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INFORME POLÍTIC DEL PRIMER SECRETARI 
Miquel Iceta  

El mandat de la comissió executiva va començar el juliol de 2014, com a continuació extraordinària 
del mandat anterior encapçalat per Pere Navarro que va acabar amb la constitució d’una comissió 
política, presidida per Pep Fèlix Ballesteros, que va prendre les regnes del PSC uns mesos abans.  

Aquest període d’interinitat orgànica va venir precedit d’una escissió al partit d’aquells i 
aquelles que van decidir optar per la via sobiranista i independentista.  

Aquest període d’interinitat va ser precedit per un altre període convuls, donat que el 2010, amb la 
derrota a les eleccions catalanes, el PSC ja va patir un període d’interinitat amb la dimissió del 
llavors primer secretari, José Montilla, fins la celebració del XII Congrés i la constitució d’una nova 
executiva. 

Aquests esdeveniments van fer que aquesta executiva afrontés un mandat extraordinari el juliol de 
2014, amb l’objectiu d’estabilitzar el partit i posar les bases de la reconstrucció del projecte del 
socialisme català. 

Avui, gràcies a la feina de la comissió executiva, de les estructures del partit, i a l’acció 
parlamentària, el PSC és un partit viu, amb projecció i amb les bases prou sòlides per afrontar el 
nou cicle. Però cal que entre tots i totes fem servir aquest congrés per  estimular el debat ideològic i 
enfortir-nos políticament i orgànica.  

Aquest Congrés és el punt d’inici per a una nova època. 

En aquests dos anys de mandat, hem tingut 4 convocatòries electorals, i podem dir que, 
sense assolir uns bons resultats, han quedat desmentits els vaticinis de la desaparició del PSC, hem 
garantit un suport electoral de més de mig milió de vots, i som decisius en les 4 capitals catalanes. 

Concretament, el PSC va obtenir a les eleccions municipals de 2015, 531.000 vots, a les eleccions 
catalanes de 2015 522.000 vots (veníem de treure 523.000 feia 3 anys i després de patir una 
escissió) traient 16 diputats, quan les enquestes més desfavorables ens donàvem 8 escons, 589.000 
vots a les eleccions generals de 2015 i finalment 558.000 vots a les eleccions generals de 2016, 
incrementant el percentatge de vot respecte de les anteriors, tot i perdent un diputat. 

Sobre les eleccions municipals vull fer una anàlisi més acurada. 

Ens vàrem presentar a 531 municipis, amb un retrocés de 230 llistes respecte de l’anterior vegada. 
Això suposava perdre d’entrada uns 420 regidors i regidores. Sent cada resultat diferent, cal 
destacar que en un escenari advers vam obtenir majories absolutes a Granollers, Santa Coloma o 
Sant Joan Despí, i clares victòries a Cornellà, Terrassa o L’Hospitalet, per exemple. I vàrem 
recuperar alcaldies com la de Mataró. També hem mantingut l’alcaldia a Lleida i Tarragona, i la 
feina dels nostres caps de llista a Barcelona i Girona ha fet que entrem al govern d’aquestes ciutats 
al cap d’uns mesos. Per això el balanç és raonablement positiu, tot i els retrocessos patits.  
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Com vaig comentar al Consell Nacional posterior a les eleccions municipals: “ És difícil fer un balanç 
general. Però hi ha unes xifres incontrovertibles. Els 531.000 catalans i catalanes que ens tornen a 
situar com el segon partit de Catalunya en vots. En vàrem obtenir 525.000 a les darreres eleccions al 
Parlament. I fa un any n’obteníem 359.000 a les eleccions europees. Hem obtingut 1.278 regidors, 
67 majories absolutes i 67 relatives. 

Aquestes eleccions municipals han demostrat que hi ha PSC per estona! La continuïtat del nostre 
projecte està garantida. Però no ens podem acontentar amb el que hem aconseguit. Hem 
d’analitzar les causes del nostre retrocés, les nostres dificultats d’implantació a la Catalunya 
interior, la nostra desconnexió amb molta gent jove i les nostres dificultats per representar els vells i 
nous neguits de les classes mitges urbanes. El resultat d’aquestes eleccions és la millor radiografia 
que podem tenir del nostre projecte”.  

Aquest escenari electoral no és aliè al moment polític excepcional que estem vivint. A Espanya i a 
Catalunya han emergit nous actors polítics i s’ha acabat el bipartidisme. Això ens obliga a ser més 
exigents i eficaços en les nostres propostes i les nostres accions. 

Estem en un moment polític molt complicat. Amb una absència de diàleg institucional entre els 
governs d’Espanya i el de Catalunya, que semblen incapaços d’acceptar que no hi ha una altra via 
per resoldre un rellevant conflicte polític. El PSC ha defensat els darrers anys la via de la negociació i 
el pacte com a únic camí per solucionar els problemes, sense unilateralitats i sense fixar ultimàtums 
que facin impossible el diàleg. 

Malauradament, el diàleg no s’ha produït. A Espanya el PP s’ha enrocat en la posició immobilista, i 
no ha estat possible, tot i els intents de Pedro Sánchez, conformar un govern alternatiu de caire 
progressista i reformista que desencallés aquest i d’altres temes pendents. 

A Catalunya portem 4 anys perduts. No estem ni en un procés de transició nacional, ni en una 
desconnexió progressiva, ni en la fase post-autonòmica, ni en la fase quasi-sobirana, ni en la pre-
independent.  

En els darrers anys, amb els governs Mas i Puigdemont no hem tingut ni una sola competència més, 
ni més recursos, ni més inversions, ni més grans projectes, ni cooperació entre administracions, ni 
nou finançament. 

Per això sempre hem dit que no es pot creure que amb solucions fàcils i fórmules màgiques 
solucionarem els problemes.  

Si no hi ha solucions fàcils, ens queden les complexes. Les que són fruit del diàleg, la negociació i el 
pacte. Les solucions federals. Les nostres. 

Les que hem defensat aquests dos anys de mandat de l’executiva actual, seguint el llegat de 
l’anterior executiva, quan el seu primer secretari, en Pere Navarro, impulsava i signava en nom de 
tots els socialistes catalans i les socialistes catalanes, la Declaració i els Acords de Granada, avui per 
avui, l’autèntica guia federal per  solucionar el problema de l’encaix territorial 
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És per això que hem seguit defensant el nostre projecte federal i la via del diàleg, la negociació i el 
pacte. L’única via raonable i possible per establir un marc en el qual es puguin resoldre d’una 
manera acordada, mitjançant mecanismes coneguts, acceptats i respectats, els inevitables 
problemes que es produeixen quan conviuen diferents nivells de govern.  

Els darrers 4 anys, i en especial els darrers dos, no només el PSC ha patit els efectes de 
la polarització.  

Ens auguraven una vida curta i una “mort ràpida”, però ara són altres els que han patit les 
escissions, divisions i dissolucions.  

Ha desaparegut CiU, Unió ha quedat sense representació, CDC ara és diu Partit demòcrata català o 
com autoritzi el registre de partits polítics, l’esquerra verda s’ha hagut de dissoldre dins del magma 
Comú-Podem i la CUP ha viscut també el seu propi episodi de divisió interna. Res escapa a 
l’efecte de divisió del procés. 

Els darrers anys, el PSC s’ha acostumat a anar contracorrent i tenim raons per pensar que el temps 
ens està donant la raó. 

Per això la nostra política ha estat guiada per fer del PSC un partit coherent, fort, hereu del 
catalanisme integrador de finals dels anys 70, veritable eix de la centralitat en aquest temps tan 
convuls. Un PSC fort ha estat sempre garantia de progrés per al nostre país. Des del 77 fins tots els 
reptes catalanistes de progrés a Catalunya i les conquestes socials a Espanya. Ho hem fet sempre 
amb responsabilitat i rigor, sense caure en el populisme ni en curt terminisme. Amb mirada llarga i 
amb esperit constructiu. 

Com hem fet al llarg dels gairebé 40 anys de relació fraternal amb el PSOE. Una relació que ha de 
continuar sent forta i en confiança. Sabent que els darrers esdeveniments han de servir per enfortir 
el caràcter del PSC com a partit sobirà i al qual el PSOE respecta en la presa de posicions polítiques 
respecte a Catalunya.  

Però també com a part consubstancial de les posicions socialistes de futur. Per això hem defensat la 
coherència del vot a la investidura de Rajoy amb el que va dictaminar el Comitè Federal, és a dir, el 
vot negatiu. I defensant que tot el PSOE mantingui la posició i que en cas de variació, aquesta sigui 
sotmesa al vot de tota la militància. 

En definitiva, ha estat un mandat extraordinari, sorgit d’un congrés extraordinari, que havia 
d’estabilitzar el partit en un moment en què vam patir una escissió, i que tenia com a objectiu 
recuperar l’energia electoral i social del partit, per una vegada estabilitzat, poder entomar la 
següent fase, la d’un congrés ordinari que continués amb la segona part de la feina començada.  

Superada definitivament la crisi interna més profunda des de la nostra fundació, ara toca impulsar 
el projecte polític del socialisme català, reconstruint un espai catalanista i de progrés, federal, que 
doni resposta al desafiament independentista, que ens connecti novament amb la ciutadania, fidels 
a la nostra vocació majoritària i de govern, refent les nostres estructures i donant el nou 
salt endavant que estem en disposició de fer.  
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VICEPRIMERA SECRETARIA 
Núria Parlon 
 
Objectius  

• Donar suport a les activitats del PSC en el territori per tal d’incidir en l’agenda política.  
• Participar dels debats socials i institucionals representant al PSC. 
• Atendre els mitjans de comunicació sobre qüestions del Partit per delegació del primer secretari del 

PSC. 
• Representar el PSC en diferents esdeveniments.  
• Participar en les campanyes electorals del partit donant suport als territoris. 

 
Ressenya de les activitats més rellevants  
 
17 de juliol de 2014 

• Reunió sobre la Llei del Cinema (Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català). 
Barcelona 
La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Sra. Isona Passola, us convida a celebrar una reunió 
per parlar sobre la Llei del Cinema després dels dictàmens de la Comissió Europea per ser de gran 
interès per al sector. Hem convocat també als portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya, representants del Gremi de Cinemes, Fedicine i 
Plataforma per la Llengua. 

21 DE JULIOL DE 2014 
• Entrevista presencial a RAC 1. Barcelona 
• Entrevista presencial per la Mónica Terribas a Catalunya Ràdio. Barcelona 

30 DE JULIOL DE 2014 
• Visita l’Agrupació del PSC de Vilanova. Vilanova i la Geltrú 

31 DE JULIOL DE 2014 
• Trobada amb l’Antoni Balmón. Cornellà 

1 D’AGOST DE 2014 
• Sopar d'Estiu del PSC El Vendrell ( Isidre Aymerich, primer secretari PSC Vendrell) 

8 DE SETEMBRE DE 2014 
• Sessió de treball sobre el Projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya - Sessió 2 
• A debat al Parlament de Catalunya. 

13 DE SETEMBRE DE 2014 
• Cafè i visita a la Fira Modernista de Canet de Mar. Plaça Onze de Setembre (Canet de Mar) 

17 DE SETEMBRE DE 2014 
• Participació Reunió de la Comissió Executiva de la Federació del Barcelonès Nord 

18 DE SETEMBRE DE 2014 
• Sessió de treball Projecte de llei de governs locals de Catalunya - Sessió 3. Barcelona 

20 DE SETEMBRE DE 2014 
• Representació del PSC Congrés Extraordinari Partit Socialista Euskadi. Bilbao 

21 DE SETEMBRE DE 2014 
• Participació a la Festa de la Rosa. Gavà 

30 DE SETEMBRE DE 2014 
• PSC Reus* Jornada Decideix en Benestar, la clau de la cohesió social. Conferència Bones pràctiques 

en polítiques de benestar. Santa Coloma com a exemple. Reus 
4 D’OCTUBRE DE 2014 

• Inauguració Escola de Formació de les Joventuts Socialistes de Catalunya. Lleida 
• Dinar Festa d'inici de curs Esquerra Unida i Alternativa. Representant al PSC.  Barcelona 
• PSC Baix Llobregat * Acte de Gent Gran amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Sant Boi 

de Llobregat 
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8 D’OCTUBRE DE 2014 
• Dinar Cambra-Comerç amb Jaume Collboni "Barcelona, primer". Barcelona 

13 D’OCTUBRE DE 2014 
• Reunió i sessió de treball de la Comissió Permanent de Política Municipal. Barcelona 

14 D’OCTUBRE DE 2014 
• Presentació de Federalistes d'Esquerra a Santa Coloma de Gramenet "L'opció federal per una 

Catalunya sense fronteres". Barcelona 
15 D’OCTUBRE DE 2014 

• Ofrena floral a Lluís Companys, al Cementiri de Montjuïc. Barcelona 
• Reunió amb els grups municipals de Badia del Vallès amb els grups parlamentaris per a la 

tramitació de la Llei de Badia del Vallès. Parlament de Catalunya. Barcelona 
16 D’OCTUBRE DE 2014 

• Participació Seminari El futur dels serveis socials. PSC. C. Nicaragua, 75. Barcelona 
16 D’OCTUBRE DE 2014 

• Participació al Fòrum de Salut. Xerrada sobre l'èbola. Santa Coloma de Gramenet 
11 DE NOVEMBRE DE 2014 

• Acte acompanyant David Bote (candidat socialista al PSC de Mataró). Mataró 
14 DE NOVEMBRE DE 2014 

• Trobada amb la Lluïsa Moret-Alcaldessa de Sant Boi. Sant Boi de Llobregat 
18 DE NOVEMBRE DE 2014 

• Participació Reunió de la Comissió Executiva de la Federació del Barcelonès Nord. Badalona 
27 DE NOVEMBRE DE 2014 

• Reunió amb la Vicepresidenta del Govern (tema: Moianès). Barcelona 
1 DE DESEMBRE DE 2014 

• Trobada amb els membres de la Sectorial de Mitjans de Comunicació  
PSC. C. Nicaragua, 75. Barcelona 
2 DE DESEMBRE DE 2014 

• Participació al Seminari de govern obert, transparència i qualitat democràtica. Barcelona 
15 DE GENER DE 2015  

• Presentació del Maurici Jiménez (candidat PSC Castell - Platja d'Aro - S'Agaró). Platja d'Aro 
21 DE GENER DE 2015  

• Trobada amb FEM VALLÈS amb Miquel Iceta (Antoni Abad, president de CECOT i FEM VALLES, 
David Garrofé, secretari general CECOT, Gabriel Torras, director Centre Metal·lúrgic; Manel 
Larrosa, arquitecte; Josep Alberich, president Associació Via Vallès; Carles Garriga, president CIESC 
i Rosa Pons, directora de CIESC). Barcelona 

5 DE FEBRER DE 2015 
• Fòrum d'alcaldes i alcaldesses per l'educació. Parlament de Catalunya. Barcelona 

7 DE FEBRER DE 2015  
• Participació Acte diàleg actiu Miquel Iceta amb les bases del partit i la ciutadania 

Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona 
12 DE FEBRER DE 2015  

• Taula rodona sobre bones pràctiques en Serveis Socials (Centres Oberts per la Infància) * Seminari 
enfocat a regidors i regidores sobre bones pràctiques i experiències en polítiques de Serveis 
Socials. C. Nicaragua, 75. Barcelona 

13 DE FEBRER DE 2015  
• Presentació Iolanda Pineda (alcaldable PSC). Salt (Girona) 

27 DE FEBRER DE 2015  
• PSC* JSC* Regeneració i nova política amb Javi López . Barcelona 

5 DE MARÇ DE 2015  
• Reunió amb representants Comitè Empresa TUGSAL (Juan Carlos Escudero - president- Juan 

Guerrero - secretari). Barcelona 
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6 DE MARÇ DE 2015  
• Trobada amb M. Luisa Carcedo (secretària Benestar Social PSOE) i Eva Granados . Barcelona 

7 DE MARÇ DE 2015  
• Presentació de Yasmina Valderrama com a candidata socialista a l'alcaldia de Solsona.  Solsona 

10 DE MARÇ DE 2015  
• Xerrada "El lideratge de les dones en la promoció dels Drets Socials" amb Afra Blanco (Avalot-

Joves UGT). Barcelona. 
14 DE MARÇ DE 2015  

• Convenció dels Socialistes de Catalunya Municipals 2015 (manifest del món local socialista per a 
les eleccions municipals del 24 de maig i principals eixos programàtics del programa). PSC. C. 
Nicaragua, 75. Barcelona 

16 DE MARÇ DE 2015  
• Organització visita de joves amb motiu del 70 aniversari de l’alliberament dels camps de 

concentració nazi. Parlament de Catalunya. Barcelona 
18 DE MARÇ DE 2015  

• Reunió de l'Eva Granados, Celestino Corbacho, Alícia Romero, Jordi Terrades, Montserrat 
Capdevila, Pere Navarro, Cristòfol Gimeno, Sergi Vilamala i David Pérez per tractar l'enfocament 
de la interpel·lació parlamentària sobre l'àrea metropolitana. Parlament de Catalunya. Barcelona 

20 DE MARÇ DE 2015  
• Esmorzar-cambra amb dones emprenedores i visita Casa Gaudí i vermouth empresàries de Reus. 

Reus 
27 DE MARÇ DE 2015  

• Inauguració 15è Congrés Nacional de la JSC. Barcelona 
8 D’ABRIL DE 2015  

• Xerrada a l'Institut Puig Castellar sobre la convocatòria d'eleccions municipals i sobre el règim 
electoral i política municipal en general per a estudiants d'administració i gestió (majors d'edat i 
colomencs). Institut Puig Castellar. Santa Coloma de Gramenet 

12 D’ABRIL DE 2015  
• Presentació de Silvia Tamayo, com a candidata del PSC a Canet de Mar. Canet de Mar 

17 D’ABRIL DE 2015  
• Visita de Pedro Sánchez a Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma de Gramenet  
• Acte de presentació (Programa i llistes PSC Vilassar de Mar) de l’Alícia Rodríguez. Vilassar de Mar 

19 D’ABRIL DE 2015  
• Reunió amb la Xarxa pel Dret a la Informació. Barcelona  

29 DE JUNY DE 2015  
• Participació Escola de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Barcelona 

10 DE SETEMBRE DE 2015  
• Sopar-refrigeri d'inici de campanya amb la presència de Pedro Sánchez i Miquel Iceta 

vestíbul del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona  
• Acte polític al Pati de les Dones del CCCB. Barcelona 

12 DE SETEMBRE DE 2015  
• Acte central de campanya en Badalona amb Pedro Sánchez, Miquel Iceta i Àlex Pastor. Badalona 

17 DE SETEMBRE DE 2015  
• Míting amb Raül Moreno, Núria Parlon, Pedro Sánchez i Miquel Iceta. Santa Coloma de Gramenet 

18 DE SETEMBRE DE 2015  
• Convenció Federalista. Barcelona 

21 DE SETEMBRE DE 2015  
• Reunió amb Javier Ferrando (VALEO Martorelles) i 9 treballadors més + representants del Comitè 

d'Empresa. Santa Coloma de Gramenet 
22 DE SETEMBRE DE 2015  

• Acte electoral autonòmiques a Ripollet amb Núria Parlon i Juan Parralejo. Ripollet 
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• Trobada de dones amb Núria Parlon i Carme Chacón. Centre Cívic Can Mariner. Santa Coloma de 
Gramenet 

24 DE SETEMBRE DE 2015  
• Acte de campanya amb Eva Granados, Antoni Balmón, Miquel Iceta i Pedro Sánchez. Barcelona 

25 DE SETEMBRE DE 2015  
• Passejada des del pont de Can Peixauet, Jacint Verdaguer fins el Mercat del Fondo. Pedro Sánchez, 

Miquel Iceta, Núria Parlon i Raúl Moreno. Santa Coloma de Gramenet 
2 D’OCTUBRE DE 2015  

• Reunió amb Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Comissió Executiva, primers secretaris i secretàries de 
federació i agrupació, alcaldes i portaveus, diputats i senadors i diputats electes per reflexionar 
sobre els resultats electorals. PSC. C. Nicaragua, 75. Barcelona 

15 D’OCTUBRE DE 2015  
• Ofrena floral a la toma del President Companys. Fossar de la Pedrera del Cementiri de Montjuïc 

31 D’OCTUBRE DE 2015  
• Acte de tret de sortida de la precampanya eleccions generals (Miquel Iceta, Carme Chacón i Pedro 

Sánchez).  El Prat de Llobregat 
3 DE NOVEMBRE DE 2015  

• Presentació Conferència "Comunidad política, pluralismo y cohesión social" a càrrec del president 
José Luis Rodríguez Zapatero. Santa Coloma de Gramenet 

7 DE NOVEMBRE DE 2015  
• Participació 7N Marxa estatal contra les violències masclistes. Madrid 

17 DE NOVEMBRE DE 2015  
• Trobada amb el Josep Mayoral. Santa Coloma de Gramenet 

18 DE NOVEMBRE DE 2015  
• Conferència-col·loqui: Ni un pas enrere en el drets de les Dones. Fets, no paraules. Tolerància zero, 

amb Àlex Pastor, primer secretari PSC Badalona.  Badalona 
21 DE NOVEMBRE DE 2015  

• Inauguració de la 1a Escola del PSC en Polítiques de Discapacitat. Treballant capacitats, 
consolidant drets. PSC. C. Nicaragua, 75.. Barcelona 

