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ACORDS SESSIÓ IV/XIII DEL CONSELL NACIONAL 

 

El Consell Nacional, reunit en sessió extraordinària el divendres 10 de novembre de 2017, va 

adoptar els següents: 

 

ACORDS 

 

2. Aprovació del Programa Electoral a les Eleccions al Parlament de Catalunya. 

 

Els coordinadors del programa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya, Eva 

Granados i Carles Martí, presenten el document programàtic amb el qual els i les socialistes ens 

presentem a les eleccions del pròxim 21 de desembre. (vegeu annex 1). 

 

Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels i les membres del Consell Nacional. 

 

3. Aprovació del dictamen de la Comissió Electoral de les llistes a les eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

El secretari d’Organització del Partit, presenta el dictamen aprovat per la Comissió Electoral del 

Consell Nacional amb les llistes al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. 

Aquest punt queda aprovat amb 11 abstencions i 2 vots en contra dels consellers i conselleres 

nacionals. 

En aquest mateix punt el secretari d’organització del Partit, presenta l’acord electoral signat 

amb Units per Avançar (vegeu annex 3). 

Aquest acord s’aprova amb 12 abstencions i 3 vots contraris dels consellers i conselleres 

nacionals. 

 

4. Aprovació d’un nou o nova membre de la delegació del PSC al Comitè Federal del PSOE. 

Davant la vacant generada per la dimissió d’Esteve Serrano, primer secretari del PSC-

Barcelonès Nord com a membre de la delegació del PSC al Comitè Federal del PSOE, el 

secretari d’organització, Salvador Illa, proposa a Rubén Guijarro Palma secretari 

d’organització del PSC-Barcelonès Nord com a nou membre de la delegació del PSC al Comitè 

Federal del PSOE. 

Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels i les membres del Consell Nacional. 
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