Consell Nacional

ACORDS SESSIÓ VII/XIII DEL CONSELL NACIONAL
El Consell Nacional, reunit en sessió ordinària el dissabte 14 de juliol de 2018, va adoptar els
següents:
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3. Informe polític del Primer Secretari i presentació de la proposta de resolució: 40 anys de PSC
El Primer Secretari, Miquel Iceta presenta al Consell Nacional per a la seva aprovació, la següent
resolució política:

40 ANIVERSARI DEL PSC
Des del moment en el que les idees socialistes es van començar a implantar a Catalunya, i van
donar lloc a diverses organitzacions socialistes, hi va haver successius intents d’assolir la unitat
del socialisme català.
Ara fa 40 anys, i després de molts intents al llarg de la història, va reeixir un procés d’unitat que
havia rebut un gran impuls a través del Pacte d’Abril subscrit per la Federació Socialista de
Catalunya (PSOE) i el PSC (Congrés) i del resultat de les eleccions generals de 1977. Així,
persones provinents de diferents sensibilitats del socialisme i de l’esquerra van confluir en la
fundació del PSC els dies 15 i 16 de juliol de 1978.

Les tres organitzacions fundadores de la nostra organització [el PSC-Congrés, el PSCReagrupament, i la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)], així com moltes altres persones
que no hi estaven afiliades, es van incorporar al procés de la unitat socialista.

Aquest projecte polític ha estat i és una eina formidable per a les classes populars i
treballadores de Catalunya, contribuint decisivament a la transformació social, des de l’àmbit
local a l’europeu, passant per la seva decisiva tasca en la política catalana i del conjunt
d’Espanya.

Ara, situat de nou el PSC en posició de fer una contribució decisiva a les polítiques de progrés
que impulsa el Govern socialista d’Espanya, i decidit a esmerçar els seus esforços en refer els
consensos bàsics i garantir la cohesió social a Catalunya, i amb l’exemple del procés d’unitat
socialista ben present, que va ser capaç de dotar d’objectius comuns a sensibilitats diverses,
les persones que formem aquest projecte avui estem decidides a fer un pas endavant.

Per tot això,
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El Consell Nacional del PSC, reunit a Barcelona en el 40è aniversari de la fundació del
Partit, resol:

Instar a la Comissió Executiva del PSC a llançar una crida al conjunt de la ciutadania i de les
organitzacions progressistes de Catalunya, al conjunt l’esquerra, al federalisme i al catalanisme
social, a fi de promoure l’eixamplament i l’enfortiment del PSC, així com millorar la coordinació i
la cooperació del socialisme català amb persones i organitzacions de l’àmbit del catalanisme
progressista i l’esquerra federal.

Barcelona, 14 de juliol de 2018.

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

4. Aprovació per a l’inici de l’elaboració d’una compliance corporativa pel PSC..
El Secretari d’Organització explica els treballs realitzats sobre la compliance corporativa que
s’està realitzant dins del PSC:

Compliance corporativa del Partit dels Socialistes de Catalunya.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en demostració de la seva clara voluntat
d’actuar com a un partit compromès amb la transparència, el compliment estricte de la llei i la
defensa de comportaments ètics per part dels seus militants i càrrecs públics, l’any 1996 va
crear el seu propi Codi Ètic i en el mateix sentit, l’any 2016 va crear la Comissió d’ètica i
registre, com a màxima garant del compliment del mateix.
En aquest sentit, i amb la voluntat d’aprofundir en aquesta màteia el Consell Nacional adoptarà
les següents decisions:
Primera. Implantació a l’organització d'un Model de Prevenció de Delictes (MPD):

Coneixedors de la reforma del Codi penal, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2015,
especialment de la necessitat d'establir les mesures de supervisió, vigilància i control de la seva
activitat necessàries per a la prevenció de delictes, perquè garanteixi l'exoneració de qualsevol
tipus de responsabilitat penal en la persona jurídica derivada de l'actuació de persones
vinculades amb la seva organització, i reforçar i aconseguir així la implementació d'un cultura
ètica de treball d'acord a la legalitat, s’acorda:

1r.- Implementar un Model de Prevenció de Delictes (en endavant, el "MPD") que
compleixi els requisits que estableix l'article 31 bis.5 del Codi penal, i
2n.- Designar com a oficial de compliment (Compliance Officer) del partit, encarregada
de la supervisió i control del MPD, a l'empara del que disposa l'article 31 bis.3 del Codi
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penal en Maria Mercè Perea i Conillas, Presidenta de la Comissió d’Ètica i Registre del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

El Partit dotarà l'oficial de compliment (Compliance Officer) de l'estatut i dels recursos
necessaris per garantir la seva independència i autonomia en l'exercici de les seves funcions
que, per altra banda, cal apuntar que ja té garantides en haver estat elegida Presidenta de la
Comissió d’Ètica i Registre del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) pel Congrés
de l’organització, el que implica no tenir cap dependència jeràrquica respecte cap membre de la
Comissió Executiva.

Segona. Compromís de l'òrgan d'Administració:

Tal com va aprovar la Comissió Executiva del PSC en la seva sessió ordinària de 2 de juliol de
2018, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) es compromet a complir estrictament
la legalitat vigent en el lloc en el qual desenvolupi la seva activitat, a respectar íntegrament les
obligacions i compromisos assumits en les seves relacions contractuals amb tercers i a
conèixer i complir amb les lleis i reglamentacions que afectin les seves respectives àrees
d'activitat.
Cap empleat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) col·laborarà conscientment
amb tercers en la violació de cap llei, ni participarà en actuacions que comprometin el respecte
al principi de legalitat.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) es compromet a mantenir un
comportament honest i íntegre en totes les seves actuacions, evitant tota forma de corrupció i
respectant en tot moment les circumstàncies i necessitats particulars de tots els subjectes
implicats en les activitats de l'organització política.

Els membres de l'òrgan de direcció (Comissió Executiva del PSC) del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE), manifesten el seu compromís de tolerància zero amb el delicte i, en
aquest context, es reafirmen en la seva ferma oposició a la comissió de qualsevol tipus d'acte
il·lícit o penal i el seu total compromís a posar tots els mitjans al seu abast per a la detecció,
prevenció i sanció dels actes i conductes fraudulents que poguessin cometre per part dels seus
representants legals, d’aquelles persones autoritzades a prendre decisions en nom del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) o que tinguin facultats d'organització i control, dels
seus empleats, dirigents o de qualsevol persona sotmesa a la seva autoritat, així com mantenir
en tot moment una cultura política d'honestedat i ètica .
5. Presentació del tancament de l’exercici 2017.
Per exposar aquests dos punts la presidenta del Consell Nacional dona la paraula al Secretari
d’Organització del PSC, Salvador Illa i al president de la Comissió de Control Financer, Pedro
Lloret per exposar l’informe d’aquesta Comissió.
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Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels membres del Consell Nacional.
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