23 DE NOVEMBRE DE 2015  
• Nits de Diàlegs. Igualtat efectiva: Garantia de l'eradicació de la violència de gènere. Sopar en 

moviment a Sant Joan Despí (ponència en contra de les violències masclistes). Sant Joan Despí 
7 DE DESEMBRE DE 2015  

• PSC Campanya* Jardins Museu Torre Balldovina - Trobada amb mitjans de Susana Díaz, presidenta 
de la Junta d'Andalusia i passeig per Encants del Mercat de Sagarra. Santa Coloma de Gramenet 

11 DE DESEMBRE DE 2015  
• Acte central a SCG Carme Chacón, Núria Parlon, Eduardo Madina i Lídia Guinart. Santa Coloma de 

Gramenet 
16 DE DESEMBRE DE 2015  

• Acte públic amb Miquel Lupiáñez, alcalde de Blanes i el Marc Lamuà, candidat per Girona al 
Congrés. Blanes 

17 DE DESEMBRE DE 2015  
• Espai Obert de Debat  Socialista. Acte amb Josep Borrell i Núria Parlon. Santa Coloma de Gramenet 

26 DE GENER DE 2016  
• Atenció i foto amb els mitjans, breu reunió i dinar amb el Jordi Ballart (alcalde de Terrassa). 

Terrassa 
28 DE GENER DE 2016  

• Trobada amb l’Antoni Balmón. Santa Coloma de Gramenet 
29 DE GENER DE 2016  

• Dinar amb el PSC a Vilanova i la Geltrú amb el Cisco de la Cruz  i Juan Luis Ruiz (primer secretari) . 
Vilanova i la Geltrú 
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11 DE FEBRER DE 2016  
• Trobada amb la Laia Bonet. Barcelona 

8 DE MARÇ DE 2016  
• Trobada amb el Jaume Collboni. Barcelona 

18 DE MARÇ DE 2016  
• Visita a territori (Berguedà). Berga 

9 D’ABRIL DE 2016  
• Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del PSC-CP ampliat. PSC. C. Nicaragua, 75. Barcelona 

12 D’ABRIL DE 2016  
• Trobada amb Ferran Pedret. Santa Coloma de Gramenet 

22 D’ABRIL DE 2016  
• Trobada amb Ana de Miguel i Imma Moraleda-Jornada prostitució. Barcelona 

27 D’ABRIL DE 2016  
• Participació manifestació #SoterramentARA. cruïlla del soterrament  (carrer Bogatell a prop de 

l’ambulatori). Montcada i Reixac 
30 D’ABRIL DE 2016  

• Visitar la Fira de l’Espàrrec de Gavà. Gavà 
12 DE MAIG DE 2016  

• Acte amb Pedro Sánchez i Meritxell Batet.  Barcelona 
15 DE MAIG DE 2016  

• Presentació Equip d’ Experts de Pedro Sánchez. Barcelona 
19 DE MAIG DE 2016  

• Sopar del Debat del mes de maig (Agrupació del PSC Igualada) Xavi Figueres. Igualada  
20 DE MAIG DE 2016  

• Visita Territori a la Federació d'Osona. Vic 
22 DE MAIG DE 2016  

• Reunió de treball a MADRID equips d’assessors i assessores de Pedro Sánchez. Madrid 
23 DE MAIG DE 2016  

• Esmorzar informatiu de Pedro Sánchez (Fórum Europa). Madrid 
28 DE MAIG DE 2016  

• 10è aniversari: Homenatjant Marta Mata. "Pedagogia, compromís polític i lideratge, la Marta 
Mata de tots". Barcelona 

30 DE MAIG DE 2016  
• Acte sectorial de presentació de les mesures estels del PSOE. Tot l’equip del Canvi amb Pedro 

Sánchez. Madrid 
8 DE JUNY DE 2016  

• Acte precampanya * Debat electoral sobre política amb joves (Christian Soriano- primer secretari 
Joventuts). El Vendrell 

11 DE JUNY DE 2016  
• Acte campanya * Acte municipalista  (alcaldes i alcaldesses socialistes de Mallorca; candidats al 

Senat, al Congrés i la secretària general del PSIB i Presidenta de les Illes Balears, Francina 
Armengol. Palma de Mallorca 

• Acte principal de campanya amb sopar a Es Mercadal (Xisco Ametllet, alcalde d'Es Mercadal; 
Ricard Terré, candidat al Congrés per Menorca, Eduardo Madina i Núria Parlon). Menorca 

13 DE JUNY DE 2016  
• Acte de campanya a La Seu d'Urgell (Òscar Ordeig). La Seu d’Urgell 

14 DE JUNY DE 2016  
• Acte amb joves. Santa Coloma de Gramenet 

15 DE JUNY DE 2016  
• Acte central de Santa Coloma (Polítiques socials) amb José Luis Rodríguez Zapatero. Santa Coloma 

de Gramenet 
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16 DE JUNY DE 2016  
• Passeig per Calella amb motiu de la Festa Major. Calella 

17 DE JUNY DE 2016  
• Acte campanya * Sopar amb gent de l'Agrupació i espectacle en el marc del Festival "En veu alta" 

amb cançons, recital de fragments de Ramon Llull. Sant Martí de Sarroca 
18 DE JUNY DE 2016  

• Acte central de Campanya del PSC (Míting Meritxell Batet i Pedro Sánchez). L'Hospitalet de 
Llobregat 

19 DE JUNY DE 2016  
• Acte d'Equip d'Experts amb Pedro Sánchez. Zaragoza 

21 DE JUNY DE 2016  
• Acte públic a La Canonja (Tarragona) 

22 DE JUNY DE 2016  
• Cafè-acte de campanya "Polítiques d'Igualtat". Santa Coloma de Gramenet 
• Debat sobre polítiques socials al programa Hora 25 de la Cadena Ser. Barcelona con Àngels Barceló 

(Intervenen: José Ignacio Echaniz (PP), Marta Martín (C's) i Rafael Mayoral (Unidos Podemos). 
Barcelona 

11 DE JULIOL DE 2016  
• Reunió per coordinar i donar una resposta i els treballs que puguin sorgir del congrés municipalista 

amb l’objectiu de dissenyar el “nou món local” a Catalunya que està promocionant el Govern de la 
Generalitat. PSC. Barcelona 

13 DE JULIOL DE 2016  
• Reunió amb Pedro Sánchez. Madrid 

15 DE JULIOL DE 2016  
• Visita a territori a la Federació del Vallès Occidental Sud. Sabadell 

22 DE JULIOL DE 2016  
• Acte Regeneració Democràtica: Noves maneres de fer política. Susana Díaz, Miquel Iceta, Núria 

Marín i Núria Parlon. La Farga de l'Hospitalet 
29 DE JULIOL DE 2016 

• Tradicional Sopar de Can Corbella amb companys i companyes del PSC del Baix Penedès de la 
Federació del Camp de Tarragona. Coma-Ruga. Tarragona 

30 D’AGOST DE 2016  
• Festa major de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès 
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 
SECRETARIA DE COORDINACIO TERRITORIAL 
SECRETARIA DE COORDINACIÓ INSTITUCIONAL 
Assumpta Escarp 
Antonio Balmón 
 
Els objectius plantejats per aquesta secretaria a desenvolupar durant aquest mandat van ser: 
 

• Cohesió de l’organització del Partit i les seves estructures. 
• Abordar els 4 processos electorals del període, els previstos i els sobrevinguts 
• Augment de les candidatures de progrés a les eleccions municipals.  
• Acords de govern en els municipis, Diputacions i altres organismes supramunicipals 
• Relacions  amb les altres forces polítiques de Catalunya. Relacions amb els socialistes espanyols 
• Equilibri econòmic-financer, ajust a la conjuntura 

 
Aquest mandat s’ha caracteritzat per ser el que més processos electorals ha hagut d’abordar, el que ha fet 
que tots els esforços de l’organització estiguessin centrats en ells i que l’activitat ordinària del Partit es 
reconvertís en activitat extraordinària, tot i que també s’han bolcat molts esforços en dur-los a terme. 
 
PROCESSOS ELECTORALS 
 
Per aquest mandat que ara finalitza, es preveien les conteses electorals de les eleccions municipals al maig 
de 2015 i les generals a finals del mateix any, però degut a la inestabilitat política han  sobrevingut dos nous 
processos electorals que van ser les eleccions autonòmiques del 27 de setembre de 2015 i les eleccions 
generals del 26 de juny de 2016. 
 
En el següent gràfic es pot veure l’evolució del vot socialista en les darreres conteses electorals. 
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Les campanyes a nivell nacional s’han dut a terme sota un estricte control i execució del pressupost, sense 
comprometre així les finances del Partit.  
 
Aquesta secretaria ha format part de tots els comitès de campanya, ha codirigit amb la Secretaria de Política 
Municipal la campanya de les eleccions Municipals i ha estat la directora de la campanya de les eleccions 
autonòmiques de 2015. 
 
En el següent gràfic es pot veure l’evolució del % de vot dels partits independentistes: 
 

 
 
 
A les eleccions municipals del 2015, en col·laboració amb la Secretaria de Política Municipal, es va tancar el 
màxim nombre possible de llistes  -després d’un procés d’escissió i de trencament de grups municipals a 
molts àmbits del territori- per tal que la majoria de ciutadans i ciutadanes a l’hora de triar quins són els seus 
representants locals, poguessin triar candidatures socialistes. A la taula següent podeu veure el resum de les 
eleccions municipals: 
 

Municipis 
Cat Llistes PSC 

% 
Municipis 
Llistes 

% Població 
llistes PSC GMS 

Alcaldies 
PSC 

%població 
alcaldia 
PSC 

947 531 56,1 63,0 365 123 29,4 
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA 
 
En el període que va des del 12è Congrés fins al 13è Congrés l’evolució de la militància ha patit un retrocés, 
però aquest el podem dividir en dos períodes: des de l’any 2012 fins al 2014 la baixada de la militància és 
d’uns 3600 militants; entre els anys 2014 i 2016 el descens és de 2118 militants, però s’ha de tenir en 
compte el procés de regularització del cens que es va dur a terme a principis d’aquest any on es van donar 
de baixa a 1391 companys i companyes que portaven molt de temps sense fer efectiu el pagament de la 
quota, sobre aquest procés parlarem més endavant.  El balanç de baixes voluntàries en el període que 
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s’analitza la gestió en aquest Congrés és de 727 militants, podem afirmar amb aquestes dades que la sagnia 
que s’estava produint en el cens de militants s’ha frenat. 
 
Al següent gràfic, es pot veure l’evolució de la militància del PSC des de l’any 2000 fins a l’any 2016. 
 

 
 
La distribució de la militància pel territori (dades del cens de juliol de 2016) i grups d’edat, es poden observar 
a les següents taules: 
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Evolució militància PSC 

Federació Militants 
01 - Comarques Gironines 806 
02 - Maresme 657 
03 - Vallès Oriental 1078 
04 - Vallès Oest 821 
05 - Barcelonès Nord 1733 
06 - Barcelona 2596 
07 - L'Hospitalet 947 
08 - Baix Llobregat 2797 
10 - Alt Penedès - Garraf  510 
11 - Bages - Berguedà - Solsonès  408 
12 - Anoia 309 
13 - Osona 80 
16 - Terres de l'Ebre 591 
17 - Camp de Tarragona 1432 
18 - Comarques de Lleida 1160 
24 - Vallès Occidental-Sud 1369 
PSC 17294 

Per trams d’edats Militants 
18 a 30 anys 3,8 
31 a 40 anys 9,8 
41 a 50 anys 16,8 
51 a 65 anys 36,5 
66 a 80 anys 26,6 
més de 80 anys 6,4 
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Si analitzem aquestes dades, podem comprovar que el PSC té major implantació a la demarcació de 
Barcelona (on hi ha el 74% de la militància),  seguit de la demarcació de Tarragona, on es concentra el 12% 
de la militància del Partit. Això implica que un dels objectius propers del PSC és, a més de mantenir la seva 
implantació en aquestes dues demarcacions, fer un treball intens per implantar-se en els territoris de 
l’interior, on la presència de militants del PSC és baixa i això després es tradueix a l’hora de fer llistes 
socialistes en aquests territoris i poder donar la paraula als progressistes d’aquestes viles i ciutats. 
 
A començaments de l’any 2016, conjuntament amb els responsables d’organització de les federacions, es va 
dur a terme un procés de regularització del cens per tal de donar compliment als nostres estatuts i també 
per motius de racionalització econòmica; es va procedir a donar de baixa tots els militants que portaven cert 
endarreriment en el pagament de les quotes; paral·lelament, s’inicià el procés d’intentar recuperar aquelles 
persones que tenien quotes pendents. El resultat d’aquesta regularització per manca de pagament continuat 
va ser al voltant de 1900 baixes, i a la taula següent es pot veure la distribució per federacions. 
 

Federació Militants Totals Baixes 
01 - Comarques Gironines 806 83 
02 - Maresme 657 49 
03 - Vallès Oriental 1078 3 
04 - Vallès Oest 821 67 
05 - Barcelonès Nord 1733 289 
06 - Barcelona 2596 229 
07 - L'Hospitalet 947 11 
08 - Baix Llobregat 2797 243 
10 - Alt Penedès - Garraf  510 6 
11 - Bages - Berguedà - Solsonès  408 16 
12 - Anoia 309 102 
13 - Osona 80 0 
16 - Terres de l'Ebre 591 113 
17 - Camp de Tarragona 1432 87 
18 - Comarques de Lleida 1160 88 
24 - Vallès Occidental-Sud 1369 5 
 Total 17294 1391 

 
Sobre les agrupacions locals, en aquest mandat hem constituït dues agrupacions: 
 

• La Bisbal del Penedès (Fed. Comarques de Tarragona) 
• Olesa de Bonesvalls (Fed. Alt Penedès-Garraf) 

 
S’ha procedit també a unificar agrupacions locals per fer més eficaç el treball de l’organització al territori, 
aquestes són: 
 

- Begues (Fed. Baix Llobregat), la militància s’ha distribuït entre les agrupacions de Gavà i Sant Boi. 
- Alella i el Masnou (Fed. Maresme), han creat l’agrupació d’El Masnou. 
- Cabrera i Cabrils (Fed. Maresme), s’han fusionat sota la denominació d’agrupació Cabrera-Cabrils. 
- Els militants de Sant Iscle de Vallalta (Fed. Maresme), ara formen part de l’agrupació d’Arenys de 

Munt. 
- L’agrupació de Sant Pol de Mar (Fed. Maresme) ara està fusionada amb la de Calella. 
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Aquesta Comissió Executiva ha aprovat la creació de dues comissions gestores a Federacions: a la federació de 
Terres de l’Ebre, que encara manté una Comissió Política,  i a la Federació del Vallès Occidental-Sud, en aquesta 
federació es va realitzar un Congrés extraordinari que va posar fi a les tasques de la comissió gestora. 
 
S’ha celebrat també Congrés extraordinari al Vallès Oriental. 
 
Quant a comissions gestores creades a Agrupacions, la Federació del Vallès Occidental Sud manté la gestora 
de Sabadell i la Federació de Lleida la de Lleida Ciutat. 
 
Tant des de la Secretaria d’Organització com des de la Secretaria de Coordinació Territorial s’ha participat en 
assemblees d’agrupacions i federacions. 
 
Des d’aquesta Secretaria s’han organitzat les Festes de la Rosa corresponents als anys 2014, 2015 (coincidint 
aquesta amb l’acte central de la campanya de les eleccions autonòmiques) i la del 2016. També s’han 
organitzat els actes precongressuals, com va ser l’acte de la Crida als i les Socialistes Catalans, que va donar 
lloc a l’inici de les tasques congressuals. I s’està organitzant la celebració del 13è Congrés del Partit. 
 
 
GESTIO ECONOMICA-FINANCERA 
 
La Gestió econòmica-financera, igual que l’activitat del Partit, ha vingut marcada per: 
 

- Quatre processos electorals en dos anys, la gestió d’aquests es fa a través de crèdits electorals.  En 
els processos nacionals tota la despesa ha estat ajustada als crèdits concedits i al previsible extorn 
per part de l’Estat. Tot i això, cal tenir en compte que hi ha més activitat política prèvia al període 
electoral que genera més despesa ordinària. 
 

- Disminució d’ingressos provinents de les quotes, per la disminució del nombre d’afiliats. 
 

- Disminució d’ingressos fruit dels resultats electorals. 
 

- Reducció de les aportacions de l’Estat i de la Generalitat pels acords polítics de disminució de les 
subvencions públiques als partits polítics 
 

- La convocatòria d’eleccions implica una reducció d’ingressos ja que  paralitza les subvencions, alhora 
que produeix importants retards en la regularització. 
 

- Una estructura de despesa amb molt pes de despeses estructurals (personal, edificis. etc) i una alta 
despesa financera. 
 

- Dificultat d’adaptació de les Federacions a la disminució d’ingressos. 
 
Front aquestes dades, les prioritats han estat: 
 

- Adaptar la gestió econòmica-financera a la conjuntura. 
- Realitzar el processos electorals en el marc dels extorns previstos i no generar dèficit, sobretot en els 

processos nacionals. 
- Reducció de les despeses estructurals, costos de personal , i d’infraestructures. Renegociacions 

contractuals de serveis. 
- Reducció del deute 
- Mobilització del Patrimoni, per amortització del deute.  
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S’annexen els quadres econòmics relatius al deute, personal i evolució dels ingressos i despeses del partit. 
 

PSC 2012 2013 2014 2015 2016 

Crèdit Electoral 

    
1.295.206    

               
3.661                          -            2.689.928          2.727.531    

Endeutament 
    

9.560.449        13.544.578        12.343.876        12.293.440        11.700.043    
 

 
 

 
Gràfic amb l’evolució dels crèdits electorals. 
 

 
Gràfic amb l’evolució del deute a llarg termini. 
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Gràfic amb l’evolució de les despeses i ingressos. 

 
 

 
Gràfic amb l’evolució del personal del PSC. 
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Totes les mesures preses s’han fet de manera progressiva, sense mesures dràstiques i amb el màxim de 
consens. 
 
Aquests esforços col·lectius no han fet que arribéssim a l’equilibri necessari entre ingressos i despeses i 
encara arrosseguem un dèficit estructural, que caldrà absorbir properament. 
Tant en els aspectes més centralitzats, com en la necessària auto-suficiència de les Federacions i de la 
Fundació Campalans.  
 
La Comissió de Control Financer sempre ha proposat al Consell Nacional informes positius  sobre els 
diferents tancaments d’exercicis. Posteriorment, tant aquests tancaments com els pressupostos han estat 
aprovats pels  Consells Nacionals. 
 
Cal destacar que en general els informes de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de comptes, tant dels 
tancaments anuals, com del tancament dels processos electorals han estat positius i s’ha incorporat tot al 
web del Partit. 
 
 
COORDINACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Conjuntament amb les Secretaries d’Organització i de Política Municipal s’han portat a terme reunions i 
processos de negociació per conformar, conjuntament amb altres forces polítiques, tant governs municipals, 
com els governs de les entitats supramunicipals. 
 
També el procés negociador de la conformació de les entitats municipalistes catalanes i les espanyoles 
conjuntament amb el PSOE 
 
La principal tasca d’aquesta secretaria en aquest mandat ha estat la coordinació dels grups socialistes al 
Parlament de Catalunya, Congrés i Senat i l’eurodiputat del PSC. Per desenvolupar aquesta tasca, a l’inici de 
cada curs polític s’ha reunit la comissió interparlamentària i també ho ha fet quan els temes d’actualitat 
política així ho reclamava. 
 
També hem coordinat la presència dels nostres càrrecs institucionals en el territori, seguint les demandes 
que ens han fet arribar dels diferents indrets de Catalunya. 
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SECRETARIA D’OCUPACIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS 
Eva Granados 

Aquest informe de gestió reflecteix la transversalitat i la feina feta en equip de la Secretaria d’Ocupació i 
Política Social dels Socialistes de Catalunya des de Juliol 2014 i fins setembre de 2016.  
L’acció de les Comissions Sectorials vinculades a la Secretaria (Política Social, Ocupació, i Esports) i la 
coordinació política amb els i les companyes socialistes que ocupen regidories, grups municipals, conselleries 
comarcals i grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a les Corts, i al Parlament Europeu, són el 
resultant del Pla de Treball consensuat i presentat a la Comissió Executiva d’acord amb el mandat del XII 
Congrés del partit. 
L’estructura d’aquest informe de gestió, consta de: El replantejament del relat sociolaboral del partit, amb el 
desenvolupament dels eixos principals del Pla de Treball:  

1. Un diàleg i escolta permanent amb els afiliats, la ciutadania, agents i entitats social  
2. Comunicar dins i fora del partit 
1. Documentació annexa on s’exposen els temes tractats.  

