Consell Nacional

ACORDS SESSIÓ II/XIII DEL CONSELL NACIONAL

El Consell Nacional, reunit en sessió ordinària el dissabte 15 de juliol de 2017, va adoptar els
següents:

ACORDS

3. Ratificació de la nova distribució de competències de diferents membres de la Comissió
Executiva.

Davant la incorporació de Núria Parlón i Carles Ruiz a la Comissió Executiva Federal del PSOE, la
direcció del PSC ha decidit realitzar una reestructuració en la Comissió Executiva del Partit. Aquests
són els canvis que es sotmeten a ratificació per part del Consell Nacional.

Jaume Collboni

Secretari de Política Municipal

Xavier Amor

Secretari adjunt a Política Municipal

Alícia Romero

Secretària d’Economia, Emprenedoria i Economia Cooperativa

Sònia Guerra

Secretària de Formació

Amb aquests canvis la Secretaria de Formació s’integrarà a l’àrea d’Organització i la competència de
Treball l’assumeix la secretària de l’Eva Granados.
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels consellers i conselleres presents.

4. Ratificació dels i les representants del PSC al Comitè Federal del PSOE a proposta de la
Conferència de delegats i delegades al 39è Congrés Federal del PSOE.
Segons el cens tancat l’1 d’abril de 2017 per la convocatòria del 39è Congrés Federal del PSOE i
segons els estatuts del PSOE, la representació del PSC al Comitè Federal és de 8 membres.
Aquesta representació va ser aprovada per unanimitat en la conferència de delegats i delegades del
PSC al Congrés Federal del PSOE i com diuen els nostres estatuts, s’han de ratificar pel Consell
Nacional. La proposta que s’eleva per a la seva aprovació al Consell Nacional és aquesta:


Sara Jaurrieta Guarner (Barcelona)



José Luis Jimeno Sáez (Vallès Occidental-Sud)



Cristina López González (Comarques Gironines)



Lluïsa Moret Sabido (Baix Llobregat)



Joan Rangel Tarrés (Maresme)



Diana Salvadó Artells (Camp de Tarragona)



Esteve Serrano Ortín (Barcelonès Nord)



José Zaragoza Alonso (Baix Llobregat)
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Aquest punt queda aprovat amb un vot en contra.

5. Ratificació de les recomanacions del Ministeri de l’Interior sobre els Estatuts del Partit.

El president de la Comissió de reglaments i organització del Consell Nacional, presenta les
modificacions que cal fer als nostres estatuts a demanda del Registre de Partits Polítics depenent
del Ministeri de l’Interior.

Primer.- Afegir dues noves lletres, h) i i) a l'article 9 apartat 1 dels Estatuts relatiu als drets dels
militants, sent el contingut d'aquestes lletres el següent:
- h) A impugnar els acords dels òrgans del partit que considerin contraris a la Llei o als
estatuts.
- i) Ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les
decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la
situació econòmica.

Segon.- Incorporar a l'article 9 apartat 2 dels Estatuts del Partit, relatiu als deures dels i les
militants, dues noves lletres, f) i g), amb el següent contingut:
- f) Respectar allò que disposen els Estatuts i les lleis.
- g) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius

del partit.

Modificar la lletra a) de l’article 10 apartat 2, relativa a les obligacions dels simpatitzants,
quedant aquesta com segueix:
-

a) Respectar allò disposat a les lleis, els principis bàsics i els Estatuts, el Codi Ètic del
Partit i la Carta de Conducta, Participació i Qualitat Democràtica.

Tercer.- Incorporar a l'article 20, relatiu a les sancions, un nou nombre 4, amb el següent
redactat:
"En tot cas se suspendrà cautelarment de manera automàtica aquells afiliats i
afiliades sotmesos a un procés penal respecte dels quals s'hagi dictat interlocutòria
d'obertura de judici oral per delicte relacionat amb la corrupció, així com la sanció
d'expulsió del partit d'aquells que hagin estat condemnats per algun d'aquests
delictes".

Quart.- Afegir a la Disposició Transitòria Primera el següent text per a complir els art. 3.2 i) i 7
de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics quedant aquesta com segueix:
"El Consell Nacional elaborarà o modificarà els reglaments necessaris per
desenvolupar aquests Estatuts, en un període màxim de 12 mesos.
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Els reglaments d'òrgans de representació i govern col·legiats hauran d'indicar els
requisits exigits als articles 3.2 q) i 7 de la Llei Orgànica 6/2002, modificada per la Llei
Orgànica 3/2015, de 30 de març.

La Comissió Executiva del Partit garantirà l'adequada publicitat del text resultant, que en tot cas
ha de ser accessible a través del lloc web del PSC."
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Les modificacions dels Estatuts i l’autorització al Secretari d’Organització per elevar a públic
aquestes modificacions, s’aproven amb dues abstencions dels consellers i conselleres
presents.

