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“El PSC establirà un Consell Obert i participatiu que
esdevindrà un fòrum periòdic consultiu i de
deliberació del Partit. Estarà format per membres del
Consell Nacional i per un nombre igual de persones
representants de la societat civil, del moviment
associatiu, sindical, del món cultural i dels àmbits
professionals.”
12è Congrés del PSC
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QUÈ ÉS?
1. El PSC, més enllà de les seves habituals interlocucions socials sobre problemes concrets, sobre temes
generalment de caràcter sectorial, es disposa ara a instituir una amplia interlocució social relativa a la política
general del PSC, a les actuacions que són objecte del seu màxim òrgan de direcció entre Congrés i Congrés: el
Consell Nacional.
2. Amb aquesta finalitat, el 12è Congrés mandatà el Consell Nacional del partit per tal de crear el Consell Obert del
PSC, un ampli fòrum consultiu i deliberatiu, format paritàriament per una representació del propi Consell
Nacional del PSC i un nombre igual de persones significatives dels moviments socials i sindicals, del món de
la cultura i dels diversos àmbits professionals.

PER QUÈ ES CREA?
3. Considerem que no hi ha acció transformadora que no es basi en la deguda legitimitat social i cultural: no és
suficient un dispositiu de partit, per ampli i potent que sigui, cal una acció mancomunada de tots els factors
necessaris i disponibles: polítics, tècnics, culturals i comunicatius. Es tracta sobretot, com sempre, d’un
combat cultural, del combat de les idees.
4. Per tal de sumar totes els veus possibles i del més ampli ventall social que pugui identificar-se amb el socialisme
democràtic i amb la seva voluntat reformadora. Per tal d’esdevenir l’expressió d’aquest ventall social que a més
a més vol ser majoritari, constituim el Consell Obert
5. Per tal de posar faristol de manera positiva, creativa i col.laborativa al malestar social i a la creixent generació
d’idees i de propostes emergents que ens arriben des de la pròpia societat civil i que sovint resten aïllades del
sistema tradicional d’intermediació social.
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QUINS OBJECTIUS TÉ?
6. La institució d’una àmplia interlocució social relativa a la política estratègica del PSC.
7. L’obertura del Partit a la societat amb la incorporació al debat de les idees i les propostes del seu màxim òrgan
entre congressos, el Consell Nacional, de l’expressió plural i diversa de persones independents, dintre de l’ampli
ventall d’expressions del socialisme democràtic.
8. Acollir una àmplia concurrència d’idees i de propostes, amb visions i accents diversos per tal de posar al dia
plantejaments i formular noves respostes, imaginatives i sense inèrcies estèrils. Hem de garantir una presència
activa en els òrgans de direcció del partit de representants de la societat civil, del moviment associatiu i sindical,
del món cultural i dels àmbits professionals que facin del PSC un partit cada vegada més obert i arrelat en la
societat.
9. Assolir la deguda legitimitat social i cultural que ha de permetre escometre el combat de les idees a partir d’una
acció conjunta i coordinada de tots els factors necessaris i disponibles: polítics, tècnics, culturals i
comunicatius.
10. L’elaboració de documents que recullin la feina duta a terme per tal que esdevinguin una referència ideològica i
estratègica més del PSC. El consell obert com a generador d’aportacions, recomanacions per a l’elaboració de
discurs i relat polític.
11. Pensar en eines que catalitzin la creativitat dels ciutadans i les ciutadanes i les seves iniciatives (“ciutadania activa”
no substitutiva de la democràcia participativa).
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DE QUI DEPÈN?
12.El Consell Obert és un organisme independent. La seva constitució serà aprovada pel Consell Nacional a proposta
de la comissió executiva.

FUNCIONAMENT
13. Es reuneix sempre en sessió plenària a convocatòria de la mesa del Consell Nacional i d’acord amb l’òrgan
col·legiat de funcionament del Consell Obert. Amb la finalitat de treballar de forma més adequada, podrà fixar
comissions de treball que després sotmetran a consideració del Ple del Consell Obert les seves conclusions.
14. La Comissió Executiva del PSC, a través de la secretaria que determini, donarà suport tècnic i logistic per al bon
funcionament del Consell Obert. També convidarà a formar part d’aquest consell als membres de la societat
civil que determini, en funció dels debats i la temàtica prevista. El propi Consell Obert, podrà plantejar els debats
i qüestions que consideri adient en cada moment.
15. El Consell Obert estableix en cada cas la metodologia de treball, en funció de la demanda de la Comissió
Executiva, o bé de la pròpia dinàmica d’aquest. Es pot crear una permanent de coordinació als efectes de
dinamització i també de coordinació amb la mesa del consell nacional.
16. Les conclusions s’elevaràn a la Comissiò Executiva del Partit per a la seva presa en consideració.
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PROJECTE EN XARXA
17. La nostra presència a la Xarxa ha de ser concebuda com un àmbit més on fer política en comptes de veure’l
només com un mitjà de comunicació passiu . Es fa necessari impulsar una estratègia activa a la xarxa basada no
només tenir-hi presència i difondre-hi missatges, sinó en establir un veritable espai de comunicació bidireccional i
col·laboratiu entre el partit i la ciutadania.
18. En aquest sentit, la xarxa esdevé eina fonamental per marcar l’agenda del Consell Obert.
19. Tota l’activitat del Consell Obert és pública i per tant el web, publica i reflecteix aquesta activitat amb total
transparència. Els encàrrecs, discussions, decisions i resolucions, així com els perfils de les persones que en
formen part seran publicades periòdicament i pertinent a fi que tothom pugui seguir el seu procés de treball.
20. El web del Consell Obert disposa d’un espai participatiu on tots els ciutadans i totes les ciutadanes que vulguin
aportar el seu gra de sorra a cadascuna de les discussions ho puguin fer. L’única condició establerta per a la
participació en aquesta àgora virtual és el registre d’unes mínimes dades personals i la signatura d’una
declaració d’assumpció de valors de l’esquerra i el progressisme democràtic.

MEMBRES I CONSTITUCIÓ
21. El consell obert estarà format per 80 persones, 40 de les quals seran membres del Consell Nacional i 40 persones
significatives dels moviments socials i sindicals, del món de la cultura i dels diversos àmbits professionals. Es
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tractaria que de manera rotatòria poguéssin treballar en el Consell Obert totes i tots els membres del CN al
llarg del mandat congressual.
22. La seva composició i convocatòria serà aprovada pel Consell Nacional a proposta de la Comissió Executiva
del Partit.
23. El Consell Obert es constitueix a partir de la invitació conjunta de la Comissió Executiva del PSC i de la mesa
del Consell Nacional. A partir d’aquí acordarà en el seu si la seva organització i mètode de treball, així com els
temes sobre els quals elaborar posicionament suggerits per la direcció del PSC o posicionaments sobre temes
decidits pel propi Consell Obert.
24. De cadascun d’ells hi haurà un coordinador i un grup redactor que elaborarà les primeres propostes que posarà
en consideració de la resta de membres del consell fins la seva aprovació definitiva per part de la totalitat de
membres.

SECTORS IMPLICATS I IDEES
25.Sector educació i salut (serveis públics), sector sindical, sector empresa, tercer sector, cultura, esports, medi
ambient i sostenibilitat, política energètica, món associatiu, llibertats públiques i drets civils, mitjans de
comunicació i noves intermediacions.
26. La comissió executiva suggerirà temes perquè el Consell Obert elabori un posicionament, a més dels que determini
el propi Consell Obert.
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