Objectius descrits al pla de treball 

• REFORMAR L’ESTAT DEL BENESTAR I LES INSTITUCIONS LABORALS PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT 
• REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA 
• REGENERACIÓ DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS I DEL DIÀLEG SOCIAL 

Desenvolupament dels objectius  
  

El replantejament del relat sociolaboral del partit: 
Hem treballat amb l’objectiu principal de prioritzar dins de l’agenda política, l’intercanvi d’anàlisis, 
diagnòstics i propostes per fer front al més important repte del nostre país com és el manteniment de la 
cohesió social i la vida digna del conjunt de la ciutadania, acordant millores viables per superar el que és una 
injustícia i un clam social: la necessitat d’unes polítiques públiques per a la reducció de les desigualtats 
socials, un desenvolupament sostenible, una redistribució justa de la prosperitat, i la creació d’ocupació 
digna i de qualitat. D’acord amb els següents eixos principals del Pla de Treball, hem desenvolupat totes les 
iniciatives i propostes polítiques presentades (veure detall a l’annex). 
La nostra actuació s’ha basat en el control a l’acció dels governs que amb les seves decisions han fet créixer 
les desigualtats al nostre país, així com la construcció de propostes de govern alternatiu. Pel que fa a les 
polítiques d’ocupació ens hem concentrat en els plans de xoc contra l’atur, l’acreditació i qualificació 
professional, la reconversió de treballadors provinents de sectors amb alt atur, la discriminació laboral i 
salarial de les dones, la inserció sociolaboral dels col·lectius amb especials dificultats, les persones aturades 
de llarga durada.  La denúncia de les conseqüències de la Reforma Laboral del PP/CiU ha estat transversal en 
tota l’acció política relacionada amb el treball i les relacions laborals així com la mala gestió per part del 
Govern de la Generalitat d’aquest tema.  
Amb la mateixa orientació, pel que fa a les polítiques d’acció social, hem treballat amb l’objectiu de 
promoure la cohesió social a partir de la convivència, la igualtat i la inclusió sota el principi de la solidaritat. 
La renda garantida de ciutadania, l’accés i manteniment a l’habitatge com a dret i els subministres d’energia 
així com l’habilitació d’un Fons Extraordinari d’Emergència contra la Pobresa i l’Exclusió Social per reforçar 
els mecanismes d’atenció directa a les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat, amb especial 
atenció a la cobertura de les necessitats de la infància han estat els temes transversals als que hem dedicat 
una especial atenció.  
Alguns temes específics que han ocupat gran part de l’acció del partit han estat les denúncies i propostes al 
voltant de les retallades i contrareformes en les lleis que han de protegir a les persones amb discapacitat, 
gent gran i aplicació de la llei de la dependència així com la situació de la infància i l’adolescència vulnerable 
al nostre país.  
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El PSC ha fet propostes alternatives als governs en els grans temes que tenen a veure amb ocupació i 
polítiques socials: gestió de les polítiques socials, llei de la gent gran, agència de protecció social, renda 
garantida de ciutadania, regulació de voluntariat, llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari, inspecció 
de treball, plans d’ocupació, ocupació verda, funcionament del SOC, Nou Estatut del Treballador, entre 
altres. També cal remarcar les propostes al voltant de la política d’esports així com les condicions en les 
quals es pot realitzar el voluntariat esportiu. 

Un diàleg i escolta permanent amb els afiliats, la ciutadania, agents i entitats socials.         
La transformació social per la qual fem política cal construir-la amb la interacció i treball conjunt amb una 
xarxa d’entitats, persones expertes i acadèmiques, sindicats, patronals, col·legis professionals, persones 
afectades i plataformes reivindicatives. Per aquest motiu, hem establert un marc de relació permanent amb 
el conjunt d’entitats, associacions i agents de l’àmbit sociolaboral, per proposar i escoltar per mitjà de 
trobades, reunions, seminaris, conferències, i assemblees. 
Cal destacar també les reflexions i treball conjunt amb entitats del Tercer Sector Social per part del primer 
secretari del partit a instàncies de la Secretaria i les visites de la secretària durant aquest període amb 
federacions i entitats socials, patronals del sector social, sindicats, col·legis professionals, i plataformes i 
col·lectius. Hem de destacar també com a element de relació amb les entitats del Tercer Sector Social 
l’establiment d’un canal d’informació respecte de les accions i activitats de la Secretaria per mitjà de 
l’elaboració de butlletins de notes de posicionament, propostes, i infografies. (Veure annex de les principals 
activitats realitzades). 
La gran concentració de convocatòries electorals en aquest mandat ha comportat que moltes de les 
activitats, propostes i anàlisis s’hagin dut a terme en el marc de les pre i campanyes electorals. Fora 
d’aquestes hem pogut desenvolupar els seminaris “Serveis Socials ON” en diferents federacions, 
coordinacions amb responsables sectorials del partit i un intercanvi permanent amb els agents principals 
d’aquestes temàtiques.  
 
  Comunicar dins i fora del partit.  
La gairebé invisibilitat de les propostes en matèria de polítiques socials i d’ocupació als mitjans de 
comunicació (malgrat que les desigualtats socials i l’atur són la principal preocupació de la ciutadania) i la 
nostra voluntat per construir i enfortir un canal permanent de comunicació amb les entitats socials, ha fet 
que dediquem un esforç especial en transmetre a aquestes el nostre treball i les propostes que anem 
realitzant. En aquest sentit, la confecció, creixement i actualització d’una base de dades d’entitats, encara 
molt insuficient, ens ha permès fer arribar tots els materials, documents i propostes elaborades, per mitjà de 
correus específics, i també via els espais web de la Secretaria, les xarxes socials i grups de Whatsapp. (Veure 
annex dels documents i propostes). 
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SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL 
Antoni Fogué 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
 
1.- PLANIFICACIÓ I PREPARACIÓ PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015. EQUIP DE TREBALL 

1.1. Equip de treball 
1.2. Pla de treball Eleccions Municipals 2015 
1.2.1. Primàries locals per a l’elecció de candidats i candidates a alcalde o alcaldessa 
1.2.2. Nova coalició Candidatura de Progrés, una coalició municipalista, catalanista i progressista 
1.2.3. Implantació de llistes i resultats polítics 

2. PROGRAMA POLÍTIC MUNICIPALS 2015 
2.1. Coordinació del programa 
2.2. Seminaris Municipals 2015 
2.3. Programa Marc 
2.4. Convenció Municipal 2015 

3. RECURSOS CANDIDATURES I CATÀLEG DE SERVEIS ALS GRUPS MUNICIPALS 
3.1. Assessorament a candidatures, estratègia i cartografia electoral BLOISE 
3.2. Instrucció del sistema Whatsapp PSC 
3.3. Guies de campanya 
3.4. Formació a les candidatures i Grups Municipals 

4. COMUNICACIÓ I DISCURS DE LA SECRETARIA 
4.1. Comunicació. Butlletí Política Municipal, Xarxes socials  
4.2. Discurs de la secretaria. Mocions i bones pràctiques. 

5. ACCIÓ PARLAMENTÀRIA I INSTITUCIONAL AL MÓN LOCAL 
5.1. Acció Parlamentària. Observatori del Deute 
5.2. Acció institucional al món local. Consell alcaldes. Entitats Municipalistes. Xarxa Municipis per la 
Igualtat.  

6. ACCIÓ TERRITORIAL. Visites i equips institucionals 
 
Desenvolupament dels objectius 
 
1.- PLANIFICACIÓ I PREPARACIÓ PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015. EQUIP DE TREBALL. 
 
1.1.- Equip de treball 
L’equip de la Secretaria de Política Municipal va ser escollit el mes de juliol de 2014 fruit del Congrés 
extraordinari; ha estat configurat pel  secretari de Política Municipal, Antoni Fogué, qui ha comptat amb 10 
adjunts: Dolors Conde (Vallès Oest), Noemí Trucharte (Anoia) , Francisco Romero (Penedès Garraf) , Manel 
de la Vega (Terres de l’Ebre) , Jordi Serra (Barcelonès Nord) , Sergi Vilamala (Osona), Mercè Cardona (Bages – 
Berguedà – Solsonès) i  Estanis Puig (Girona). La coordinació de la Secretaria ha estat a càrrec d’Olivié Bayón. 
 



                                                                                                                                         
    
 

24 

A nivell territorial la secretaria ha comptat amb el suport de l’equip de secretaris de política municipal 
configurat per: Girona (Marc Lamuà, Óscar Aparicio i Estanis Puig), Maresme (Miquel González) , Vallès 
Oriental (Josep Monràs), Vallès Oest (Lucio Villasol), Barcelonès Nord (Joan Callau), Barcelona (David 
Escudé), L’Hospitalet (Mercè Perea), Baix Llobregat (José Antonio Artímez), Alt Penedès – Garraf (Servand 
Casas) , Bages - Berguedà i Solsonès (Ramon Serra) , Anoia (Iolanda Acosta), Osona (Marta Moreta) , Terres 
de l’Ebre (Manel de la Vega) , Camp de Tarragona (Josep Masdeu), Comarques de Lleida (Enric Colom) i 
Vallès Occidental Sud (Toni Rebolleda i  Manuel Ruiz) 
 
1.2.- Pla de treball Eleccions Municipals 2015 
El primer repte de l’equip sorgit el mes de juliol de 2014 va ser la preparació de les eleccions municipals 
2015. La preparació de les municipals es va centrar en 3 grans blocs: primàries locals, la implantació de 
llistes, la programàtica i el suport a les candidatures (desenvolupats en els següents punts). 
El treball coordinat entre les secretaries d’Organització, secretaria de Coordinació Institucional, secretaria de 
Coordinació Territorial i Política Municipal i les secretaries d’organització i municipals de les federacions va 
permetre desenvolupar un dels reptes més decisius del PSC com era fer un bon resultat a la primeria línia del 
socialisme a Catalunya, el món municipal. Una situació no gaire fàcil atenent el moment polític que s’estava 
vivint, l’emergència a les eleccions europees d’una nova força com Podemos - Podem al territori i Ada Colau 
a Barcelona-, el clima de “plebiscitàries” de les eleccions municipals i sota els efectes del 9N, la translació al 
territori de l’escissió del PSC de manera molt especial a moltes comarques de Catalunya, aquests van ser 
alguns dels elements polítics que van marcar les eleccions municipals.  
 
1.2.1.- Primàries locals per a l’elecció de candidats i candidates a alcalde o alcaldessa 
Segons les resolucions aprovades al 12è Congrés del PSC, el procés de designació dels candidats i les 
candidates a alcalde i alcaldessa a les eleccions municipals es donava la possibilitat que fossin obertes al 
conjunt de la ciutadania del municipi. El reglament permetia que municipis de més de 50.000 habitants, la CE 
del Partit i les corresponents CEF valoressin la idoneïtat d’escollir el candidat o candidata a alcalde o 
alcaldessa mitjançant el procediment d’eleccions primàries obertes a la ciutadania. Per aquest procediment, 
pioner a la política catalana  i espanyola, es van fer primàries obertes a la ciutadania a la ciutat de Barcelona, 
Girona, Castelldefels i Vilanova i la Geltrú.  
La resta de municipis de més de 50.000 habitants van escollir els  candidats i candidates a alcaldes i 
alcaldesses mitjançant el procediment d’eleccions primàries, on van votar exclusivament els afiliats i les 
afiliades. Els municipis entre 20.000 i 50.000 habitants van escollir els seus candidats en un procés de 
primàries dirigides exclusivament als afiliats i afiliades. Els municipis de menys de 20.000 habitants van 
escollir els seus candidats  mitjançant el vot dels afiliats i afiliades presents en una Assemblea d’Agrupació 
Extraordinària convocada a tal efecte. 
 
1.2.2.- Nova coalició Candidatura de Progrés, una coalició municipalista, catalanista i progressista 
La complexitat del món local és gran i per això es va optar per la creació d’una nova oferta política amb 
voluntat d’arribar al més gran nombre de municipis del país, i capaç de recollir la varietat i l’heterogeneïtat 
municipal. I sobretot treballar per trobar punts d’encontre amb totes aquelles iniciatives i forces municipals 
que defensessin el progrés, la lluita contra les desigualtats socials i els valors democràtics; per això, el PSC va 
considerar que era el moment d’integrar candidatures conjuntes que, salvant la seva pròpia identitat, 
compartissin una mateixa visió del que havia de ser la gestió local i mantinguessin un compromís de treball 
conjunt per al mandat 2015-2019. 
Aquesta nova aliança a nivell local no vinculava les parts en cap altre àmbit polític (nacional o europeu, 
territorial, sectorial, etc.)  A tal efecte, el PSC i les aliances municipalistes respecten mútuament la seva 
independència, la seva autonomia i la democràcia per a la presa de decisions amb el compromís, però, de 
garantir la  governabilitat i l’estabilitat a l’ajuntament, afrontant de forma conjunta els desafiaments i els 
obstacles que sorgeixin i garantint l’adopció d’acords en els assumptes que es considerin essencials.  Es va 
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demanar a les candidatures que es comprometessin a seguir el codi de conducta públic dels càrrecs electes 
del PSC. 
 
1.2.3.- Implantació de llistes i resultats polítics  
 
El resultat dels equips d’implantació va permetre: 
 Que el PSC-CP pogués tenir presència al 93% de la població de Catalunya.   
 La implantació de llistes a 2015 va ser  531 llistes a Catalunya (733 l’any 2011)  
 Per províncies:   Barcelona  200 (282- M11), Girona 112 (135 - M11), Lleida  119 (166 - M11) i 

Tarragona 100 (150 - M11) 
 
I el resultat final després de més d’un any de legislatura és: 
 El 64% dels habitants de Catalunya tenen un alcalde o regidor socialista en el govern municipal.  
 Tenim les alcaldies de Tarragona i Lleida ; i estem als governs de Barcelona i Girona. 
 Tenim 122 alcaldies, en canvi participem en 64 governs municipals amb alçades d’altres partits.  
 1277 regidors/es  
 Governem a la Diputació de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 El PSC té la Presidència de 3 Consells Comarcals (5 a partir de 2017) que són el Barcelonès, el Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental) i disposem 161 consellers i conselleres.  
 Presidència de la FMC i presència al govern de l’ACM. 
 Presidència a la Junta de Govern de la FEMP, una presidència de Comissió i una vicepresidència. 

Presència important en les Comissions de la FEMP. 
 Important presència del món municipalista socialista en organismes  i xarxes nacional i 

internacionals del món local. 
 
2. PROGRAMA POLÍTIC MUNICIPALS 2015 
 
2.1.- Coordinació del programa  
Es va constituir un grup tècnic d’experts per al desenvolupament del programa municipal amb la implicació  
de les sectorials. El programa tenia com a objectiu culminar en la Convenció Municipal 2015.  
 
2.2.- Seminaris Municipals 2015 
El calendari de debat es va articular a través d’11 seminaris entorn a les temàtiques: esports, cultura, noves 
tecnologies, desenvolupament econòmic, educació, món rural, participació democràtica, seguretat , serveis 
socials i urbanisme i habitatge. La metodologia es  va centrar en la presentació de bones pràctiques 
municipals, la presentació de relats sectorials dels quals s’extreien propostes programàtiques.  Els 11 
seminaris van configurar la preparació del programa electoral que es va dividir en tres eixos: Economia local i 
ocupació, Lluita contra les desigualtats  i Regeneració democràtica. La coordinació dels continguts va estar a 
càrrec de l’equip de política municipal  amb la implicació activa de les sectorials i un grup de tècnics 
especialitzats en diverses matèries relacionades amb el món local.   
 
2.3.- Programa Marc 
Un dels elements sorgits dels seminaris i de les aportacions dels companys i companyes va ser un programa 
marc que fos referencial per a les candidatures. En el programa marc es va apostar per: l’aposta socialista pel 
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govern local i el municipalisme; el compromís socialista en la defensa de l’Estat del Benestar i la lluita contra 
la desigualtat des dels ajuntaments; el compromís socialista en la creació d’ocupació; l’aposta socialista pel 
Bon Govern: més participació, més transparència i més eficiència i un compromís ètic per millorar la 
democràcia local; l’aposta socialista per unes ciutats i pobles sostenibles i que lluitin contra la desigualtat i 
l’aposta socialista pels petits municipis i pel desenvolupament rural. 
 
2.4.- Convenció Municipal 2015 
Es va realitzar el 14 de maig de 2015 sota el lema  “Pel que realment importa. Feina, igualtat i democràcia” 
que serviria com a base per a la campanya de les eleccions. Es va aprovar un decàleg de 10 punts per 
emmarcar el programa electoral: per un futur millor des dels municipis; per generar ocupació, la prioritat 
més urgent; per uns serveis públics de qualitat; per la democràcia: el compromís ètic dels i les socialistes; per 
la igualtat entre dones i homes des de l’àmbit local;  per l’educació i la salut, prioritats municipals, per un 
espai públic obert a tothom, per la cultura, per la sostenibilitat i pel desenvolupament local i rural. 
 
3.- RECURSOS CANDIDATURES I CATÀLEG DE SERVEIS ALS GRUPS MUNICIPALS   
La Secretaria de Política Municipal va fer un desplegament especial de recursos al comitè de campanya de 
les municipals. Molts d’aquest serveis avui continuen operatius després de les eleccions a disposició dels 
GMS del PSC i CP.  
 
3.1.- Assessorament a les candidatures, estratègia i cartografia electoral BLOISE 
Les candidatures del PSC-CP van disposar d’un servei d’assessorament de Plans de Comunicació (amb el pla 
d’imatge del candidat, pla de mitjans, missatge…) i també de la possibilitat de Plans d’Acció Política i 
Electoral.  
Una de les eines més útils de treball va ser posar a disposició de les candidatures l’eina informàtica BLOISE 
per oferir  productes d’anàlisi i estratègia electoral útils per a la presa de decisions. A més dels estudis de 
seccions electorals també es va elaborar les ZIP (Zones d’Interès Prioritari) de les seccions electorals. 
L’objectiu d’aquesta eina era tenir un referent territorial. A tal efecte, s’han facilitat claus i la realització de 
cursos de formació per a nous usuaris. El programa BLOISE va substituir a l’anterior eina SAE i ha sigut 
possible gràcies a un conveni amb el PSOE, facilitant un estalvi molt important de recursos econòmics i poder 
disposar de dades d’anàlisi estratègiques molt importants.  
 
3.2.- Introducció del sistema whatsapp PSC 
La primera vegada que al PSC es va posar en marxa el sistema de missatgeria de WS va ser per a les eleccions 
municipals 2015. La prova pilot va permetre enviar als caps de llista informació puntual de la campanya, EL 
DIARI DE CAMPANYA i resoldre dubtes de les candidatures. Aquesta eina  al llarg de la campanya es va anar 
obrint a afiliats, simpatitzants i persones interessades en el PSC.  
 
3.3.- Guies de Campanya.  
Les guies de campanya editades van ser   “A 3 mesos de les eleccions” , “Guia d’imatge de les eleccions 
municipals 2015” i la “ Guia de campanya”  
 
3.4.- Formació a les candidatures i Grups Municipals 
A efectes de poder cobrir la demanda de formació de candidatures es va establir un pla de formació amb la 
Secretaria d’Anàlisi i Formació del PSC, la col·laboració de l’Escola Xavier Soto i també de la Secretaria de 
Política Municipal del PSOE. A tal efecte, 24 representants de candidatures van rebre un curs de 
Comunicació a Madrid.  
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També a Catalunya al mes de febrer es va organitzar el curs: “Com organitzar una campanya?” En tres 
sessions per  candidatures de + 20.000 hab, 20.000 i 10.000 hab i de menys de 10.000 hab. També es van 
organitzar cursos d’habilitats de comunicació per a candidats i candidates a Lleida, Tarragona, Barcelona i 
Girona (reprogramats per la nevada). 
Dins de l’oferta a les candidatures es va oferir una sèrie de cursos i tallers que s’han consolidat a l’oferta als 
Grups municipals: Tallers de tècniques intensives de comunicació i expressió, Tallers de TV, Taller de Ràdio, 
taller 2.0. Des de l’Escola Xavier Soto es va articular un servei especial de coaching per a candidats i 
candidates  (atenció personalitzada en funció del perfil) a 50 candidatures. 
 
4. COMUNICACIÓ I DISCURS DE LA SECRETARIA 
 
4.1.- Comunicació 
A més dels recursos formatius en comunicació, l’oferta d’assessorament de plans de comunicació i el servei 
e WS (descrit en el punt 3.2 ) des de la Secretaria de Política Municipal s’han desenvolupat diferents 
publicacions i eines: El  Butlletí de Política Municipal que setmanalment informa de polítiques que poden 
ser referents en el món local. Actualment el Butlletí té prop de 1.500 subscriptors i el reben tots els alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores del PSC i CP.  
També volem destacar la tasca del Facebook de política municipal i el compte twitter @PSCpolmunicip, amb 
una interacció molt important amb els nostres grups municipals.  
 
4.2.- Discurs de la Secretaria 
Mocions. Hem treball per transmetre el posicionament ideològic i polític en tots aquells aspectes que 
incideixin en la política municipal, tant de PSC com institucional. Gran part dels debats municipals han girat 
entorn a la qüestió nacional, convertint els plens en una reproducció dels debats del parlament espanyol i 
català. Actualment, atenent a la diversitat de forces polítiques als plens municipals, s’ha multiplicat l‘apartat 
de mocions als plens municipal. 
Bones pràctiques municipals. L’experiència del Butlletí Municipal ens va portar a l’edició del llibre  
“Ajuntaments Socialistes contra la crisi – recull de Bones Pràctiques Municipals” que recullen experiències 
de 71 municipis socialistes de Catalunya. Aquest llibre volia emmarcar la gestió municipal dels municipis en 
el mandat 2011-15. Atenent a l’èxit de la primera edició s’ha reeditat un segon llibre amb la intenció de 
posar exemples del nou període 2015-19 que es titula “Construïm Catalunya des dels ajuntaments”.  Aquesta 
experiència vol consolidar un banc de bones pràctiques dels governs socialistes a Catalunya.  
 
