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ACORDS SESSIÓ I/XIII DEL CONSELL NACIONAL 

 

Resum dels diferents acords adoptats a la sessió del Consell Nacional celebrada el diumenge 19 de 

març de 2017. 

 

2. Elecció de 2 Vice-presidents/es i 4 Secretaries 

 

La proposta que es va plantejar al Consell Nacional és la següent: 

 

Vicepresident Francisco Narváez Pazos (Barcelona) 

Vicepresidenta Mari Carmen García-Calvillo Moreno (L’Hospitalet) 

Secretari Àlex Pastor López (Barcelonès Nord) 

Secretària Marta Farrés Falgueres (Vallès Occidental-Sud) 

Secretari Maurici Jiménez Ruiz (Comarques Gironines) 

Secretària Concepción Jiménez Cruz (Vallès Oriental) 

 

La proposta va ser aprobada per unaninimitat. 

 

4. Donar compte del reglament de funcionament intern de la Comissió Executiva del Partit. 

 

Aquest punt va ser exposat pel Secretari d’Organització i aprovat per unanimitat. El document amb el 

reglament va ser enviat amb anterioritat als membres del Consell Nacional. 

 

5. Donar compte del pla de treball de la Comissió Executiva del Partit. 

 

Aquest punt va ser exposat pel Secretari d’Organització i no procedeix a votar-ho. El Consell Nacional 

és dóna per informat. 

 

6. Ratificació del reglament d’elecció directa del Primer secretari o de la Primera secretària de les 

Federacions. 

 

Aquest punt va ser exposat pel Secretari d’Organització i aprovat per unanimitat. El document amb el 

reglament va ser enviat amb anterioritat als membres del Consell Nacional. 

 

7. Acordar impulsar tots aquells protocols i procediments necessaris pel compli-ment del mandat del 

XIII Congrés relatius a la Carta de Conducta, Participació i Qualitat Democràtica. 

 

Aquest és el text que es va aprobar per unanimitat: 

 

La crisi econòmica i institucional dels darrers anys ha obert el debat sobre la qualitat democràtica i el 

rol dels partits polítics. La falta de resposta ràpida de les institucions conjuntament amb la poca 

transparència, la manca de mesures de rendició de comptes i d’ètica en alguns comportaments 

polítics ha generat una falta de confiança en les administracions públiques, els càrrecs electes i, en 

definitiva, en els partits polítics. Aquesta desafecció ha posat de manifest la necessitat d’establir 

mesures reals que reverteixin aquesta situació, tant a l’administració pública, com internament en el 

funcionament dels partits polítics.  

 

Els i les socialistes sempre hem entès el socialisme democràtic tant com un projecte polític com una 

actitud ètica. El compromís amb la pràctica d’uns criteris ètics tenen una llarga trajectòria en el nostre 

partit. Des de l’any 1996 els nostres Estatuts, concretament en el Codi Ètic, així com els diferents 

òrgans del Partit, han garantit el seu compliment. 
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La salut democràtica del PSC i del socialisme català depèn de la qualitat ètica dels seus components i 

representants polítics. La nostra credibilitat està associada a la confiança que siguem capaços de 

generar entre els nostres conciutadans i conciutadanes, en el dia a dia, a qualsevol racó de les nostres 

ciutats, viles, barris, districtes, associacions o escales.... La transparència, l’honestedat i la veracitat 

però, sobretot, l’exemplaritat han de ser valors que ens acompanyin en la nostra tasca política. 

 

Una conducta personal íntegra, tant en la nostra activitat pública com en l’activitat privada, és el que 

s’ha d’exigir tant a càrrecs públics, quadres orgànics i militants que pertanyin a una formació política. 

Practicar una ètica del treball basada en l’esforç personal, l’afany de superació i en la satisfacció de 

viure amb el fruit del treball propi ha de formar part intrínseca de la tasca política. L’exercici d’un 

càrrec no és mai un privilegi, ans al contrari, ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les 

persones a les quals es representa o que es governen, els quals esperen dels seus representants una 

actitud i un comportament personal i polític exemplar, especialment pel que fa a la transparència, el 

rigor, el diàleg i el comportament democràtic. Fer prevaldre també els interessos dels sectors més 

desfavorits o disminuïts injustament per tal de fer avançar els valors de la llibertat, la igualtat, la 

solidaritat i la justícia social està inserit en el nostre ADN. 

 

El PSC volem liderar novament la millora de la qualitat democràtica per retornar la confiança a la 

ciutadania sobre els seus governants, amb la convicció que la política segueix sent la principal solució 

als reptes que se’ns plantegen actualment com a societat. 

