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ACORDS SESSIÓ XIII/XIII DEL CONSELL NACIONAL 

 

El Consell Nacional, reunit en sessió ordinària el dissabte 6 de juliol de 2019, va adoptar els 

següents: 

 

ACORDS 

 

 

3. Aprovar, si s’escau, delegar en la permanent de la Comissió Executiva la designació de candidats 

o candidates a presidents o presidentes dels Consells Comarcals i de la Diputació de Barcelona. 

 

El Consell Nacional aprova per unanimitat dels seus membres, delegar en la permanent de la 

Comissió Executiva, allò que estableix l’article 73 del reglament d’elecció de càrrecs públics del 

PSC. Delegar en la permanent de la CE la designació de candidats i candidates a presidents o 

presidente dels Consells Comarcals i de la Diputació de Barcelona. 

 

4. Informar al Consell Nacional del canvi produït al grup socialista del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, aprovat per la Comissió Electoral del Consell Nacional del PSC. 

 

El secretari d’organització del PSC, informa de l’acord al que ha arribat la Comissió Electoral del 

Consell Nacional, de canviar a la consellera comarcal, Mireia Dionisio per l’alcalde de Canovelles, 

Emili Cordero, tal i com demanava la Comissió Executiva de la Federació del Vallès Oriental. 

 

5. Aprovar, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i 

l’entitat associació Memòria Socialista. 

 

El Consell Nacional per unanimitat aprova el conveni de col·laboració entre el Partit dels Socialistes 

de Catalunya i l’associació Memòria Socialista. 

 

6. Aprovar, si s’escau, el tancament de l’exercici pressupostari de l’any 2018. 

 

El gerent del Partit explica el tancament de l’exercici pressupostari del PSC per a l’any 2018, 

finalitzada la seva exposició la presidenta dona la paraula al president de la Comissió de Control 

Financer per explicar l’informe realitzat per aquesta comissió sobre el tancament. 

 

L’informe s’aprova per unanimitat dels membres del Consell Nacional. 

 

 

 

mailto:jldiaz@psc.cat







	ACORDS CN SESSIÓ N13.pdf
	Informe CCF tancament exercici 2018.pdf