5.- ACCIÓ PARLAMENTÀRIA I INSTITUCIONAL AL MÓN LOCAL  
 
5.1.- Acció Parlamentària 
Acció Parlamentària a diferents nivells: s’ha articulat a través dels diputats i diputades adscrits a les 
temàtiques d’administració local i transversalment amb els i les parlamentàries de temes sectorials 
especialment per contrastar mocions.  Especial interès a l’acció parlamentària a les Corts i al Senat en el 
combat contra la LRSAL, a més de diferents iniciatives als Pressupostos Generals de l’Estat.   
Al Parlament de Catalunya l’acció parlamentària s’ha centrat en les reivindicacions legislatives de la Llei de 
govern locals i de finançament local, la reivindicació del finançament dels municipis. A tal efecte, es va 
articular un contenciós administratiu pel deute de les escoles bressol i especial interès té la creació de 
l’Observatori del Deute, que ens ha permès desenvolupar un bon i rigorós seguiment dels deutes de la 
Generalitat de Catalunya amb el món local. 
 
5.1.- Acció institucional al món local 
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El Consell d’Alcaldes. Una experiència interessant d’aquests anys, tot i les contínues convocatòries 
d’eleccions estats i autonòmiques, ha estat el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del PSC. L’última reunió 
d’aquest Consell va optar per reformular-se, atenent-nos a la nova realitat electoral del municipalisme al PSC 
i les candidatures independents que s’han adherit a través de la Candidatura de Progrés (CP). La 
reformulació, que ens servirà per al futur, va servir per ampliar els membres que participen en l’acció del 
GMS a Catalunya (portaveus i caps de llista, no només alcaldes) . El Consell va treballar el full de ruta del nou 
mandat a nivell polític i estratègic.  
Entitats municipalistes a Catalunya. La coordinació de l’acció institucional amb les entitats municipalistes, 
especialment amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), ha sigut clau per a la defensa del món 
local davant la Generalitat.  Actualment, la presència del PSC a la FMC després de les eleccions municipals va 
permetre revalidar la Presidència, amb l’alcalde de Pineda de Mar Xavier Amor com a president de l’entitat. 
Dins de les secretariat de la FMC, estem representants a una vicepresidència i per 10 membres de 
l’executiva.  
Dins de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)  la presència socialista està articulada a través d’una 
vicepresidència i dos membres a l’executiva.  
Presència a la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies). Després de les eleccions municipals, la 
presència en les institucions estatals i la FEMP s’ha vist reflectida a través d’un membre a la Junta de Govern, 
una Vicepresidència de Comissió i 26 representants. Aquesta representació institucional s’ha vist millorada 
amb la presència d’alcaldes i alcaldesses a Xarxes de Municipis de temàtiques com la mobilitat, el medi 
ambient, l’educació i política internacional.  
Especial importància ha tingut la coordinació amb la Secretaria de Política Municipal del PSOE i el Grup 
Socialista de la FEMP en la defensa dels interessos del món local estatal i català. Un dels temes clau, sens 
dubte, ha sigut els intents de desplegament de la  LRSAL. 
Des del món municipalista socialista es va promocionar la Xarxa de Municipis per la Igualtat.  És una 
agrupació voluntària de municipis que acorden impulsar, optimitzant els recursos tècnics i econòmics 
mitjançant el treball coordinat en xarxa, polítiques econòmiques i socials que prioritzen la igualtat 
d’oportunitats i el respecte del medi ambient. En fase inicial els ajuntaments impulsor van ser: Sant Boi de 
Llobregat , l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, 
Viladecans, Granollers, Pineda de Mar, Castellar del Vallès, Palafrugell, Gelida i Esplugues de Llobregat. 
El principal objectiu de la política institucional ha sigut defensar els interessos programàtics per part dels 
membres del PSC. Espacial interès ha tingut el seguiment dels pactes locals per afavorir el màxim 
d’estabilitat possible dels nostres governs, especialment després de les eleccions municipals 2015 atenent el 
fraccionament dels plens municipals a Catalunya.  
Viatge de càrrecs municipals a les institucions Europees. Des de l’Oficina de l’eurodiputat Javier Lopez a 
més de l’intercanvi d’informació, s’ha articulat una agenda de viatges per conèixer les institucions i ajudes 
europees a càrrecs del món local socialista.  
 
6.- ACCIÓ TERRITORIAL 
 
L’acció territorial s’ha desplegat amb les  secretaries d’Organització, secretaria de Coordinació Institucional, 
secretaria de Coordinació Territorial i Política Municipal i les secretaries d’organització i municipals de les 
federacions.  La coordinació del dia a dia s’ha fet a través del secretaris de Política Municipal a través de 
reunions bilaterals com convocatòries conjuntes.  
El primer calendari de visites de setembre 2014 fins al maig 2015 es va centrar en l’organització de les 
eleccions municipals prioritzant els territoris més difícils. La segona fase de visites territorials a les 
federacions  ha tingut com a objectiu prioritzar la creació dels denominats equips institucionals. Entre els dos 
períodes s’han realitzat 52 visites territorials a Catalunya.   
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A tal efecte, es va elaborar un mapa amb el conjunt de regidor i regidores, diputats i diputades, consellers i 
conselleres comarcals i persones d’altres institucions vinculades a una comarca. Amb aquest mapa, en funció 
de la realitat política del territori, s’han anat establint objectius. 
Aquests objectius són:  
 Treballar territorialment en dinàmiques  comarcals.  
 Vehicular el suport tècnic  i jurídic per a l’acció de govern , i molt especialment,  l’acció de l’oposició. 
 Presència als municipis per a la pujada de vots. 
 Execució dels objectius d’implantació de futures llistes socialistes al territori marcats de manera 

consensuada entre SPM i les federacions.    
 Garantir visites  i presència institucional als municipis 
 Garantir l’accés  a activitats formatives als GMS. 
 Difusió i seguiment de les mocions més estratègiques. 
 Treballar la presència mediàtica de l’acció política als mitjans de comunicació locals i comarcals i a 

les xarxes socials.  
 Informar als GMS dels acords parlamentaris, de les diputacions i consells comarcals que afectin els 

municipis.  
 Garantir dues jornades anuals de treball  dels representants dels diferents equips institucionals de la 

comarca.   
Aquests objectius tenen com a eix de treball iniciar  la preparació de les eleccions MUNICIPALS 2019  
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SECRETARIA DE POLÍTICA DE DONES 
Imma Moraleda 
 
Desenvolupament dels objectius 
 
1.Ser l’organització de referència de les dones progressistes de Catalunya 
Som el partit més votat per les dones. Això és perquè prioritzem la defensa dels drets de les dones des de les 
institucions, però també per la tasca que com a partit fem per difondre el nostre ideari, el feminisme 
socialista, per estar en contacte permanent amb entitats i moviments feministes, per garantir la 
transversalitat a totes les nostres accions orgàniques i institucionals, i per apoderar les nostres dones i 
homes feministes. La secretaria és partícip activa de la presa de decisions del partit des del secretariat, 
comissió de llistes, i per la transversalitat implícita a la nostra activitat. 
Hem treballat per refer ponts amb entitats feministes d’antiga fornada i de nova, ponts amb la resta de 
partits tant per treball orgànic com per garantir lleis i accions de govern que beneficiaven la igualtat 
d’oportunitats. També hem augmentat la visualització i presència de dones socialistes als mitjans de 
comunicació i xarxes socials. 
 
2. Garantir programàticament, tant a nivell de país com a nivell local, el disseny i implementació de noves 
polítiques públiques feministes.  
Hem garantit la transversalitat programàtica a totes les eleccions i  col·laborat amb tots els grups 
institucionals (Parlament Europeu, Corts Generals, Parlament i món local), i a nivell orgànic, amb les 
secretaries. 
Una de les tasques a les que hem dedicat més temps ha estat a la coordinació institucional (Congrés, 
Parlament i món local) per compartir dades, argumentar el nostre posicionament, treballar propostes de 
resolució, lleis... sobre molts diversos àmbits donada la transversalitat existent a la nostra secretaria (tracta, 
prostitució, violència de gènere, educació, ocupació, sanitat, llei electoral catalana, ...), ... i donar difusió 
orgànica i als mitjans dels aspectes més destacables 
La relació més intensa ha estat amb els grups municipals, especialment en formació de gènere, demanda de 
dades, posicionaments, argumentaris... per a les mocions (tant específicament de dones com transversals). 
Amb la campanya de la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta hem impulsat l’aprovació d’una moció a diversos 
ajuntaments, governem o no (Santa Coloma, LH, Sant Boi, Esplugues LL, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç 
dels Horts, ), Diputació de Barcelona... Vàrem presentar una declaració institucional a l’ajuntament de 
Barcelona sobre prostitució, i també hem fet bandera des de la nostra participació en el Consell de Dones de 
l’Ajuntament de Barcelona com a partit. (Annex 1) 
 
4. Vetllar per garantir la presència equilibrada de dones en les candidatures del PSC i posteriorment en els 
òrgans de decisió dels governs.  
Hem garantit la paritat mitjançant les llistes cremallera i fomentat l’encapçalament femení, sent, tal i com 
varen ressaltar a premsa, el partit amb més dones caps de llista i apoderant les dones del territori per a 
càrrecs orgànics.  
 
5. Avançar en la implementació del Pla d’Igualtat del PSC. 6. Avançar en la implementació del Pla d’Usos 
del Temps del PSC.  
Aquests dos objectius estan molt vinculats a l’impuls donat al Consell d’Igualtat del PSC com a òrgan de 
participació d’homes i dones socialistes que treballen per la igualtat. Hem convocat 5 trobades del Consell de 
la Igualtat per informar, escoltar, reflexionar conjuntament i enfortir la xarxa de dones i homes feministes. 
En el dia a dia, hi treballem en equip via email i un grup de whatsapp. 
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Respecte els objectius, vàrem crear 2 comissions de treball al Consell de la Igualtat: la Comissió del Pla 
d’Igualtat i Usos del Temps, i La Comissió d’Auditoria de Paritat. La primera comissió per avaluat el Pla 
d’Igualtat del 2001 i el Pla d’Usos del Temps del 2012 per actualitzar-los amb l’objectiu de fomentar la 
igualtat d’oportunitats a la sí del partit. La Comissió d’Auditoria de Paritat ha recollit i analitzat dades per 
crear mapes de la situació actual del partit en temes de paritat orgànica i institucional per visualitzar 
objectivament on hem avançat i les resistències de la nostra organització per tal d’assolir la igualtat real 
entre dones i homes. A més, el PSC ha estat escollit referent per fer un estudi a nivell europeu sobre plans 
d’igualtat “GEPP mapping – Gender equality policy in practice” per haver estat pioner estatal en ser el primer 
partit que va fer un pla d’igualtat, el del 2001, que és el que ara actualitzarem.  (Annex 2) 
 
7. Acompanyar el creixement de grups d’homes per la igualtat en el si del PSC arreu del territori.  
Vàrem visualitzar la seva importància al Consell de la Igualtat garantint via reglament un càrrec a la taula. Ens 
hem coordinat per accions contra la prostitució i mercantilització del cos de les dones, els hem convidat com 
a  ponents en diversos actes organitzats des de la secretaria i durant campanyes hem difós material i 
activitat a xarxes… A més, hem fomentat la relació amb el territori i amb entitats externes. 
En paral·lel als objectius indicats al pla de treball inicial, un dels pilars de la secretaria ha estat la formació 
permanent i creació de quadres feministes. Per això dins el nostre pla de formació en matèria d’igualtat, 
vàrem realitzar una Escola d’Igualtat i Gènere del PSC (27 i 28 de febrer del 2015). També hem iniciat la 
publicació de la col·lecció d’Arguments feministes per aclarir conceptes temàtics (feminisme socialista, 
paritat, igualtat d’oportunitats a l’ocupació, ….)  
 
A més, com a eina d’argumentari, formació contínua, de visualització i per crear xarxa amb la nostra gent i 
entitats feministes externes i mitjans de comunicació, vàrem definir un Pla de comunicació de la secretaria, 
obrint el Twitter i Facebook de la secretaria, publicant més intensament al web de la secretaria i amb una 
intranet pel debat intern (comissions). Donem difusió del nostre posicionament mitjançant els manifestos 
que publiquem, com sempre, en els dies internacionals (8M, 23S, 25N,...)  i escrits i infografies específiques 
sobre la situació de les dones en dies internacionals generals (SIDA, gent refugiada, persones amb 
discapacitat,…). Visualitzem la prioritat que per al PSC és la violència de gènere fent una nota de condemna 
per a cada dona assassinada per aquesta xacra 
Per descomptat, a més del Consell de la Igualtat, ens hem coordinat orgànicament amb el territori 
especialment via les Secretaries de Polítiques de dones de les Federacions mitjançant la Permanent del 
Consell de la Igualtat, amb activitats de territori especialment durant campanyes electorals, i amb activitats 
locals amb visió de gènere. També hem col·laborat amb diverses sectorials i secretaries nacionals.  
Hem fomentat actes conjunts amb la Fundació Rafael Campalans (com el Seminari Beijing+20) i l’Escola de 
Formació  Xavier Soto (com el taller sobre mercantilització del cos de les dones que vam fer a l’Escola de 
Formació a Tarragona).  
A més, hem intensificat la coordinació amb la secretaria homòloga del PSOE (Annex 3). 
A nivell extern, hem prioritzat el contacte amb entitats, sindicats i altres partits. Ens hem reunit amb la 
presidenta de les Dones Socialistes Europees, amb la responsable d’igualtat d’UGT, amb les responsables 
d’igualtat d’altres partits i amb entitats feministes. També hem participat a xerrades i seminaris 
d’institucions centrades en els drets de les dones realitzades per entitats feministes, dones empresàries.... i 
reunions per tendir ponts de contacte. (Annex 4) 
 
A les campanyes electorals (programa, premsa, visualitzar les dones i les nostres propostes feministes, 
actes,...), hem treballat sempre de manera transversal la visió de gènere, coordinant-nos especialment amb 
PSOE en els programes estatals. A més, hem impulsat actes sobre les propostes de gènere, hem coordinat 
discursos de ponents sobre gènere, visualitzat dones membres de la llista, ...També hem avaluat les 
propostes de gènere de la resta de programes polítics, controlat i publicitat la paritat de les llistes de tots els 
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partits i dels grups institucionals resultants, i hem creat debat sobre declaracions masclistes com la de Carme 
Forcadell (27S), Ciutadans-Cs sobre violència de gènere (20D),...  
Com a secretaria som part de la comissió de llistes. Hem consolidat les llistes cremallera, els nostres 
programes són els més ben valorats en qüestions de gènere per fundacions i entitats expertes com la 
Fundació M. Aurèlia Capmany i hem estat referents en paritat tant de llistes cremallera, com de número de 
dones caps de llista i paritat de grups institucionals, tal i com han ressaltat els mitjans de comunicació 
(especialment durant les campanyes electorals estatals del 20D i del 26J) (Annex 5) 
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SECRETARIA D’ACCIÓ SECTORIAL I MOVIMENTS SOCIALS 
Guillem Espriu 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
Durant el present mandat, la secretaria d’Acció Sectorial i Moviments Socials es va marcar com a objectiu 
general l’encaix de les comissions sectorials en una estructura orgànica i política que les fes determinants en 
la presa de decisions. Així mateix, s’ha treballat per tal que els sectors juguessin un paper clau en la relació 
del partit amb els moviments associatius, tant  en els de nova creació com en la recuperació de la relació 
amb associacions a les quals històricament el partit havia estat present.  
Els objectius  fixats al Pla de treball presentat a l’inici del mandat van ser: 
 Coordinar l’acció sectorial amb la comissió executiva, amb l’activitat parlamentària i amb tots els 

àmbits institucionals on el partit té representació.  
 Fomentar la comunicació i coordinació transversal entre les comissions sectorials mitjançant la 

Permanent i la Comissió de Sectorials.  
 Impulsar la territorialització de les comissions sectorials.  
 Recuperar el paper de les comissions sectorials com a referents en la generació d’idees.  
 Establiment de relacions fluides amb entitats, associacions i representants del teixit associatiu.  
 Mobilitzar tots els recursos per tal que els i les socialistes puguem fer una escolta activa i proactiva 

en els moviment socials que defensen idees iguals o similars als valors d’esquerres, fent especial 
èmfasi en aquells moviments on hem perdut capacitat d’incidència i també en aquells moviments 
emergents on el PSC no és vist com un defensor dels valors de l’esquerra, sinó com a responsable de 
la situació actual. 
 

Desenvolupament dels objectius 
La successió de quatre campanyes electorals en dos anys i la convulsa actualitat política durant els darrers 
mesos ha condicionat el dia a dia de la tasca orgànica de tota l’organització i els esforços esmerçats pels i les 
socialistes en la defensa del model federal en l’encaix de Catalunya a Espanya i en la recuperació de la 
justícia social perduda durant els governs de dretes de PP i de Convergència i JxS ens han obligat a 
emmotllar-nos a la realitat política i a readaptar el full de ruta dissenyat al principi del mandat. 
 A l’inici del mandat, el secretari es va reunir personalment amb la pràctica totalitat dels delegats i 

delegades sectorials per tal de copsar la situació sectorial i conèixer de primera mà les inquietuds 
dels seus responsables.  

 Es va treballar  en l’aprovació del document del Reglament de les comissions sectorials per part del 
Consell Nacional, adaptant el document que els responsables sectorials del mandat anterior ja 
havien treballat exhaustivament. 

 S’ha constituït la 30ena comissió sectorial, la de Polítiques de Discapacitat, assolint una fita 
històricament reivindicada. 

 No hem reeixit  en una de les tasques marcades  en col·laboració  amb la Secretaria d’Organització, 
l’actualització dels censos d’afiliats de les comissions sectorials. 

 El calendari polític i electoral ens ha condicionat l’agenda orgànica, de manera que les 5 vegades que 
ha estat convocat el Plenari de Sectorials, ha estat lligat a una convocatòria electoral i a totes elles 
hem comptat amb el Primer Secretari, la secretària d’Organització , o amb els candidats 
corresponents. 

 La mobilització i activitat de les comissions sectorials en aquest període ha estat  irregular i desigual, 
de manera que hem pogut constatar que algunes sectorials han treballat de manera contínua i 
activa, malgrat disposar de menys recursos humans; un segon grup de les sectorials han disminuint 
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substancialment la seva activitat, i el tercer grup, minoritari però existent, ha tingut una activitat 
nul·la. 
Tot plegat, l’anàlisi d’aquesta dinàmica, constata la necessitat d’un replantejament de l’estructura 
sectorial del partit que, en qualsevol cas, haurà de ser debatut durant el proper congrés i posat en 
marxa per la direcció política elegida  al 13è congrés. 
 

Pel que fa a la segona branca de la secretaria, la relacionada amb els moviments socials, el ritme d’activitat 
ha estat molt elevat, però majoritàriament lligat a moviments amb seu a Barcelona ciutat;  molt d’aquest 
associacionisme emergent és resultant de posicions molt radicalitzades  i sovint no hem estat àgils en la 
presa de decisions sobre la posicionament del PSC ja que calia la consulta i el consens de diferents 
secretaries i sectorials. Per subsanar aquesta disfunció, hem intentat establir un mecanisme transversal de 
protocol i actuació per tal que totes les secretaries i sectorials estiguessin informades d’aquelles accions de 
les quals teníem coneixement. 
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SECRETARIA D’ANÀLISI I FORMACIÓ 
Carles Martí 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 

1. Consolidació i actualització de l’oferta formativa de l’Escola Xavier Soto 
2. Planificació i realització de les Escoles de Formació del PSC 
3. Suport a la Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la UAB 
4. Creació d’un grup estable per a l’anàlisi política i social 
5. Interlocució i cooperació amb la Secretaria de Formació del PSOE 
6. Altres 

 
Desenvolupament dels objectius 

 
1. Consolidació i actualització de l’oferta formativa de l’Escola Xavier Soto 
L’activitat de l’Escola Xavier Soto ha quedat marcada en aquest mandant (juliol 2014 – octubre 2016) com 
tot el partit per l’enorme densitat de períodes electorals (4 en total). Tanmateix, l’Escola ha continuat 
desplegant, malgrat la reducció de mitjans humans i materials, també compartida amb tot el partit, una 
intensa activitat en bona part vinculada a la formació pre-electoral municipal (com s’explica en l’apartat 5è.) 
i sempre destinada a respondre a les demandes d’agrupacions i militants. A tall d’exemple podem veure 
l’oferta formativa 2016, organitzada a partir de 4 eixos: bases ideològiques del socialisme, tècniques de 
lideratge polític, organització i acció política i noves tecnologies. Aquesta oferta es complementa amb 
xerrades o cursos temàtics vinculats a l’actualitat. Al 2016 han estat sobre els governs de coalició i sobre el 
80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil. També destaca la posada en marxa aquest 2016 d’un club de 
lectura que ja ha realitzat les seves dues primeres sessions. Per contra,  ha estat impossible posar en marxa 
en aquest període les noves línies de formació dirigides als dirigents (capacitació en alta direcció) i als 
treballadors i treballadores del partit (ampliació de competències professionals) i la formació inicial als nous 
militants no ha tingut la continuïtat necessària. 
En total, l’Escola Xavier Soto ha mobilitzat en aquests dos anys 105 formadors (formats per la pròpia Escola) i 
més de 3000 alumnes en 265 actes formatius de més de 1500 hores lectives realitzades entre la seu del 
carrer Nicaragua i les federacions del partit. Un balanç que no inclou el suport en hores de formació in situ a 
PSIB-PSOE de Menorca i al Partit Socialdemòcrata Andorrà amb els que l’Escola Xavier Soto manté convenis 
de col·laboració. 
Finalment, no podem deixar d’esmentar el relleu al capdavant de la direcció de l’Escola Xavier Soto en el que 
el company Xavier Marín, després de 25 anys de magnífica dedicació a tasques formatives del partit i de ser 
el director de l’Escola des de la seva fundació,  ha estat substituït pel company, fins llavors cap d’estudis, Luis 
Miguel Guerra, a principis de 2016. Xavier Marín va rebre un molt merescut homenatge per part del Consell 
Director i de centenars d’alumnes i ex-alumnes coincidint amb l’acte de lliurament de diplomes 2015. 