 

És per tot això que, en compliment dels Estatuts i les Resolucions aprovades en el XIII Congrés del 

PSC, la Comissió d’Ètica i Registre conjuntament amb la resta de la Comissió Executiva Nacional, i 

especialment amb la Secretaria de Transparència i Innovació, ens disposem a impulsar tots aquells 

protocols i procediments que siguin necessaris per garantir frenar qualsevol actuació política en el si 

de la nostra organització mancada de valors socialistes, i qualsevol actitud de permissivitat que pugui 

acabar legitimant formes de conducta no ètica i/o, preventives de tota corrupció. 

 

Aquesta és una tasca que requereix la implicació i compromís de tota l’organització, i és per això que 

la Comissió Executiva Nacional i la Comissió d’Ètica i Registre proposa l’aprovació d’aquest document 

pel Consell Nacional, màxim òrgan de decisió del PSC entre congressos, que iniciï una etapa de 

treball on s’ha de visualitzar d’una forma clara el combat contundent que el PSC volem lliurar contra 

tot tipus de corrupció, dura o tova, i el compromís que adquirim tots i cadascun de nosaltres en 

enfortir la participació i la qualitat democràtica del nostre partit.  

 

Tots els protocols i procediments que resultin d’aquest treball seran inclosos en la Carta de Conducta, 

Participació i Qualitat Democràtica del nostre Partit, que formarà part dels actuals Estatuts, i serà 

d’obligat compliment per a tots els afiliats i les afiliades i organitzacions del Partit.  

 

La Carta de Conducta, Participació i Qualitat Democràtica haurà de ser prèviament aprovada pel 

Consell Nacional, com preveuen els nostres Estatuts. Posteriorment serà la Comissió d’Ètica i Registre 

l’encarregada de vetllar pel compliment de les disposicions incloses en la Carta de Conducta, 

Participació i Qualitat Democràtica, així com del Codi Ètic. 

 

 

8. Ratificar els protocols de relacions signats amb les entitats Roj@s, CEDESC, Àgora Socialista i el 

Partit Liberal Socialdemòcrata. 

 

El Secretari d’Organització exposa els contiguts que són comuns a tots els convenis: Aquests convenis 

ens obliguen a reconèixer mútuament, a donar difusió dels actes que organitzin i admetre la 

presència d'un representant de cadascuna de les entitats amb ple dret al Consell Nacional. 

 

Es procedeix a la votació per separat dels convenis i aquest va ser el resultat: 
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Protocol de relacions amb Roj@s: aprovat per unanimitat dels consellers i conselleres assistents. 

 

Protocol de relacions amb CEDESC: aprovat per unanimitat dels consellers i conselleres assistents. 

 

Protocol de relacions amb Àgora Socialista: aprovat per unanimitat dels consellers i conselleres 

assistents. 

 

Protocol de relacions amb PLS: aprovat amb 3 abstencions i 3 vots en contra dels consellers i 

conselleres assistents. 

 

9. Presentació i votació de l’informe sobre les incompatibilitats de càrrecs executius en les estructures 

territorials del Partit. 

 

Aquest és l’informe que el Consell va aprobar per unanimitat: 

 

“INFORME AL CONSELL NACIONAL SOBRE INCOMPATIBILITATS DE CÀRRECS EXECUTIUS EN 

LES ESTRUCTURES TERRITORIALS DEL PARTIT. 

 

En els estatuts sorgits del XIIIè Congrés, es va aprovar la incompatibilitat de càrrecs orgànics, en el 

seu article 98. 

 

Sempre que la realitat territorial i el nombre de militants,... així mateix, cap membre del Partit podrà 

exercir de forma simultània més de dos càrrecs institucionals o executius en el si del partit.... Les 

excepcions a aquest criteri hauran de ser raonades i exposades per l’òrgan competent davant del 

Consell Nacional. 

 

A la Secretaria d’Organització del Partit han arribat dues peticions d’autorització per ocupar un tercer 

càrrec executiu, que són: 

 

Figueres: Pere Caselles és membre de l’Executiva del Partit, de l’Executiva de Federació i vol ser 

Primer secretari de l’Agrupació. És el cap de llista del PSC a Figueres i portaveu del grup municipal, a 

més ara acaben de ser cessats els membres del PSC de les seves responsabilitats en el govern 

municipal. 