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament de l’exercici 2016.
Informe de la Comissió de Control Financer:
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 la responsable de la dirección y la gestión
operativa

económico

financiera,

Lluïsa

Bruguer,

para

estudiar

la

documentación

correspondiente al cierre del ejercicio 2016 del cual se hizo un avance en el Consell Nacional
de marzo de 2017, en el cual también se aprobó el presupuesto para dicho año.
Una vez examinada y valorada con detalle esta documentación la CCF informa al Consell
Nacional de lo siguiente:
INGRESOS
Los ingresos ascienden a 7.726.303 €, lo cual supera en 700.000 € las previsiones del
presupuesto de 2016 y provienen básicamente de subvenciones públicas y donaciones de
cargos públicos.
GASTOS
El total de gastos es de 7.820.904 €, cifra que supera en 1.000.000 de € las previsiones
realizadas y provienen, especialmente, de los gastos de actividad (800.000 €) y en menor
medida de los gastos de funcionamiento (200.000 €).
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Es de hacer constar el peso que tienen los gastos de la sede central (64%) si bien se ha de
tener en cuenta que parte de estos gastos deberían repercutirse a las federaciones por los
servicios que se les prestan.
El resultado contable (diferencia entre ingresos i gastos) arroja un saldo negativo de 94.000
euros si bien el resultado del ejercicio, teniendo en cuenta la venta del local así como la
amortización del capital y otras inversiones, es positivo en 591.677€
A 31/12/2016 la deuda a largo plazo era de 9.794.000 € siendo 2.474.000 € con garantía
hipotecaria y 7.320.000 € sin garantía hipotecaria. A corto plazo 1.219.000 € y créditos
electorales 1.249.000 €. Esta deuda si se cumpliesen los plazos previstos de amortización
quedaría a 31/12/2020 reducida a 2.809.000 €.
Las liquidaciones de los últimos ejercicios siguen reflejando una situación económica delicada
iniciada en los años 2011-2012 y que a pesar de las medidas adoptadas no han conseguido
estabilizarla.
Por estos motivos la CCF en la misma línea que viene manteniendo en los últimos informes se
ve en la obligación de recomendar a la CEN y a las CEF, sectoriales y Consell Nacional que
velen por el cumplimiento estricto de los presupuestos, así como de las normas de control que
se vayan estableciendo por parte de la CCF y de la responsable de la dirección y gestión
económico financiera del partido no permitiendo ningún tipo de desviación y teniendo como
objetivo poder generar ahorros para la generación de fondos electorales.
En consecuencia, una vez hechas las anteriores puntualizaciones y recomendaciones y
comprobando que toda la documentación presentada expresa en todos los aspectos
significativos la imagen fiel de la situación financiera del PSC, esta CCF ha llegado por
unanimidad al cuerdo de solicitar y proponer al Consell Nacional la aprobación del cierre del
ejercicio de 2016.
Pedro

Carme

Josep

Joan

Glòria

Lloret

Carmona

Ballart

Canongia

Mans

Barcelona, 15 de julio de 2017
El Consell Nacional aprova per unanimitat els comptes del tancament de l’exercici 2016.

7. Presentació i aprovació, si s’escau, de la modificació de la quota de militant.
La Comissió Executiva del Partit proposa per a la seva aprovació al Consell Nacional, una
revisió de la quantitat de la quota que fa efectiva la militància, sota els següents criteris:
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Primer: encarregar a la responsable econòmic-financer i l’àrea d’Organització del Partit, la
realització d’un estudi de l’aportació dels càrrecs electes eventuals, que serà presentat i posat a
discussió en un Consell Nacional.
Segon: mantenir la quota reduïda en 12€ anuals.
Tercer: fixar la quota ordinària de militància en 70€ anuals
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Aquest punt queda aprovat amb una abstenció per part dels consellers i de les conselleres
presents.

8. Aprovar, si s’escau, l’autorització de la venda de dos locals.
El Consell Nacional, aprova per unanimitat dels consellers i de les conselleres presents,
autoritzar a la Comissió Executiva del Partit a la venda dels locals situats a:


Sant Adrià del Besòs, local situat al carrer Mart.



Barcelona, local situat al carrer Independència 361

IV. Presentació i votació, si s’escau, del candidat socialista a la Presidència de la Generalitat.
El Consell Nacional, mitjançant votació secreta i individual dels consellers i de les conselleres,
acorda nomenar amb 202 vots a favor (97,6%) i 5 vots en blan (2,4%) a MIQUEL ICETA i
LLORENS, candidat socialista a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
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