 
2. Planificació i realització de les Escoles de Formació del PSC 
Després de dos anys d’aturada, el pla de treball de la Comissió Executiva va tornar a proposar-se celebrar les 
Escoles de Formació del partit. 
El 2015 l’Escola va tenir lloc els dies 4 i 5 de juliol al  Campus de la UAB (Bellaterra) sota el lema “Els reptes 
de l’Europa social i federal” i coorganitzada amb el Grup S&D del Parlament Europeu. L’Escola va comptar 
amb la participació de 31 ponents i 135 assistents. 
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El 2016 l’Escola es va celebrar els dies 20 i 21 de febrer a Tarragona sota el lema “Els nous debats socials” 
incloent-hi un sopar homenatge a la figura de Xavier Soto per al què es va elaborar un vídeo commemoratiu. 
L’Escola va comptar amb la participació de 37 ponents i 174 assistents. 
A banda de les escoles de formació generalistes, la Secretaria també ha impulsat la realització de jornades de 
formació especialitzades: 

1. Jornada formativa “Debats d’economia política” el 14/2/2015 a la seu del carrer Nicaragua. 
2. 1a. Escola del PSC en polítiques de discapacitat “Treballant capacitats, consolidant drets” 

conjuntament amb la Secretaria de Polítiques de Discapacitat, el 21 d’abril de 2015 a la seu del 
carrer Nicaragua. 

I ha participat a l’Escola de Gènere (28/2/2015) organitzada per la Secretaria de Polítiques de les Dones i a 
les Escoles de Formació de la JSC de 2014, 2015 i 2016. 
 
3. Suport a la Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític de la UAB 
Durant aquest curs 2016-2017 l’oferta universitària de postgrau conjunta entre la Fundació Rafael 
Campalans i la UAB en comunicació i lideratge polític  arriba al seu 10è aniversari i de nou tornarà a comptar 
amb més de 20 alumnes. 
El postgrau és un programa obert que el curs 2014-2015 va tenir 21 alumnes (11 regidors i regidores entre 
ells) i al curs 2015-2016  19 alumnes (5 regidors i regidores). Una estructura qualificada de professors i 
coordinadors i la garantia de la UAB assegurem la qualitat d’aquesta formació d’alt nivell per a quadres 
polítics. 
L’èxit d’aquesta proposta ens ha fet explorar la possibilitat de noves col·laboracions amb altres universitats 
per ampliar l’oferta formativa de postgrau i actualment es troba en fase d’aprovació per part de la UB el 
postgrau “Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials”, iniciativa conjunta del PSC – FRC i el 
Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
4. Creació d’un grup estable per a l’anàlisi política i social 
Aquest objectiu del pla de treball es va decidir que quedés subsumit per la tasca de la Fundació Rafael 
Campalans a partir d’una major coordinació amb la Secretaria de Formació. 
 
5. Interlocució i cooperació amb la Secretaria de Formació del PSOE 
Durant aquests anys, la Secretaria de Formació del PSC i la del PSOE han mantingut una relació fluïda a partir 
de les sessions de coordinació a nivell federal i també de reunions bilaterals entre les que destaca la 
participació d’una representació del PSOE a l’acte de lliurament de diplomes de l’Escola Xavier Soto de l’any 
2014. 
La formació pre-electoral de les candidatures socialistes a les Eleccions Municipals 2015 ha estat la 
col·laboració més important que hem desenvolupat amb el disseny i el finançament conjunt del Pla de 
Formació Municipals 2015  en el marc del Plan de Formación Electoral del PSOE Municipales 2015 i de 
manera absolutament coordinada amb la Secretaria de Política Municipal del PSC. Comitès de campanya, 
habilitats de comunicació, coaching i acció 2.0 van ser els elements principals d’aquesta oferta formativa. En 
total es van fer 2 cursos específics per a caps de llista i 19 per a equips de campanya i/o candidatures, a més 
de la presència de caps de llista de municipis de més de 50.000 habitants en una formació compartida amb 
el PSOE a Madrid i de coaching personalitzat per a 13 caps de llista. 
 
6. Altres 

• Producció a partir de la seva elaboració per part de la Secretaria de Polítiques de Discapacitat, de 
l’ABC de la discapacitat.  Aquesta publicació va ser presentada al conjunt del partit en una sessió 
específica de formació el 18/11/2014 



                                                                                                                                         
    
 

37 

• Coordinació amb les secretaries de formació de les Federacions (3 reunions de treball) 

• Planificació i realització de 8 sessions de formació sobre la nova metodologia de debat dels 
documents congressuals del XIII Congrés en el territori (Mataró, Barcelona, Tarragona, Martorell, 
Tortosa, Granollers, Lleida, Girona) 

Representació de la FRC en l’organització de les jornades de la Universitat Progressista d’Estiu de 
Catalunya (UPEC) celebrades el 2015 (“De la política a la proposta” 1, 2 i 3 de juliol a la seu de CCOO) i el 
2016 (“Entre les places i els palaus”, 29/30 de juny i 1 de juliol a la seu de la UGT) 
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SECRETARIA DE MEDI AMBIENT, ENERGIA, SOSTENIBILITAT I HABITATGE 
Jordi Tarrades 
 
Afirmàvem que les polítiques ambientals i de sostenibilitat, i les d’habitatge han d’ocupar un espai central 
del nostre relat polític, en 3 eixos: 

1. Catalunya necessita un pla de política industrial ambiental que desenvolupi les noves tecnologies 
emergents basades en recursos renovables i alta eficiència, que identifiqui les noves tecnologies de 
futur i que fitxi l’estratègia  que ens permeti obrir i desenvolupar els mercats baixos en carboni, 
establint mecanismes de concertació que mobilitzin recursos públic - privats. 

2. Polítiques efectives de conscienciació i sensibilització social respecte a l’energia i a un nou model 
energètic sostenible per tal d’aconseguir la implicació i participació activa per part de la societat i 
poder adoptar actituds propícies a un model energètic baix en carboni, reduint el consum d’energia. 

3. Entenem l’habitatge com un dret de la ciutadania, i la precarietat, i especialment les mancances 
d’aquest dret, constitueixen en l’actualitat el primer factor d’exclusió social per a molts dels 
ciutadans. 
 

Desenvolupament dels objectius 
 
Convençuts que la sostenibilitat forma part de totes les polítiques i especialment pel que fa al 
desenvolupament econòmic i social. Les nostres polítiques, lluny de ser de confrontació, han intentat cercar 
posicions més àmplies amb el convenciment que han de respondre més a l’interès general que a sectors 
determinats.  
En aquest període d’anàlisi, necessàriament hem de tenir present el paper que el PSC li ha correspost exercir 
en funció del mandat ciutadà, oposició en el Parlament de Catalunya, i de govern a molts Ajuntaments, una 
dualitat però que ens ha permès adoptar una estratègia clara per servir als millors interessos de Catalunya i 
de la seva gent, des de la visió d’un partit progressista com el nostre.  
Des de la celebració del darrer congrés del PSC hem estat treballant les qüestions claus en una estratègia de 
sostenibilitat a Catalunya (aigua, residus, gestió d’espais naturals, canvi climàtic, transició energètica, 
contaminació atmosfèrica).  
Des del grups de treball de la sectorial, conjuntament amb els responsables que treballen els temes 
ambientals en el món local, s’ha seguit mantenint un lligam estret amb els grups parlamentaris socialistes al 
Parlament de Catalunya i al Congrés del Diputats, que són els qui en definitiva poden fer de forma més 
efectiva les tasques de control i d’impuls de les polítiques ambientals i de sostenibilitat. A Catalunya hem 
seguit treballant perquè les polítiques ambientals s’afrontin i es desenvolupin  des d’una perspectiva 
transversal per no perdre el sentit global que han de tenir.  
El PSC ha defensat i defensa que des d’una gestió sostenible de l’aigua, atès que és un recurs escàs, cal 
garantir el recurs i la qualitat del mateix: la garantia de subministrament és un dret i el Govern té l’obligació 
de complir-ho. En aquest període el govern de CiU, amb el recolzament primer del PP i després d’ERC, va 
externalitzar l’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona perquè es gestiones des del sector privat, 
mesura a la que ens hi vam oposar, el grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya ha presentat 
una proposta de llei pel retorn al sector públic d’aquesta gestió. 
Si en la gestió de la crisi de la sequera, el PSC va demostrar abastament que és el partit que té un sentit 
nacional més clar. Un cop superada aquella i sent conscients que a Catalunya són cícliques, s’ha constituït un 
grup de treball que ha incorporat representants de tots els territoris de les diverses conques hidrogràfiques 
per ajudar a configurar una visió àmplia de la problemàtica, així com de les de gestió per satisfer totes les 
demandes (les urbanes, les productives i les ambientals). També hem deixat clara la nostra posició de rebuig 
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al pla de conca del riu Ebre aprovat pel govern del PP i que pot posar en un risc evident la supervivència del 
delta. 
Seguim considerant que la gestió dels residus és un dels problemes ambientals més urgents, hem centrat les 
nostres aportacions en el nou programa de gestió de residus i el pla territorial sectorial d’infraestructures de 
residus però que el Govern de Junts pel Sí té paralitzat no assumint que ha d’adoptar decisions per 
materialitzar les inversions necessàries que evitin al país tenir en un futur proper problemes en la gestió dels 
residus produïts.  
No existeix en l’actualitat a Catalunya una legislació que estableixi una estratègia global de conservació i ús 
sostenible de la diversitat biològica, similar a les existents en la major part dels estats europeus i que, en el 
cas de l’Estat espanyol, va ser aprovada el desembre de 2007 i constitueix la legislació espanyola bàsica en 
aquest camp.  
Hem defensat que el valor afegit d’una llei de biodiversitat i patrimoni  natural ha de ser l’aproximació 
multifuncional sobre el territori, és a dir, la seva incidència directa sobre la millora dels serveis ecosistèmics 
(turisme, lleure, etc.), la provisió de béns i serveis ambientals (aigua, aliments, etc..), la regulació 
d’ecosistemes (canvi climàtic), les opcions de futur (cultius resistents a la sequera, matèries per a l’industria 
farmacèutica, etc).  
Hem considerat que l’accés a l’energia és també un dret de ciutadania. La possibilitat de desenvolupament 
econòmic està lligada a l’accés a fonts d’energia estable i sostenible des del punt de vista ambiental, social, 
econòmic i regulatori. Hem impulsat l’aprovació de diverses mocions al Parlament de Catalunya que obliga al 
Govern de Junts pel Sí a aprovar i presentar al Parlament el marc del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica. En el Congrés dels Diputats ens hem oposat a la llei que reformava el sector elèctric espanyol i 
que a la pràctica ha significat un pas enrere en l’impuls de les energies renovables.    
Sense caure en demagògies, hem seguit manifestant la nostra oposició a l’energia nuclear de fissió, deixant 
clara la nostra posició de defensa de tancament dels reactors nuclears als 40 anys de la seva posada en 
funcionament.  
La qualitat de l’aire i la contaminació a la regió metropolitana ha estat motiu de la preocupació dels 
socialistes i de les polítiques endegades des del món local i de diverses mocions presentades pel grup 
parlamentari i aprovades en el Parlament per tal de cercar solucions en aquest greu problema que afecta la 
salut de les persones i també la competitivitat d’aquest territori. 
Tenint en compte que per a nosaltres la sostenibilitat no pressuposa immobilisme, sinó adaptació i 
transformació intel·ligent del territori i les formes de vida, no sempre les nostres polítiques han estat 
coincidents amb visions sostingudes per grups ambientals, malgrat això, les hem explicat i les hem defensat 
davant dels agents socials, els actors territorials i les organitzacions ecologistes. Per últim, hem continuat la 
feina de col·laboració estreta amb la secretaria federal del PSOE treballant tant en la seva comissió 
institucional, com en el comitè de direcció de la seva sectorial i en diversos grups de treball. 
Pel que a les polítiques d’habitatge, la sectorial del partit ha estat especialment preocupada pel efectes que 
la gran crisi que ha afectat el país, i una de les seves conseqüències que ha generat més problemes, els 
desnonaments per execucions hipotecàries i la impossibilitat de moltes famílies per accedir a un habitatge 
de lloguer per restar exclosos dels preus de mercat, hem denunciat el fet de l’existència d’un desorbitat parc 
d’habitatge sense ús o infrautilitzat i d’altra banda una demanda insatisfeta amb una oferta insuficient de 
preus no adequats, per la qual cosa ajuntaments governats per alcaldes i alcaldesses han desplegat aquelles 
mesures de la llei del dret a l’habitatge no derogades pels governs de CiU amb el suport del PP.  
També hem presentat mesures en forma de proposicions de llei al Parlament per recuperar la possibilitat de 
recuperar l’expropiació de l’usdefruit dels habitatges de grans tenidors en casos de desnonaments de 
famílies en risc d’exclusió social i que tanmateix no van prosperar pel rebuig dels grups parlamentaris de 
centra dreta i en algun cas l’abstenció d’ERC. El grup socialista al Parlament ha donat suport a la llei 24/2015 
sorgida d’una iniciativa legislativa popular. I hem participat amb les proposicions de llei presentades al 
Congrés dels Diputats pel grup parlamentari del PSOE per combatre la pobresa energètica.  
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SECRETARIA D'EDUCACIÓ 
Ana del Frago 
 
El Pla de treball de la Secretaria d’Educació del PSC per al període 2014-2016, es basava en cinc grans eixos, a 
saber: 
 

1. ENFORTIR la sectorial d’Educació. 
2. CONSTRUIR el discurs educatiu del NOU PSC. 
3. MUNICIPALISME. 
4. POSICIONAR el PSC davant de les polítiques educatives. 
5. PRESÈNCIA DEL PSC en el sector. 

 
Com a mena de resum compactat, assenyalarem les actuacions més destacades de cada un d’ells. 
 

1. ENFORTIR la sectorial d’Educació. 
 S’han establert diversos calendaris de reunions. El Comitè de la Sectorial es reuneix amb periodicitat 

mensual. També s’ha establert un calendari de reunions del Plenari, dues reunions per cada curs. 
 S’han incorporat persones noves al Comitè de la Sectorial. 
 S’ha creat un grup de treball de la Formació Professional. 
 S’ha treballat en la pàgina web de la Sectorial, com a element d’interactuació amb els diferents 

sectors i grups educatius, alhora que com a element informatiu i de consulta per als companys i 
ciutadans.  

 Hem aconseguit incrementar el nombre de persones interessades a tenir contacte amb la Sectorial. 
 Recollir i elaborar un fons documental d’educació del PSC. 

 
2. CONSTRUIR el discurs educatiu del NOU PSC. 
 S’han elaborat comunicats de posicionament i argumentaris  de la Sectorial respecte a temes 

significatius. 
 Hem organitzat i participat en els diferents actes d’Educació durant la Campanya de les eleccions 

autonòmiques. 
 Crear xarxes de persones vinculades a l’educació, per compartir i debatre les línies de les polítiques 

educatives. 
 Recollir i elaborar un fons documental d’educació del PSC. 

 
3. MUNICIPALISME. 
 Hem mantingut relació permanent amb els nostres representants en les diverses institucions. 
 Hem organitzat trobades amb membres de la comunitat educativa en tot el territori. 
 S’han promogut trobades amb totes les federacions i les seves agrupacions, arreu del territori. 
 Mantenir una trobada mensual amb regidors d’educació, en el govern i en l’oposició. 
 Recollir i elaborar un fons documental d’educació del PSC. 

 
4. POSICIONAR el PSC davant de les polítiques educatives. 
 S’han elaborat comunicats de posicionament i argumentaris  de la Sectorial respecte a temes 

significatius. 
 S’ha mantingut relació i s’ha treballat amb la Sectorial d’Educació del PSOE. 
 Hem organitzat i participat en els diferents actes d’Educació durant la Campanya de les eleccions 

autonòmiques. 
 S’han organitzat jornades monogràfiques de temes especialment rellevants en l’esdevenir de 

l’educació. 
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5. PRESÈNCIA DEL PSC en el sector. 
 S’ha participat en diversos fòrums educatius i s’ha treballat conjuntament amb altres entitats. 
 Hem organitzat i participat en els diferents actes d’Educació durant la Campanya de les eleccions 

autonòmiques. 
 Crear xarxes de persones vinculades a l’educació, per compartir i debatre les línies de les polítiques 

educatives. 
 S’han organitzat jornades monogràfiques de temes especialment rellevants en l’esdevenir de 

l’educació. 
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SECRETARIA DE POLÍTICA DE SALUT 
Caterina Mieras 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 

1. Diagnòstic clar de la situació de la Salut Catalunya per sortir de la desinformació i l’ocultisme de la 
Conselleria de Salut 

2. Donar suport als grups municipals i  a les candidatures socialistes a les eleccions per venir. 
3. Marcar les línies que des del socialisme no es poden traspassar en la gestió i concertació de serveis 

sanitaris. 

 
Desenvolupament dels objectius descrits 
 
Des de l’inici del mandat s’ha dut a terme una tasca de coordinació molt important entre la Secretaria, la 
Sectorial de Salut, i el grup Parlamentari Socialista. Per aquest motiu, hem mantingut reunions periòdiques 
dins el marc del Comitè Sectorial de Salut, on hem pogut  posar-nos al dia, reaccionar davant les 
emergències polítiques sorgides i coordinar les accions que s’han dut a terme en un període especialment 
complex degut a l’acumulació de conteses electorals en tots els nivells. Aquestes reunions s’han produït amb 
molta freqüència, quinzenalment, cosa que ha estat cabdal per poder relligar les postures, opinions i accions  
a emprendre, i ha facilitat la circulació de la informació, especialment entre la primera línia de batalla 
política, el Parlament de Catalunya i els municipis, i la secretaria i la sectorial. Vull fer una menció especial i 
agraïment a totes les persones que han participat i col·laborat en aquest etapa, i especialment als membres 
del Comitè Sectorial de Salut, que han dedicat temps i esforços a aquesta tasca col·lectiva. 
Fruit d’aquesta coordinació, hem pogut donar curs als objectius marcats. En primer lloc, posant de relleu els 
incompliments, l’ocultisme, la desinformació que des de la Conselleria de Salut s’estava duent a terme per 
emmascarar el desmantellament del sistema de salut pública i la seva mercantilització.  
La diagnosi ha estat clara: la gestió del Govern de CiU, amb el recolzament d’ERC, va malmetre  els consensos 
polítics que durant tants anys  havia aconseguit teixir el nostre servi públic de Salut. Un servei públic de 
qualitat, el qual estava essent desmantellat amb l’excusa de la crisi econòmica, com a principal objectiu de la 
retallada de la despesa pública, tant des del govern del PP a l’Estat, com a Catalunya. 
Calia doncs, marcar una clara línia de treball en defensa del sistema públic de salut, per garantir la salut de la 
ciutadania, el seu dret d’accés, l’excel·lència del sistema i amb una clara defensa dels seus professionals que 
estaven patint, juntament amb els usuaris, les conseqüències més directes de les retallades. 
Denunciant les actuacions del Govern en matèria sanitària, i el marcat perfil privatitzador del conseller Boi 
Ruiz, tant fent declaracions i notes de premsa denunciant les conseqüències de les seves desastroses 
polítiques –cal recordar la quantitat ingent de crisis sanitàries que hem hagut d’abordar durant aquest 
bienni:  hepatitis C, èbola, transport sanitari, vacunació, ingerència privada dins els sistema públic, pròtesi 
defectuoses... -, com presentant iniciatives parlamentàries, mocions, proposicions de llei, resolucions, 
peticions de compareixença, per tal d’exposar els membres del govern anterior, a les seves contradiccions i 
incompliments constants. 
Creiem que hem aconseguit desemmascarar les intencions de la dreta catalana envers el sistema de Salut, i 
hem forçat la retirada o modificació d’algunes de les seves iniciatives, (com en el cas de la suspensió del 
concurs per la gestió de diferents CAPS o ambulatoris de Catalunya) així com l’obligació de donar 
explicacions davant la ciutadania de les actuacions que estaven duent a terme amagats sota una 
desinformació voluntària.  
En segon lloc, hem traslladat tot el nostre corpus documental a les propostes programàtiques del partit en 
matèria de salut. Com hem dit, hem coincidit amb un període d’eleccions a totes les administracions, 
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municipals, autonòmiques i estatal, i calia disposar d’una base programàtica contundent que pogués 
traslladar als nostres programes el nou perfil que els socialisme havia de posar de relleu en matèria de salut. 
Aquests documents han estat fruit d’un intens treball previ, culminat gràcies a la feina i coordinació de la 
qual hem fet esment prèviament. A partir de l’anomenat “Document Macaya” i altres importants 
aportacions amb la participació de multitud de professionals de la salut i companys i companyes experts del 
Partit  es va elaborar el document “Bases per a un sistema de salut públic: accessibilitat, sostenibilitat i 
excel·lència”, que ha recollit extensament la nostra posició actual envers el sistema sanitari públic i les 
polítiques del PSC envers la Salut. Ha estat la culminació d’anys de treball, i la inspiració per a les nostres 
línies programàtiques actuals, i creiem que ha de servir per a les properes.  
Fruit d’aquests treballs, l’abril de 2015 es va elevar al Consell Nacional del Partit una proposta de resolució 
on va culminar tota aquesta feina de diagnosi i posicionament i on el partit va assumir de manera solemne 
les polítiques a seguir en aquest àmbit. La resolució, que va ser unànimement aprovada, adoptava, de 
manera resumida, les següents mesures:  

 La defensa per a Catalunya un Sistema Nacional de Salut de finançament públic amb garantia 
d’accés universal i basat en l’equitat personal i territorial.  