 

Tortosa: Enric Roig és membre de l’Executiva del Partit, de l’Executiva de Federació i vol ser Primer 

secretari de l’Agrupació. Va ser el cap de llista del PSC a Tortosa a les eleccions municipals i 

actualment és el portaveu del grup municipal socialista en aquesta demarcació. La candidatura 

d’Enric Roig a la Primera Secretaria de la seva agrupació el permetrà visualitzar millor el seu lideratge 

del socialisme tortosí en aquest moment, com a condició necessària per poder liderar el municipi. 

 

Vist els dos casos per la Comissió Executiva del Partit, elevem aquest escrit al Consell per a la seva 

aprovació i poder autoritzar tant a Pere Caselles com a Enric Roig a poder presentar-se a la Primera 

Secretaria de les seves respectives agrupacions i ostentar els tres càrrecs executius”. 

 

10. Atorgaments de poders a la Comissió Executiva del Partit. 

 

El Consell Nacional aprova atorgar poders que figueren als nostres estatuts a la Comissió Executiva 

del Partit. 

 

11. Presentació i aprovació, si s’escau, del pre-tancament de l’exercici 2016 i del pressupost de l’any 

2017. 
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El pressupost del Partit per l’any 2017 va ser aprovat per unanimitat i aquest és l’informe presentat 

per la Comissió de Control Financer: 

 

“Comisión Control Financiero PSC 

 

La Comisión de Control Financiero del PSC formada por su Presidente, Pedro Lloret López, de la 

Federación de Barcelona; Joan Canongia Gerona, de Bages, Berguedà, Solsonés; Carmen Carmona 

Pascual , del Vallés Occidental Sur; Glória Mans Cervantes, del Maresme i Josep Ballart Ballús del 

Vallès Oeste. 

 

En cumplimiento de las atribuciones que le otorga el artículo 50 de los estatutos del Partido es 

preceptivo que informe, con carácter previo a la aprobación por parte del Consell Nacional, de la 

liquidación y de los presupuestos de cada ejercicio. 

 

Para cumplir ese mandato la CCF se ha reunido con el secretario de organización y finanzas, Salvador 

Illa, y la responsable de la dirección y la gestión operativa económico financiera, Lluisa Bruguer, para 

estudiar la documentación correspondiente al presupuesto del 2017, dejando la aprobación de cierre 

para un próximo Consell Nacional ya que en estos momentos solo hay un avance de cierre pero no el 

definitivo, el cual se presentará al tribunal de cuentas antes del 30 de junio. 

 

Una vez examinada y valorada con detalle esta documentación la CCF informa al Consell Nacional de 

lo siguiente: 

 

INGRESOS 

Los ingresos ascienden a 7.277.000 euros, que representa un aumento del 3.7% en relación a los 

presupuestos del 2016 en el cual los ingresos de los grupos municipales estuvieron calculados a la 

baja al no tener las cantidades reales que deberían recibir de acuerdo con los resultados electorales. 

 

GASTOS 

Los gastos se mantienen similares a los de 2016, cifrados en 6.765.000 euros con una disminución en 

el resto de funcionamiento en 251.000 euros y un aumento en los gastos de actividad en cifra similar. 

Estos presupuestos siguen reflejando una situación económica delicada que ya se inició en los años 

2011/2012 como consta en los diferentes informes anuales de la CCF y que, a pesar de algunas medi-

das adoptadas, no han conseguido estabilizar la situación económica del PSC.  

Por estos motivos y otros que analizaremos cuando se presente el cierre del 2016 la CCF se ve en la 

obligación de recomendar muy seriamente a la CEN y a las CEF, sectoriales y Consell Nacional que 

velen de forma imperativa por el cumplimiento estricto y riguroso de estos presupuestos, así como 

de las normas que se establezcan de control por parte d esta comisión y de la responsable 

económico financiera de acuerdo con el nuevo artículo 92 de los estatutos, no permitiendo ningún 

tipo de desviación y que, en la medida de lo posible posibilite, la generación y ahorro de nuevos 

recursos para la creación de un fondo electoral.  

 

No hacerlo así sería una falta de responsabilidad colectiva que originaria un daño importante a la 

salud y sostenibilidad del Partido. 

 

En consecuencia, una vez hechas las anteriores puntualizaciones y recomendaciones y comprobando 

que los presupuestos presentados expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de la 

situación financiera del PSC, esta CCF ha llegado por unanimidad al acuerdo de solicitar y proponer al 

Consell Nacional la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2017. 

 

Barcelona, 19 de marzo de 2017”. 
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12. Aprovar, si s’escau, l’autorització de la venda de dos locals. 

 

El Consell Nacional aprova la venda de dos locals del PSC-Barcelona, un situat al districte de Sants-

Montjuïc i l’altre a Sant Martí. 
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