 La garantia d’una assignació per càpita que recuperés els valors de 2009 (1.300€ per càpita).  
 El reforçament del sector sanitari de finançament públic, i el  blindatge del paper del Institut 

Català de la Salut (ICS).  
 El rebuig de la privatització i mercantilització de la sanitat pública. La recuperació i 

l’enfortiment de la Governança del sistema de salut. 
 La convicció que els i les professionals han de ser els impulsors de la innovació i la recerca de 

sistema de salut.  
 La necessitat d’un pla d’inversions plurianuals per evitar la descapitalització actual. 

Fruit de l’assumpció d’aquestes polítiques per part del Partit, i gràcies a la tenacitat del Grup Parlamentari 
Socialista, es va aconseguir forçar la celebració d’un importantíssim Ple Monogràfic sobre Salut al 
Parlament de Catalunya en el qual es van posar en evidència totes les intencions del Govern, les seves 
mancances i incompliments, i la seva voluntat interessada de crear una confusió entre allò públic i allò privat. 
Els i les  socialistes vam provocar aquest debat  i hi  vam reclamar l’elaboració d’una nova Llei de Salut de 
Catalunya, on vam defensar  els drets sanitaris de la ciutadania dins del sistema públic, i on vam reclamar 
la garantia de l’assistència sanitària i farmacèutica dins el sistema de salut Catalunya, al temps que 
reprovàvem enèrgicament, amb la complicitat d’altres grups parlamentaris, la política endegada pel govern 
convergent, amb el suport d’ERC. 
El nou mandat, tot i els canvis dins del Govern amb el pacte que ha suposat JxSí, i l’elecció d’un conseller 
teòricament socialdemòcrata, com és el cas d’Antoni Comín no han suposat cap millora respecte de les 
polítiques reprovades durant el Ple Monogràfic anterior. D’aquesta manera, tot i que amb les dificultats 
pròpies de l’acumulació de conteses electorals, hem continuat amb la nostra tasca de coordinació i de 
pressió per tal de posar de manifest el que per a nosaltres és una clara manca de lideratge, un clar 
infrafinançament, i  una incompetència en la gestió d’un sistema cabdal per al benestar de la ciutadania. 
No vull deixar de mencionar que ha estat un honor que aquest mandat hagi coincidit amb la celebració del 
30 aniversari de l’aprovació de la Llei General de Sanitat, fruit de la tenacitat de l’enyorat company Ernest 
Lluch va canviar la vida de tants espanyols i catalans, garantint l’accés universal a la salut. Des de la 
Secretaria i la sectorial  de Salut hem fet una gran esforç per defensar els principis que se sostenen en 
aquesta Llei davant l’embat de les polítiques conservadores que l’han llastrat i limitat els darrers anys. 
Esperem haver estat a l’alçada.  
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SECRETARIA DE POLÍTICA EUROPEA I INTERNACIONAL 
Javi López 
 
Des de l’inici del mandat la feina desenvolupada per aquesta secretaria ha anat molt lligada a les meves 
responsabilitats com a diputat al Parlament Europeu i a les actuacions que conjuntament amb la sectorial de 
Política Europea i Internacional s’han desenvolupat.  
Tal i com vaig plasmar al pla de treball, aquesta secretaria tenia com a objectiu prioritari tornar a situar la 
política Europea i Internacional al centre de les decisions del nostre partit. Després d’un any intens molt 
marcat per les eleccions europees, el 2015, el gran repte radicava en aconseguir mantenir el debat sobre 
Europa al centre de l’atenció i de l’actuació. Una feina que no ha estat fàcil donat el convuls moment polític 
en el que ens trobem però que l’actualitat ha ajudat, malauradament en moltes ocasions, a mantenir molt 
viu el debat sobre Europa. 
 Hem organitzar un conjunt de xerrades i debats al territori per  parlar dels temes d’actualitat 

política. La crisi de refugiats arran de la guerra de Síria i les negociacions sobre l’acord comercial amb 
els EEUU, TTIP, han estat la base d’aquests debats en els que finalment hem acabant parlant de les 
polítiques d’austeritat i el futur incert de la Unió Europea. Durant aquestes xerrades amb el territori 
queda demostrat que als nostres militants i simpatitzants els interessa Europa i estan preocupats per 
les notícies que se’n deriven. 

• Gavà 

• Terrassa 

• Esplugues 

• Sitges 

• Mollet  

• Barcelona 

• Badalona 

• Olot 

• Vallirana 

• Sant Vicenç dels Horts  

• Calella 

• Abrera 

• Mataró 

• Valls 

• L’Hospitalet 

• Lleida  
 Posicionaments polítics i manifestos que han constituït la base del partit respecte els principals 

temes europeus i amb motiu del Dia d’Europa. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha pres posició 
de la crisi dels refugiats, el TTIP i Brexit.  

 Reunions i contacte periòdic amb l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona participant d’actes i 
jornades que han organitzat. Hem mantingut un contacte directe i constant amb les entitats, 
fundacions, Think tanks o publicacions que treballen la temàtica europea des de l’àmbit català o 
espanyol. 

 Reunions i contacte periòdic amb ambaixades i consolats a Barcelona. 
 Participació en l’organització amb la secretaria de Formació de l’Escola de Formació del PSC 2015. 
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 S’han activat reunions de coordinació interparlamentària dels debats europeus amb els grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats. L’objectiu d’aquestes reunions és 
poder establir un marc comú de les nostres actuacions pel que respecta a les diferents qüestions que 
afecten la política Europea i Internacional. En aquest sentit, també hem treballat de manera 
coordinada amb els i les diputades que desenvolupen aquests temes tant a Madrid com a Catalunya. 

 S’ha impulsat un espai de comunicació directe i personal amb els militants interessats en l’àmbit de 
la política internacional i europea. En aquest sentit, s’ha fet servir la llista de distribució de correus 
electrònics i la pàgina web del PSC per fer comunicació de l’activitat i posicionaments de la 
secretaria. 

 S’ha mantingut una presència constant als mitjans de comunicació. Amb la redacció d’articles i 
posicionaments (El País, Huffington Post, El Periódico o Social Europe Journal), en debats i 
entrevistes a ràdios i televisions (TV3, Catalunya Ràdio, Cadena Ser, Canal 24h, 8 tv, El Punt Avui o 
Rne) i s’han realitzat diferents contactes informatius per presentar la posició del PSC en els debats 
d’àmbit europeu. 

 Sectorial de Política Europea i Internacional. La sectorial de Política Europea i Internacional ha estat 
una sectorial molt dinàmica i activa durant aquest temps. És per aquest motiu que hem treballat de 
manera conjunta. D’igual forma he utilitzat la Sectorial de Política Europea i Internacional per 
explicar la tasca parlamentària que desenvolupem a nivell europeu. Amb la Sectorial també he 
participat en actes oberts temàtics el 18 de febrer 2016 “La crisi dels refugiats” o vam col·laborar per 
organitzar el 23 juny 2016 l’Acte de campanya “Un sí per Europa”. 
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SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÒMICA 
Joan Rangel 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
 Posicionar el PSC com a referent de l’alternativa d’esquerres a la política econòmica neoliberal de la 

desigualtat. 
 Introduir en el debat del finançament públic el federalisme econòmic fiscal. 

 
Tasques associades als objectius i temporització 
 Constituir la Comissió d’Economia del PSC, com a òrgan de coordinació i assessorament de les 

propostes de polítiques econòmiques del partit. 
 Reforma del model de finançament autonòmic: posicionament en la revisió. Proposta del model de 

finançament federal. 
 Reforma fiscal i lluita contra el frau. La correcció del dèficit de les finances públiques. 
 Model productiu i creació d’ocupació de qualitat, en coordinació amb les secretaries sectorials 

corresponents. 
 Impuls d’experiències de democràcia econòmica i del cooperativisme. 

 
Desenvolupament dels objectius 
La tasca de la Secretaria, com de la resta de la Comissió Executiva, s’ha vist afectada directament per les 
diverses conteses electorals que s’han anat celebrant al llarg del mandat de la mateixa, la qual cosa ha 
implicat traslladar als diversos programes electorals les propostes de política econòmica que s’han anat 
elaborant.  
Així, al programa de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre del 2015, com al de les 
Eleccions Generals del 20 de desembre del 2015 i del 26 de juny del 2016, i també, en la mesura del possible, 
al de les Eleccions Locals, la nostra línia argumental ha intentat posar en evidència que una altra forma 
d’abordar la crisi i rellançar l’economia és possible, i que les polítiques de retallades que generen més 
desigualtat no són ineludibles.  
En concret, hem defensat: 

a) la necessitat d’una reforma fiscal a fons, en la que es produeixi una veritable redistribució mitjançant 
polítiques fiscals progressives, i en la que la lluita contra l’elusió i l’evasió fiscal sigui un eix central de 
les polítiques en aquest àmbit. 

b) L’impuls de polítiques econòmiques que, lluny de continuar amb polítiques que precaritzen els llocs 
de treball i devaluen els salaris, apostin decididament per introduir el coneixement a l’economia com 
a element essencial per millorar la seva competitivitat, mitjançant una millor formació, la 
recuperació de la despesa en recerca i la innovació. Tot plegat també implica impulsar el creixement 
del sector industrial i els sectors vinculats al medi ambient. 

En bona mesura, els continguts de les propostes electorals varen esser exposades i debatudes a la jornada 
celebrada el 4 de juny de 2015, conjuntament amb la Fundació Rafael Campalans, sota el títol “Una política 
econòmica alternativa i moderna per a un projecte progressista”. Els ponents Manuel de la Rocha, Pedro 
Saura i Montserrat Colldeforns, així com els participants a la fila zero Javier Asensio, Gonzalo Bernardos, Joan 
Majó, Maria Antònia Monés, Carles Rivera, Francesc Trillas, Josep Maria Vegara i Antoni Zabalza varen 
dibuixar clarament el conjunt d’elements que prefiguren la nostra proposta política alternativa. 
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Allí es varen plantejar les següents idees: 
a) el principal desafiament econòmic d'Espanya avui és la taxa d'atur estructural de 2,5 milions de 

persones", amb "noves bosses de pobresa” (joves, famílies monoparentals) sense cap tipus de 
cobertura 

b) no hi haurà recuperació justa mentre la desigualtat social continuï sent el nostre principal 
problema", i per això "cal un Estat del Benestar que redistribueixi cap a baix enlloc de cap a dalt, com 
ho fa ara", i  

c) que "la socialdemocràcia reivindiqui no l'austeritat mal entesa, sinó una eficiència en la despesa 
pública.    

d) els pilars del projecte econòmic socialista són: la regeneració democràtica, el creixement i la cohesió 
social. Davant l'austeritat expansiva de la dreta que posa en risc les fites socials, cal defensar una 
redistribució expansiva. 

e) la justícia social a Espanya passa en part pel finançament de les CCAA. Per assolir la justícia social, cal 
primer assolir un finançament federal just. 

En aquest sentit darrer, ha estat una preocupació de la Secretaria impulsar el debat i l’elaboració d’un 
document on es recullin les nostres propostes sobre un nou model de finançament autonòmic de caràcter 
federal. L’esmentat document està en la fase final d’elaboració. 
També ha estat una línia de treball de la Secretaria la denominada Economia Social,  o com ens agrada més 
expressar-ho, la democràcia a l’economia, que entenem ha de ser un objectiu estratègic de les polítiques 
socialistes, de caràcter transversal, i no només una política sectorial "Cap a un nou model econòmic: 
economia social, solidària i col·laborat iva" celebrat el 27 d’octubre de 2015 a la seu del Partit. 
Finalment, a banda de les diverses reunions de treball de les Sectorials d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària, o de Comerç, Consum, Turisme i Serveis, hem tingut contactes amb diversos sectors productius, 
com és el cas de la visita a les instal·lacions del Grup SCA, o bé amb representants del sindicat GESTHA, de 
l’Agencia Tributària. 
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SECRETARIA MÓN RURAL I SECTOR AGROALIMENTARI 
Mònica Lafuente   
Adjunt:  Paco Boya 
 
Amb l’objectiu principal de posar en valor i fer pedagogia sobre la importància del sector agroalimentari i el 
món rural de Catalunya, han estat diverses les tasques dutes a terme tant de forma externa com 
internament en el si del Partit. Les actuacions per aconseguir aquest objectiu i una relació constant i fluida 
del sector i el món rural amb el PSC, han estat les següents:  

1. Hem coordinat totes les accions amb la Sectorial del PSC, amb els nostres representants 
institucionals, així com amb tots els agents del sector agroalimentari 

a. S’han realitzat tres plenaris de la sectorial, s’ha organitzat una trobada amb el Sector 
agroalimentari i una jornada a Lleida amb Maria Luisa Faneca, Secretària Federal del PSOE 
d’Agricultura, Pesca i Medi Rural, entre d’altres. (Annex.- 1) 

b. La Secretaria i la Sectorial hem col·laborat en el Seminari municipals 2015 per confeccionar 
el programa electoral, organitzant la jornada “Món rural, territori d’oportunitats” a Lleida el 
16/01/2015 http://bit.ly/2chQEKi i també en la redacció del document marc  de la 
Convenció Municipals 2015, concretament la part del Programa Específic que porta per títol 
“Les persones que viuen als petits municipis tenen els mateixos drets i han de tenir les 
mateixes oportunitats”, així com en la confecció del programa electoral del PSOE sobre 
petits municipis i desenvolupament rural per a les eleccions municipals del 2015.  

c. D’altra banda i donada la importància que té per a nosaltres la dona en el món rural, vàrem 
redactar i es va incloure en la Llei catalana d’Igualtat efectiva entre dones i homes el capítol 
que porta per títol “Dones del món rural”. 

d. S’han realitzat visites territorials amb els nostres càrrecs institucionals com va ser a les 
Terres d’Ebre amb l’eurodiputat Javi López per tractar la situació del cargol poma o amb 
Òscar Ordeig, Mercè Perea i Marta Moreta a Osona per tractar la problemàtica dels purins, 
entre d’altres, així com nombroses reunions amb tots els agents del sector agroalimentari i 
en detallem les més destacades. (Annex.- 2) 

e. Un altra forma de relacionar-nos amb el sector ha estat assistint a fires i jornades agràries, 
així com intervenint a fòrums i actes als que se’ns ha convidat, com va ser a títol d’exemple, 
participar en nom del PSC a la jornada “La Europa de los pequeños municipios en el mundo 
rural” organitzada pel PSOE a Puebla de Sanabria (Zamora) el 21 de març de 2015, el debat 
sobre agricultura organitzat per Ua1 al Caixa Fòrum de Lleida el 6 de maig de 2016 o 
l’assistència al 25è aniversari d’Efeagro a l’antiga DAMM de Barcelona el 8 de febrer de 
2016. (Annex.- 3 i  4) 

f. I concretament al territori de Lleida, Pirineu i Aran, entre altres activitats, hem participat a 
les visites territorials que des del Grup socialista a la Diputació es van organitzar a Tàrrega, 
Puigverd de Lleida, Alfarràs, Balaguer, Mollerussa i la Seu d’Urgell. 

2. Intervenció i col·laboració amb els mitjans de comunicació. Han publicat nou articles d’opinió de la 
secretària nacional als mitjans escrits a Lleida, disset notes de premsa i tres rodes de premsa, així 
com destaquem l’assistència periòdica a les tertúlies de TVLleida i entrevistes  o connexions en 
directe amb diferents mitjans com Ua1, la ser Lleida, Catalunya Ràdio-Aran, Cope Lleida, entre altres. 
(Annex.- 5) 

3. També hem assistit a tot un seguit de xerrades i jornades d’altres àmbits, i en destaquem els 
següents:  Assistència a la inauguració del 15è Congrés de les JSC, a la Constitució de l’ajuntament de 
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Mollerussa (13/6/2015), a la manifestació per l’atemptat de Turquia (21/7/2015), a la manifestació 
contra la violència de gènere a Madrid (7/11/2015), a la taula rodona de dones organitzat per la UGT 
Lleida (7/3/2016), trobades amb la PAH de les terres de Lleida, intervenció a la  cloenda del Congrés 
d’Unitat d’Aran (9/4/2016), a la inauguració dels nous jutjats de Balaguer (14/4/2016), tertúlia amb 
alumnes de Dret de la UDL per parlar de la  Llei Mordassa (25/5/2016), a la manifestació pels 
refugiats a Lleida (28/5/2016), a la manifestació per reclamar l’institut de Cap Pont de Lleida 
(3/6/2016) i intervenció a la cloenda de l’Escola de Formació de les  JSC a Juneda (17/7/2016), entre 
altres. 

4. Remarcar la gran tasca que està duent a terme Paco Boya. De totes les activitats, destacaríem la 
important funció que fa com a President  de la “Asociación Española de Municipios de Montaña”.  
http://esmontanas.org/index.php 

5. I val a mencionar que durant aquests quasi dos anys, la secretària de Món Rural i Sector 
Agroalimentari ha conjugat aquesta responsabilitat amb: 

a. Formar part de l’equip de Política Municipal com a tècnica del Partit. 
b. Encapçalar la llista de Lleida a les Eleccions Generals del 20 de desembre de 2015 i del 26 

de juny de 2016 havent estat escollida per primàries el 22 d’octubre de 2015 i ratificada per 
unanimitat per les segones eleccions, el 13 de maig de 2016.  

c. Ser membre del consell de redacció de la revista  Endavant. 
d. Formar part del grup de l’aigua del PSC. 

 
Responsabilitats i tasca duta a terme durant els quasi 5 mesos com a diputada al Congrés:  

- Portaveu del grup socialista i vicepresidenta de la Comissió de l’Estatut dels Diputat 
- Secretària segona de la Mesa de la Comissió de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible 
- Vocal de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
- Vocal de la Comissió d’Igualtat 
- Adscrita a les comissions d’Energia, Immigració i Defensor del poble 

 Ha presentat prop de 30 iniciatives parlamentàries entre preguntes escrites i Proposicions no de 
Llei sobre sector agroalimentari, món rural i territori de Lleida. 

 Ha intervingut en tres ocasions en Comissió: 
o Per defensar la PNL del grup socialista per la reactivació i dotació pressupostària de la Llei de 

Desenvolupament Sostenible del Medi Rural http://bit.ly/2cKczM9  
o Per argumentar el posicionament del vot socialista a la PNL del grup de Podemos sobre la 

Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural http://bit.ly/2cXx37y  
o Per argumentar el sentit del vot socialista a la PNL del PP sobre la declaració d’un dia 

nacional de la Mobilitat Ciclistahttp://bit.ly/2cjER2P  
 I com a portaveu del Grup Socialista a la Comissió de l’Estatut dels Diputats,  juntament amb els 

portaveus de la resta de partits i el lletrat, van redactar el dictamen sobre les compatibilitats dels 
diputats i diputades d’aquesta legislatura que un cop aprovat per Ple es va fer públic. 
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SECRETARIA DE CULTURA 
Joan Francesc Marco, secretari de cultura 
Pietat Hernàndez, delegada sectorial 
 
                                             
El 27 de juliol de 2014, pocs dies després el Congrés Extraordinari que va donar curs al present mandat, vam 
realitzar el primer Plenari Sectorial de Cultura per tal de presentar a la seva consideració el Pla de Treball de 
la Secretaria i la Sectorial. Vam posar-nos així, des d’un primer moment, a treballar per a la recuperació de la 
connexió entre el PSC i els sectors culturals de la societat catalana. Aquest pla de treball proposava dos 
objectius bàsics: per una banda, la reelaboració de la nostra política cultural, essencial per a la recuperació 
de la nostra identitat cultural, i de l’altra la dotació d’una estructura organitzativa eficaç tant per a la 
secretaria com per a la sectorial. 
  
Reelaboració de la política cultural del PSC– Reconnexió amb els sectors culturals 
L’elaboració d’un document de bases que establís l’actualització de la política cultural del PSC va ser la 
primera mesura que va dur a terme la secretaria, conjuntament amb un altre document de balanç per posar 
en evidència els greuges i incompliments dels governs de l’Estat i de la Generalitat en matèria cultural, 
alhora  que posàvem de manifest la nostra oposició a la proposta d’Acord Nacional de Cultura que feia el 
Departament en aquells moments. S’havia de disposar, doncs, d’un text des del qual poguéssim arrencar 
amb la reconnexió amb els sectors de la cultura, tenint en compte especialment la imminent convocatòria 
d’eleccions municipals. Fou elaborat en primera instància per un grup que incloïa exsecretaris de cultura del 
Partit i experts, (Jordi Font, Pipo Carbonell, Carles Martí, Xavier Marcé), i va ser posat en consideració de la 
sectorial. Va néixer així el document Un compromís amb la cultura. Aquest va ser presentant en diverses 
reunions als representants dels sectors culturals: associacions, equipaments,  gestors,  empresaris,  i 
creadors amb els quals vam establir un primer contacte, vam poder transmetre la nostra declaració 
d’intencions, (la reconnexió amb els sectors de la cultura) alhora que recollíem les seves aportacions i les 
aplicàvem al document. Aquest, després de la seva aprovació de nou en plenari, i posteriorment de la 
Comissió Executiva del Partit fou presentat finalment a l’auditori de la Casa Golferichs davant més d’un 
centenar de persones del món de la cultura, amb la participació de Carmen Alborch, Jaume Collboni i Miquel 
Iceta. 
Paral·lelament es va començar una tasca essencial per a l’actualització d’una eina bàsica per a la secretaria: 
la Base de Dades que inclou un ampli espectre de contactes del sector cultural. Val a dir que aquest Base de 
Dades ha estat actualitzada i ampliada al llarg d’aquests dos anys de mandat i és ara una eina útil i eficaç que 
està en constant revisió. 
Aquest procés marcà l’inici d’una relació directa amb els i les representants de la cultura amb els quals s’han 
mantingut reunions periòdiques. Aquesta reconnexió ha permès poder comptar amb la seva col·laboració, 
tant en l’elaboració del compendi documental de la secretaria com en la participació d’aquests en actes i 
reunions de caire electoral. Tenint en compte el cúmul de campanyes que han tingut lloc durant aquest 
bienni podem dir que estem molt satisfets dels fruits d’aquest retrobament. Els actes electorals relacionats 
amb cultura han estat sovint dels més concorreguts, en termes de participació de la societat civil. Molt 
destacable és l’entesa i col·laboració amb els sectors editorial i audiovisual. 
 
Dotació d’una estructura organitzativa eficaç 
Des de la Secretaria i la Sectorial hem volgut activar una línia de treball que mantingués viu el pols cultural 
del partit davant els reptes plantejats per la circumstància política, de manera que ens permetés adaptar-
nos-hi de manera eficient i eficaç. Volia abastar tant l’àmbit federal, com el territorial, com el pròpiament 
sectorial dins el PSC. També, i això ha estat cabdal, s’ha promogut una constant relació interinstitucional, 
procurant coordinar les accions polítiques amb els i les nostres representants en les diverses institucions: 
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ajuntaments, diputacions, Parlament, Congrés, Senat, Federació de Municipis... En aquest sentit, s’ha posat 
en marxa la Comissió de Coordinació Institucional, amb presència dels responsables de cultura a 
Ajuntament de BCN, la Diputació de Barcelona, al Parlament, al Congrés, i el Senat i de la qual s’ha realitzat 
ja una primera reunió. 
En l’àmbit Federal, la relació amb els companys del PSOE ha estat des dels inicis constant i enriquidora. Una 
coordinació molt intensa en temes tan importants com el rebuig a l’abusiu IVA cultural, o l’elaboració d’un 
Estatut de l’Artista, iniciatives que han tingut després concreció, tant en el Congrés com en el Senat. Val a 
dir que la nostra promoció d’una visió federalista de la cultura ha culminat amb èxit en l’elaboració dels 
Programes per a les Eleccions Generals (2015 i 2016), en els quals s’han inclòs molt majoritàriament les 
propostes elaborades des d’aquesta secretaria.  
En l’àmbit territorial, hem procurat realitzar visites i actes amb les Federacions del Partit. Tot i que se n’han 
realitzat diverses, i sovint amb força èxit de convocatòria, creiem que no hem assolit aquest objectiu de la 
manera que ens l’havíem plantejat. Molt hi té a veure el la situació de “campanya constant” per causa de la 
qual l’organització ha hagut de realitzar un esforç suplementari. Tanmateix, sí que hem aconseguit una bona 
coordinació amb els regidors i regidores de cultura del partit. Vam constituir el Grup de Política Cultural 
Municipal, inicialment amb mires a les Eleccions Municipals 2015 i per a la coordinació amb el món local, 
imprescindible per a les polítiques culturals. 
També han estat productius el Grup de treball Educació-Cultura, que ha tractat especialment la 
problemàtica dels Ensenyaments Artístics, i el grup de treball de Política Lingüística. Aquests darrers han 
elaborat en ambdós casos documents de referència pel que fa a la nostra posició política en aquests temes 
fonamentals. Aquests dos documents han seguit un esquema de treball similar al d’Un compromís amb la 
cultura: una primera elaboració interna per part d’experts, un procés intern d’esmenes,  i posteriorment un 
procés de presentació davant els sectors implicats. Finalment, han estat presentats i aprovats a la Comissió 
Executiva del partit. En el cas del Programa d’Educació Artística i Cultural, en constant col·laboració amb la 
secretaria d’Educació, vam congregar en una reunió de treball molt profitosa tant les associacions com les 
escoles superiors d’ensenyaments artístics. El text va recollir les seves aportacions i ha transcendit de 
manera directa en les nostres propostes programàtiques. Pel que fa a la política lingüística, hem definit la 
nostra postura en aquest document i també hem donant curs i hem recolzat iniciatives molt importants, amb 
estreta col·laboració amb el company Carles Martí, com el projecte de llei de reconeixement de la realitat 
lingüística espanyola, o els diversos manifestos per una Espanya plurilingüe que han volgut posar de relleu 
també la nostra defensa de la llengua catalana, de la seva protecció i divulgació, amb un concepte federalista 
de respecte, coneixement i convivència d’aquesta amb la resta de llengües de l’Estat. 
Una altra fita important de la secretaria i la sectorial ha estat l’elaboració d’un document per a la 
Reformulació del CoNCA i dels Consells Municipals de Cultura. Dotar aquesta entitat de les eines i la 
independència per esdevenir un veritable pal de paller per a la cultura a Catalunya ha estat i és un anhel dels 
diversos sectors culturals des de fa molt temps. Aquest document, també treballat i consensuat amb els 
representants culturals,  i presentat i aprovat a la Comissió Executiva del partit, fins i tot amb la pròpia 
direcció del CoNCA, ha transcendit, gràcies a la col·laboració institucional de què abans hem fet esment, i al 
treball del diputat Rafel Bruguera especialment, en iniciatives parlamentàries que han gaudit del 
recolzament de pràcticament tots els Grups al Parlament, donant curs d’aquesta manera a allò que s’hi 
recull.  
La Sectorial ha participat a través de les reunions del Comitè i el Plenari en l’elaboració de tots aquests 
documents, així com en l’elaboració programàtica en matèria cultural. L’estratègia comunicativa, que s’ha 
realitzat majoritàriament per mitjans electrònics, ha passat també per l’elaboració de butlletins monogràfics 
en moments d’especial importància. Tanmateix, cal posar de manifest la baixa participació de militants i 
simpatitzants a les convocatòries ordinàries i extraordinàries. Malgrat els esforços, aquesta no s’ha 
aconseguit revifar i creiem que, essent com és una tònica general també en la resta de comissions sectorials 
del partit, caldria estudiar-ne els seus motius i buscar col·lectivament solucions.  
En definitiva, creiem que podem dir que hem dut a terme un treball constant, anant més enllà fins i tot del 
que ens havíem proposat inicialment, i hem aconseguit en gran mesures assolir les fites marcades. Creiem 
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que hem assolit doncs, la reconnexió amb els sectors de la cultura i que aquestes relacions donaran, amb el 
temps necessari, els fruits desitjats. 
 
Secretaria de CULTURA: http://www.socialistes.cat/es/tema/cultura 
Secretari de CULTURA:   http://cultura.socialistes.cat/es/directori/joan-francesc-marco-conchillo#tabs-1 
Comissió Sectorial de CULTURA: http://cultura.socialistes.cat/http://cultura.socialistes.cat/ 
Compte de twitter de Cultura-PSC @PSCcultura amb 728 twitts, 339 seguint, i 308 seguidors 
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SECRETARIA DE XARXES SOCIALS I PUBLICACIONS  
Eduard Rivas 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
 Millorar la comunicació́ del partit i el flux d’informació́ vers la militància i la ciutadania a través de 

publicacions impreses, diaris digitals i xarxes socials. 
 Guanyar més presència i impacte de la nostra formació́ i les nostres idees a les xarxes socials. 
 Cercar nous mecanismes per fomentar i canalitzar la participació́ de la militància al partit. 
 Vetllar per l’ús de les TIC i noves iniciatives que eventualment sorgeixin i que serveixin per fer del 

PSC un partit més viu, modern i participatiu. 
 Crear un arxiu temàtic de fons sobre qüestions polítiques clau. 
 Fer un seguiment i anàlisi de la presència del PSC i els nostres postulats a Internet i les xarxes socials. 
 Mantenir i promoure la formació́ a la militància i als candidats i candidates, especialment pel que fa 

a les eleccions municipals, sobre l’ús de les TIC i les xarxes socials. 

 
Desenvolupament dels objectius 
 Recuperació de l’edició́ impresa de l’altaveu del partit “Endavant”. Durant el mandat de la present 

Comissió Executiva s’han publicat un total de 9 edicions del diari repartint-se per tot el territori. 
S’han fet edicions especials també coincidint amb cada convocatòria electoral.  

 Creació i impuls del diari digital “Endavant” d’actualitat de l’òrbita socialista i progressista. 
Actualitzat de forma diària amb articles d’opinió i editorials setmanals. També s’hi pot trobar 
l’hemeroteca de la darrera època del diari “Endavant”. 

 Creació de l’espai de “Diàlegs Endavant” sobre temes d’interès d’actualitat política que han comptat 
amb la participació de membres de la societat civil i dirigents del partit. 

 Actualització, modernització i simplificació de la pàgina web del partit on cal destacar el nou disseny i 
els nous apartats d’”Idees i propostes”, “Transparència” i el desenvolupament de l’apartat “PSC” que 
recull la història del partit, un arxiu de publicacions, cartells electorals, programes del partit i 
candidatures electorals. 

 Actualització de l’apartat “Qui és Qui” del web del partit i posada al dia dels arxius i bases de dades a 
la intranet. 

 Impuls de l’ús i l’impacte del partit a les xarxes socials a través d’una presència més continuada, amb 
una estratègia d’impacte i amb el disseny d’infografies i vídeos amb missatges força. 

 Promoció de les TIC com una oportunitat per millorar la capacitat d’organització́ interna del partit a 
través del Whatsapp, Telegram, Dropbox, Facebook i Twitter, entre d’altres.  

 Creació dels canals de Whatsapp i Telegram del partit per mantenir una relació bidireccional del 
partit amb la militància i aconseguir un millor impacte de les nostres idees al territori i al món digital.  

 Promoure la formació́ en les TIC a la militància conjuntament amb la Secretaria de Formació i la 
Sectorial de Política en Xarxa i Ciberactivisme. S’ha ofert, en especial, formació als candidats i 
candidates que van concórrer a les eleccions municipals del passat maig de 2015. 

 Seguiment i confecció de reculls i arxius de fons sobre qüestions polítiques clau que serveix de 
suport a la Primera Secretaria, Presidència i Portaveu del partit. 
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 Accions per millorar la coordinació interna de la Secretaria amb la Secretaria de Comunicació i els 
càrrecs electes al territori, al Parlament de Catalunya, Congrés i Senat, i Parlament Europeu per 
millorar la transmissió dels nostres missatges i blindar un relat de la nostra acció política a mitjans i 
xarxes socials. 
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SECRETARIA DE REFORMES INSTITUCIONALS  
Lídia Santos  
 
El període que abordem va del setembre de 2014 a setembre de 2016. Aquest breu lapse de temps en 
termes  de mandat congressual ha estat fortament condicionat per les tres convocatòries electorals que han 
tingut lloc durant aquest temps, les catalanes del  27 de setembre de 2015, i les generals del 20 de desembre 
de 2015 i les del 26 de juny d’enguany. 
La tasca de la Secretaria ha estat, doncs, molt bolcada en la preparació  i elaboració dels programes  amb els 
que ens hem presentat a dites conteses electorals, així com altres documents relatius a la regeneració 
democràtica o al model federal i hem participat de manera activa en els debats que en el si dels òrgans del 
partit configuren la seva posició. 
La Secretaria ha continuat treballant en col·laboració estreta amb la Sectorial de Justícia, molt activa en els 
temes que afecten a l’administració de justícia i garanties de drets de la ciutadania. És de destacar el  
posicionament  clar des d’un primer moment contra la imposició de les taxes judicials, feliçment 
declarades inconstitucionals, que limitaven el dret d’accés a la justícia de la ciutadania, fent-ho en sintonia 
amb vàries associacions existents de l’àmbit de justícia. Destaquem també el treball en relació a la dació en 
pagament i en relació a la necessària regulació d’una llei de segona oportunitat per a les famílies, així com 
el desenvolupat al voltant de l’anomenada “llei mordassa”. En aquest sentit destaco la taula Rodona  que 
sobre “la Llei mordassa i altres reformes legislatives” va tenir lloc a Mataró o l’acte , ja de campanya 
“Juristes, llibertat i democràcia” al Casinet d’Hostafrancs de Barcelona. 
La Secretaria ha estat donant suport també als nostres grups parlamentaris tant del Congrés com de 
Catalunya. 
Per últim, personalment, però estic convençuda que en representació i nom de tots els companys i 
companyes de la Sectorial de Justícia, no puc deixar de tenir un record en memòria de la nostra estimada i 
enyorada Delegada Ana Villena que ens va deixar massa aviat  al març del 2015. És de justícia, sí,  retre 
aquest sentit record per l’Ana, companya dels seus companys, i   tan competent com profundament 
coherent amb les seves conviccions socialistes.  
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SECRETARIA DE PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA 
Aroa Arauzo  
 
Com a socialistes sempre hem fixat la transparència com a objectiu d’alta prioritat política per a la gestió 
pública i orgànica de les nostres actuacions. De fet, ja des del govern Zapatero es van iniciar una sèrie de 
polítiques encaminades a transformar el govern en un govern obert i transparent (sense comptar amb una 
llei que obligués a fer-ho): la publicació dels patrimonis dels membres de govern i dels diputats i les 
diputades i senadors i senadores, el Codi de bon govern, el caràcter públic del Registre d’Activitats de Béns 
Patrimonials, l’accés lliure al BOE i les enquestes del CIS...  
Ens els últims anys, donat el context social i econòmic i la necessitat d’adaptació als nous temps i les noves 
formes, han anant sorgint moviments ciutadans que reclamen més transparència per part dels partits polítics 
als que veuen com a “enemics” que només actuen en funció dels seus beneficis i no de les necessitats 
ciutadanes. Les noves inquietuds socials passen per una major participació de la ciutadania en la vida política 
i per la fiscalització de la gestió orgànica, política i econòmica, dels partits polítics. 
De fet, durant aquests últims anys els nostres grups parlamentaris socialistes han presentat diverses 
iniciatives per obligar els organismes i/o institucions a obrir-se a la ciutadania i posar la informació sobre els 
recursos i els seus usos a l’abast del ciutadà. Un exemple d’aquestes sol·licituds és la creació de la Ley de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o la publicació dels pressupostos de la Casa 
Reial. 
 La transparència del PSC  

El PSC ha pretès en aquest mandat continuar impulsant mecanismes de transparència en la seva gestió 
interna com a partit polític des del convenciment que no podem parlar de transparència sense començar per 
nosaltres mateixos. Per això la creació del nou apartat web de transparència constitueix un pas 
determinant. Un espai web a disposició de ciutadans i militants on puguin trobar tota la informació sobre les 
decisions polítiques, les finances del partit o les dades dels nostres càrrecs electes. 
Per a poder dur-lo a terme s’ha treballat de manera coordinada amb les secretaries d'organització, 
comunicació i xarxes i publicacions. L’objectiu era crear un portal interactiu on poder penjar tots els 
continguts relacionats amb el que avui engloba el concepte transparència per tal de millorar la seva 
visualització externa. D’aquesta manera, en paral·lel al procés de modernització de l’actual web 
socialistes.cat vam crear un nou apartat en el que qualsevol usuari pot accedir als següents continguts: 

• Pressupostos anuals del Partit 
• Informes financers anuals 
• Informes de fiscalització del Tribunal de Comptes (publicats actualment a la web de 

socialistes.cat) 
• Pressupostos de les Campanyes Electorals (es fan públics un cop finalitzada la campanya però no 

els publiquem a la web del Partit) 
• Informes de Gestió de la direcció del Partit 
• Programes electorals 
• Publicació de la declaració de béns i patrimoni dels càrrecs orgànics a nivell nacional, de la 

gerència del partit, i dels tots els càrrecs públics del PSC (tant diputats i diputades com senadors, 
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores). 

• Agenda pública del Primer Secretari així com dels diputats i diputades del Partit 
 

 Contracte social amb els ciutadans 
Conjuntament amb la secretaria de política municipal es va impulsar l’elaboració del “Contracte Social” amb 
els ciutadans. Un document que pretenia posar negre sobre blanc els compromisos ètics i socials que 
adquireixen els nostres càrrecs electes en el moment que decideixen formar part en una llista electoral del 
PSC. En aquest compromís els nostres càrrecs públics es comprometien exercir el càrrec amb honestedat, 
correcció, transparència, dedicació, equitat i eficàcia, a rebutjar i denunciar qualsevol actitud de 
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permissivitat que pugui acabar legitimant formes de corrupció, a anteposar sempre en l’exercici de les seves 
funcions els interessos generals als particulars; a presentar la seva declaració de béns a l’inici i final del seu 
mandat... entre d’altres. Si bé es cert, hem tingut més dificultats per aconseguir que tots els nostres càrrecs 
públics els signessin i fessin públics, molts altres, l’han fet completament seu.  Malgrat tot, continua sent 
necessari continuar treballant en aquesta línia i continuar incidint per tal que el PSC sigui pioner en aquest 
sentit. 
 Entitats, col·lectius, i sectors vinculats 

Des de la secretaria també s’ha mantingut un contacte periòdic amb l’ONG Transparencia Internacional, 
amb la que vam establir els requisits mínims que havien de ser accessibles a la nostra pàgina web. 
Coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció vam participar del “Pacte Social Contra la Corrupció” 
del que finalment es va realitzar un acte solemne per a la signatura d’un decàleg contra la corrupció política  
en el que hi van participar un total de 12 partits polítics i 27 entitats socials.  
Finalment s’ha mantingut contacte amb la sectorial de participació i qualitat democràtica i s’ha intentat fer-
los partícips de les propostes de la secretaria malgrat que no ha estat suficient com per a contribuir a 
reactivar la sectorials. 
 Altres activitats desenvolupades 

• Es van sol·licitar les declaracions de béns i activitats de tots els càrrecs públics i orgànics a 
nivell nacional del PSC 

• S’han atès i respost les peticions d’estudiants que preparaven els seus treballs en relació a la 
transparència i/o la participació als partits polítics 

• S’ha elaborat un document de proposta de regeneració democràtica i millora dels 
mecanismes de participació dels i les ciutadans i ciutadanes com a base de treball pel Grup 
Parlamentari Socialista. 
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SECRETARIA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
Iolanda Pineda 
 
A continuació relaciono totes les activitats que hem organitzat o participat des de la sectorial de Pau, 
Solidaritat i Cooperació, des del Congrés extraordinari del juliol de 2014, fins a data de tancament del 
present informe, 18 de setembre de 2016.   
19-juliol-2014 - Congrés extraordinari 
9-octubre-2014 - Comitè Sectorial on es va analitzar la proposta de document "Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2015-2018" 
28-octubre-2014 - reunió dels  i les responsables de la política de Cooperación para el Desarrollo de las 
Comisiones Ejecutivas Autonómicas del  PSOE a Ferraz. El PSC fou representant per Pilar Bespín, secretària 
d’Organització i Comunicació de la Sectorial. 
7-novembre-2014 - Acte sobre Palestina 
29 –novembre -2014 – Participació en el Congrés Regional del USFP, del Marroc a Tarragona. 
10-desembre-2014 - Plenari de la Sectorial per celebrar el Dia dels Drets Humans i que comptà amb la 
presència de Noemí Cruz, secretària de Cooperación del PSOE. 
17-febrer-2015 - Lliurament del Premi Solidaritat a Institut de Drets Humans de Catalunya (al Parlament) 
24-febrer-2015 - Lliurament del Premi ICIP 
25-febrer-2015 - Comitè Sectorial per “Pla Director de Cooperació 2015-2018: determinar el posicionament 
del grup parlamentari socialista respecte les diferents esmenes presentades per la resta de grups 
parlamentaris”. 
28-abril-2015 - Debat de Cooperació organitzat per @lafede_cat, amb motiu de les eleccions municipals 
8-juny-2016 - Reunió sobre Acció Exterior, Solidaritat, i Política Europea per preparar el relat corresponent 
per les eleccions catalanes (27 setembre). 
15-juliol-2015 - Comitè Sectorial i Plenari per “Propostes a l’esborrany del programa electoral de cooperació 
internacional al desenvolupament, solidaritat, pau i drets humans per les properes eleccions autonòmiques”. 
23-juliol-2015 - Reunió al Parlament entre Miquel Iceta i representants de la Junta de @lafede_cat davant la 
situació d’indefensió jurídica d’algunes entitats de la Fedecat que la Generalitat els havia revocat unes 
subvencions atorgades.  
16-setembre-15 - Trobada d’Esther Niubó amb membres de la Junta @lafede_cat  
21-setembre-15 - Debat sobre cooperació de representants polítics amb motiu de les eleccions catalanes 
organitzat per @lafede_cat (en representació del  PSC assisteix en Ferran Pedret). 
16-desembre-15 - Debat sobre cooperació amb representants dels partits polítics amb motiu de les eleccions 
generals 
18-febrer-16 - Comitè Sectorial 
Febrer 16 – Participació com a ponent a l’Escola d’Hivern del PSC en taula sobre la crisi del refugiats a 
Europa, conjuntament amb Javi López. 
12-abril-16 - Lliurament el Premi ICIP  
8-juny-16 - Debat sobre cooperació amb representants de partits polítics amb motiu de les eleccions 
generals organitzat per @lafede_cat (el PSC estava representat per en Nicolás Cortés). 
Juliol-16 – Trobada a la seu del PSC amb la Sra. Jira Bulahi, delegada del Front Polisari per España, amb 
presència de Ferran Pedret i Assumpta Escarp. 
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SECRETARIA D’INNOVACIÓ POLÍTICA 
Daniel Font 
 
 
Els objectius de la Secretaria d’Innovació Política han estat analitzar i proposar reflexions i actuacions 
orientades a l’actualització del Partit, la sintonització dels canvis de la societat i la identificació amb els nous 
projectes del socialisme democràtic. 
 
Reflexions i actuacions relacionades amb el procés-Partit: 

- Iniciatives destinades a la consolidació de l’instrument Partit, a la seva connexió amb l’espai 
socialista i el seu arrelament social (propostes relacionades amb l’activitat orgànica i congressual). 

- Iniciatives destinades a assegurar la col·laboració productiva dels sectors polítics i socials de l’entorn 
del Partit, i més pròxims, amb el projecte del socialisme democràtic (propostes relacionades amb el 
règim de col·laboració amb aquestes entitats). 

 
Reflexions i actuacions relacionades amb el pensament socialista i les innovacions polítiques i 
programàtiques: 

- Actuacions d’anàlisi i difusió interna d’idearis, programes i conceptes, relacionats amb els nous 
reptes de la societat contemporània. 

- Actuacions d’anàlisi i difusió externa d’idearis, programes i propostes, relacionades amb els nous 
reptes de la societat contemporània. 

 
Prospecció d’iniciatives innovadores relacionades amb la política general, la política catalana i espanyola, les 
polítiques sectorials i les polítiques territorials. 
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SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA  
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
. Crear xarxa de gent progressista al si de les Universitats públiques catalanes 
. Definir posició del PSC sobre la proposta de reforma universitària 
. Dissenyar estratègia d’oposició en l’àmbit de les polítiques universitàries i de recerca 
. Fer seguiment de l’acció de govern en coordinació amb el grup parlamentari 
. Actualitzar i fer públic el nostre model d’universitat 
. Actualitzar i fer públic el nostre model de recerca 
. Potenciar i dinamitzar el funcionament de l’ASU-sectorial  
. Mantenir contacte permanent amb la comunitat universitària 
. Coordinació amb la resta de secretaries, especialment educació i empresa, innovació i TICs  
Desenvolupament dels objectius 
. Contactes periòdiques amb els rectors i visites periòdiques als campus universitaris i parcs científics i de 
recerca 
. Trobada dels rectors de les universitats públiques catalanes amb el primer secretari del PSC 
. Reunions amb els representants dels professors i investigadors universitaris en situació precària. 
. Seguiment dels processos electorals 
. Definició posició PSC en temes de política universitària i elaboració de les nostres propostes electorals en 
aquest àmbit. 
. Reunions de la sectorial-ASU per  debatre posició PSC en aquest àmbit i per compartir la situació política. 
. Coordinació amb la portaveu de polítiques d’universitat i recerca al Parlament 
. Presència a les xarxes socials amb un canal Twitter (PSCuniversitat) i difusió de documents a la pàgina web 
de la secretaria 
 
Documents elaborats 
18/03/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Posicionament política universitària del PSC presentat davant els rectors de les universitats públiques 
catalanes                                                                                                                           
http://universitat.socialistes.cat/ca/noticia/trobada-del-psc-amb-els-rectors-de-les-universitats-
publiques-catalanes  
 
17/03/2015 
Una agenda per la recerca i la reforma universitària com a alternativa a les polítiques econòmiques i socials 
del PP 
 
4/02/2015 
Declaració sobre l’aprovació, en el Consell de Ministres del nou Reial Decret sobre els ensenyaments oficials 
de grau i de màster.(gener 2015)  
http://universitat.socialistes.cat/ca/noticia/declaracio-del-psc-sobre-ensenyaments-oficials-de-grau-i-de-
master  
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18/09/2014 
Propostes del GS debat d'OPG-Parlament de Catalunya "Per un nou contracte social" 
Fitxa PR 3-Impuls a la universitat, la recerca i la innovació. 
 
Propostes electorals sobre política universitària i recerca: 
 
27/09/2015 Eleccions al Parlament de Catalunya:  
http://www.socialistes.cat/pagina/solucions-justes-i-acordades   
 
20/12/2015 Eleccions Generals:  
http://www.socialistes.cat/pagina/eleccions-generals   
 
26/06/2016 Eleccions Generals:  
http://www.socialistes.cat/pagina/eleccions-generals 
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SECRETARIA DE CIUTADANIA I DIVERSITAT 
Josep Mª Sala 
 
Objectius descrits al pla de treball 

1. Continuar la difusió en el conjunt del partit i les organitzacions interessades de les resolucions del 
Congrés en matèria d’immigració i diversitat. 

2. Unificar el discurs i la praxi del PSC davant els reptes de la integració, la gestió de la convivència i la 
diversitat 

3. Establir mecanismes de col·laboració amb altres sectorials, per compartir i unificar el discurs del PSC 
en relació a la immigració, que permeti una visió i un enfocament transversal, difonent el decàleg ja 
elaborat. Un full de ruta que marqui les idees, les estratègies i les polítiques a desenvolupar des del 
PSC en relació a la immigració, la convivència i la diversitat. 

4. Establir la coordinació dels grups parlamentaris i els grups municipals a fi d’establir respostes 
comunes a problemes compartits 

5. Establir diàleg amb els diferents agents socials que treballen en matèria d’immigració. 
6. Establir relacions amb els partits polítics democràtics per actuar coordinadament davant els 

fenòmens de racisme i xenofòbia.  
7. Enfortir les organitzacions sectorials i/o grups temàtics que coordinen l’actuació dels militants del 

partit en els àmbits de nova ciutadania, obrint espais de participació i contacte per enfortir el paper 
del partit com a motor de la participació política, el lideratge social i la interlocució. 

8. Establir relacions amb els col·lectius i organitzacions de noves ciutadanies, garantint la presència del 
PSC en les seves activitats i en la solució dels seus problemes, facilitant la seva realització i els 
contactes institucionals, molt sovint necessaris.  

9. Col·laborar amb  les candidatures socialistes en les seves campanyes electorals. 
10. Promoure el reconeixement i la visualització de la diversitat en el moment d’elaborar les 

candidatures. 
 
Desenvolupament dels objectius 
 Donat que el present mandat s’inicia després d’un congrés extraordinari  i tenia, en principi, un curt 

temps de vida, les estructures bàsiques de la secretaria es van conservar. A destacar, però,  el canvi 
de nom de la secretaria que passa d’anomenar-se “Nova Ciutadania”  a  “Ciutadania i Diversitat”, 
canvi que creiem reflecteix molt millor la realitat dels nous temps a la nostra societat i el tractament 
que en fem des del Partit i que ha contribuït a donar més impuls a la nostra feina. També es 
mantenen les dues sectorials existents al front de les quals segueixen en Jesús Husillos com a delegat 
del Nou Gresol i la Teresa Llorens com a delegada d’Immigració i Integració. S’incorpora a la 
secretaria la sectorial Romipén que té com a delegat a en Pere García, tot sota  la coordinació de 
l’Ernesto Carrión.  

 Una primera menció son les reunions amb entitats, visites, trobades informals, relacions 
institucionals:  

• Diferents representants de la secretaria han assistit en nom del partit a un mínim de 638 
activitats 

• Comptabilitzem durant aquets període, només per part del secretari,  161 presències 
actives, moltes d’elles amb intervencions als assistents, a actes organitzats per entitats 
relacionades amb la Diversitat: consolats, associacions culturals, religioses, esportives...). 
Especial esment mereixen les participacions actives a la Fundació ACSAR i la Fundació de la 
Caixa.  

• Igualment, sota la coordinació de la secretaria d’Associacionisme Cultural,  el secretari ha 
assistit a 295 actes d’altres tipus en representació del partit.  

• S’han celebrat més de 200 reunions, amb delegacions estrangeres, representants d’entitats 
o persones a títol individual. 
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 Paral·lelament, i seguint les directius que ens vam proposar en el programa de treball, s’ha fomentat 
i produït un increment considerable de la participació de militants i simpatitzants nascuts fora de la 
UE en les activitats del Partit, ja siguin les internes com, molt especialment, les externes.  

 A nivell intern, es comença a percebre la presència de la diversitat a les executives de les 
agrupacions  així com el llargament reclamat reconeixement i visualització a les llistes electorals. 
Alhora s’ha facilitat en la mida del possible la incorporació de nous ciutadans al partit.  

 A nivell extern, la participació en actes electorals, presència d’apoderats a les meses  el dia de les 
eleccions, o la quantitat d’accions puntuals que s’han fet dirigides especialment als  col·lectius 
d’altres orígens motivant la inscripció al cens electoral i fomentant la participació els dies de les 
eleccions.   

 La coordinació i implicació d’un nucli important d’afilats al Nou Gresol fa que la presència i incidència 
dins dels col·lectius de l’àmbit de la immigració és remarcable. No hi ha setmana en què els nostres 
representants no estiguin presents a gran part de la multitud d’actes i reunions que s’organitzen 
arreu del territori. La nostra assistència, junt amb la tasca informativa i d’assessorament que oferim 
a les entitats, la facilitació de contactes institucionals, l’establiment de ponts entre les 
manifestacions de la cultura popular i tradicional i les associades a la nova diversitat  fan que el PSC 
sigui, sense cap mena de dubte, el partit referent en l’àmbit de la immigració organitzada. A tall 
d’exemple els  festivals interculturals, amb diverses actuacions de grups folklòrics de diferents 
països, que organitzem cada any a la seu del partit apleguen prop de dos centenars de persones 
representants de diferents associacions del nostre teixit associatiu. 

 La presència a les xarxes socials s’ha fet imprescindible, i en aquest sentit utilitzem fonamentalment 
el Facebook “Per la plena Ciutadania”  per comunicar i interrelacionar-nos amb les diferents 
persones i col·lectius. Des d’allà publicitem no tan sols les nostres posicions i actes sinó també ens 
fem ressò de totes aquelles activitats que en tenim coneixement i que poden tenir un cert interès a 
les diferents persones i entitats que tenen alguna relació amb la diversitat. Tanmateix, hem garantit i 
incrementar la presència del partit als mitjans de comunicació de la diversitat. 

 Una qüestió primordial, a la que hem donat molta importància, ha estat el promoure la participació 
activa dels afiliats i les afiliades de les sectorials associades a la Secretaria a tota mena de cursos de 
formació, ja siguin de la Fundació  Campalans o de l’Escola Xavier Soto o cursos organitzats ad hoc 
des de la pròpia secretaria. Cursos que també han servit per consolidar un nucli cada cop més gran 
d’activistes. A tall d’exemple l’Escola de Formació electoral  del Nou Gresol va tenir una participació 
de 152 persones. 

 Un dels aspectes que hem intentat treballar a més intensitat és l’ampliació de l’àmbit territorial 
d’influència directa de les  activitats de la secretaria. Podríem dir que la consolidació  de la nostra 
presència dins del món de la  diversitat  a Barcelona i l’Àrea Metropolitana és un fet inqüestionable. 
Els esforços fets durant les diferents campanyes electorals ens han facilitat molt la nostra tasca de 
penetració al teixit associatiu. La incursió al segon cinturó segueix a bon ritme, és  la resta de 
Catalunya, llevat d’algunes excepcions, on la nostra presència organitzada encara té molt camí per 
recórrer. Actualment el PSC té 2672 afiliats nascuts fora d’Espanya, del quals 655 són militants i 2017 
simpatitzants. 

 Els períodes electorals als que ens hem  vist sotmesos durant aquest mandat ens han deixat poc 
marge per mantenir una relació continuada amb els i les  nostres representants a les institucions. Tot 
i això, hem establert respostes comunes amb el grups parlamentaris  i grups municipals. Destaca en 
aquest aspecte la posta en comú entre tots els grups parlamentaris i la secretaria sobre la nostra 
postura sobre les CIEs. Hem continuat elaborant el discurs sobre política d’immigració del PSC i hem 
col·laborat a marcar els fulls de ruta del temes centrals que els i les socialistes considerem necessaris 
que s’han de desenvolupar des de les diferents institucions en relació a la immigració, la convivència 
i la diversitat. Igualment hem contribuït a l’elaboració i/o actualització de la part dels programes 
electorals referents a polítiques d’immigració, acolliment i integració. 
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SECRETARIA D'INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT  
Carlos Ruíz 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 

1. Impuls a l’elaboració d’una estratègia del PSC per garantir un “creixement per a tothom” en el marc 
del treball de l’Àrea Socioeconòmica. 

2. Suport a les polítiques de promoció i desenvolupament econòmic a nivell local. 
3. Coordinació amb les activitats parlamentàries. 

Tasques associades als objectius i temporització: 
 Creació d’un grup de treball, en coordinació amb la sectorial de Competitivitat i Empresa, per definir 

els eixos principals de l’estratègia “creixement per a tothom”. 
 Jornada de treball adreçada a candidats i candidates, regidors i regidores dels ajuntaments sobre 

estratègies de promoció econòmica municipal. 

 
Desenvolupament dels objectius 
Les accions que hem desenvolupat en aquest mandat de la comissió executiva han estat determinades per la 
situació extraordinària que estem vivint en el cicle polític. Pràcticament la feina ha estat vinculada al conjunt 
de processos electorals i al suport a l'elaboració de programes electorals.  
Hem treballat juntament amb els companys de la sectorial de Competitivitat i Empresa per definir programes 
d'actuacions alternatius a les mesures de l'actual govern de Catalunya en la línia de garantir un creixement 
per a tothom, que superi el model de precarietat i manca d'iniciativa que s'està produint tant a Catalunya 
com a Espanya. 
Simultàniament, hem treballat en garantir la presència dels socialistes en diferents àmbits institucionals i en 
especial en el consorci Localret o el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, on hem de fer valdre el fet 
que els socialistes som el partit que més ciutadans i ciutadanes governa per tal de mantenir quotes de 
representació similars a les que teníem amb anterioritat a les darreres eleccions municipals, una presència 
activa de companys i companyes. 
Amb el Grup Socialista al Parlament de Catalunya hem treballat per tal de coordinar les diferents iniciatives 
de l'àmbit de l'empresa i en especial el suport al col·lectiu +Indústria fent nostres les demandes que s'estan 
impulsant per les institucions representades i defensant el paper de l'economia productiva en la recuperació 
econòmica. Aquesta feina s'ha sumat l'activitat parlamentària de preguntes al govern i proposicions sobre 
temes econòmics (Telecomunicacions, Indústria, Polígons, etc.). 
 
Activitats més destacades:  
29/11/14  Seminari: “Les Polítiques locals de creixement per a tothom “. 
10/06/16   Acte campanya : « Un sí a una indústria que genera oportunitats per a tothom » 
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SECRETARIA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT  
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
 Estendre la nova cultura de les capacitats a través de formació interna a tots els membres del partit 

(càrrecs electes – quadres mitjos – consellers – militants i simpatitzants).  
 Potenciar la relació i la participació amb les entitats representatives del sector a nivell sectorial i 

territorial.  
 Afavorir la implementació del model social de la discapacitat, amb una perspectiva transversal, de 

dins de l’organització cap a fora. 

 
Desenvolupament dels objectius 
Un país en transició, progressista i democràtic ha de tenir en compte les polítiques de discapacitat i la seva 
transversalitat. La Secretaria de Polítiques de Discapacitat, creada el 2015, va suposar un pas valent i 
endavant d’afirmació del Partit dels Socialistes de Catalunya amb la defensa dels drets de les persones amb 
discapacitat. El seu compromís és un pas d’inflexió marcant un abans i un després amb la finalitat de 
promoure, protegir i assegurar el ple gaudiment i en igualtat de condicions de tots els drets humans i 
llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte per la seva dignitat 
inherent.  
Si tenim en compte la política, com a eina per modificar i millorar el marc legislatiu vigent i fer-lo complir, 
l’objectiu prioritari d’aquesta Secretaria se centra a avançar el màxim possible cap a una CULTURA DE LES 
CAPACITATS, que defensi i que asseguri a totes les persones amb discapacitat la seva dignitat, la igualtat 
d’oportunitats i el ple gaudiment de tots els drets humans i llibertats fonamentals i, en especial, dels drets a 
l’educació i al treball, signes d’una vida digna i autònoma, aconseguint així una plena inclusió social. 
Des de la creació de la Secretaria de Polítiques de Discapacitat el treball ha estat intens, ja que la lluita, 
l’esforç i el treball en equip, en pro dels drets del col·lectiu ja venia de molt enrere, i durant aquest dos anys 
d’existència s’ha traduït en activitats com: 

1. L’edició de l’ABC de la Discapacitat, amb el treball conjunt de la nova Secretaria de Polítiques de 
Discapacitat i la Secretaria d’Anàlisi i Formació  de PSC, així com membres del comitè sectorial i 
professionals externs anònims que van voler col·laborar de forma desinteressada.  
La publicació, neix amb l’objectiu de ser un instrument útil i necessari en l'exercici de les polítiques 
dirigides a les persones amb discapacitat. És una eina comú amb un recull bàsic, on s’explica què és 
la discapacitat, la seva història i evolució,  terminologia no discriminatòria, estadístiques que ens 
situen en la realitat que estem vivint, i una mirada cap al futur del que han de ser les polítiques 
públiques envers  la discapacitat.  
La presentació d’aquest document, arriba en un moment en què les polítiques de discapacitat han 
anat minvant en els darrers anys i per tant vol esdevenir una eina útil per facilitar un coneixement 
bàsic de la realitat de les persones amb discapacitat, per explicar l’evolució del paradigma de la 
discapacitat i mostrar els canvis assolits en l’àmbit normatiu amb l’aprovació de la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu Protocol Facultatiu. 

2. Desenvolupament i presentació de diferents mocions i propostes, al Parlament de Catalunya i 
ajuntaments, per fer visible i combatre la greu regressió que ens afecta, a causa de les polítiques 
neoliberals tant catalana, com estatal.  
Com ara, la proposta de Resolució, que va instar el Govern de la Generalitat a derogar l’ordre de 
Copagament BSF/130/2014, que valorava la capacitat de copagament dels serveis de dependència a 
partir de la valoració dels ingressos dels beneficiaris, a partir del seu patrimoni i càrregues familiars. 
Aquesta ordre, feta expressament pel govern de CiU, ha provocat que moltes persones amb 
discapacitat hagin hagut de pagar fins un 40%, més del que ho feien amb el copagament anterior i, a 
més, ha deixat a molts d’ells amb només 100€ de diners de lliure disposició, fet que condemna a la 
pobresa crònica centenars d’afectats a tota Catalunya que, a més de la seva discapacitat, veuen com 
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no poden fer front a pagament dels medicaments, de les bateries de les seves cadires de rodes o, 
fins i tot, els impossibilita a traslladar-se en transport públic. 

3. Presentacions i comunicacions amb les entitats del sector, durant aquest temps s’han fet 
presentacions de la Secretaria i de l’ABC de la Discapacitat en diferents entitats a traves de COCARMI 
(Confederació Catalana d’entitats de la Discapacitat), com Dincat, Fesoca,  Ecom i Cocemfe 
Catalunya. 
Juntament que amb COCARMI vàrem reivindicar el concepte de “persones amb discapacitat”, arran 
de l’ús, cada cop més habitual per part d’administracions,  entitats i particulars, del terme  “persones 
amb diversitat funcional” per referir-se  a les persones amb discapacitat. El comitè basa aquesta 
defensa, d’una banda, en el fet que “persones amb discapacitat “ és un concepte socialment 
reconegut i que té l’empara de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat, i acceptada per la major part del països.  

4. La Secretaria de Polítiques de Discapacitat ha participat en les diferents campanyes electorals, 
donant visibilitat a la problemàtica i el greuge comparatiu al que s’enfronten a diari, resultat de la 
regressió que es ve arrossegant en els últims 5 anys, amb la insensibilitat i manca de pressupostos, la 
dreta catalana i espanyola han paralitzat el desenvolupament de la llei d’Autonomia Personal i de la 
Dependència. 
Volem posar en valor la necessitat i l’obligatorietat de l’esforç de les administracions públiques per 
complir amb els deures d’igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. És un tema de 
dignitat i de sensibilitat humana, i per això vam denunciar per exemple, que a Catalunya més de 
95.000 persones que haurien de ser reconegudes i que la Generalitat no permet que entrin al 
sistema, a banda de més de 2.000 que va expulsar la dreta catalana des que va tornar al govern. Per 
tant, el nostre compromís com a partit i sempre en col·laboració amb el PSOE a nivell estatal,  és la 
reforma constitucional que blindi la llei d’Autonomia Personal i de la Dependència, així com 
l’actualització del marc legal general per adequar-ho a la Convenció de Nacions Unides de 2006.  

5. La creació de la Primera Escola de Polítiques de Discapacitat del Partit dels Socialistes de Catalunya,  
que va tenir lloc el 21 de desembre de 2015 a la seu de PSC, sota el lema de TREBALLANT 
CAPACITATS, CONSOLIDANT DRETS, va comptar amb la presència del president del CERMI Luis Cayo, 
en la inauguració, així com de la Secretària de Polítiques Socials del PSOE M. Luisa Carcedo i el 
Primer Secretari Miquel Iceta en la cloenda.  
Aquesta primera escola es va organitzar en dues taules de ponències;  la primera es va debatre 
sobre: Cultura, Ocupació, Participació, Esport adaptat i Accessibilitat, va estar moderada per Carles 
Martí, secretari de Formació i Anàlisi del  PSC.  La segona taula el debat va versar sobre:   Educació, 
Dones, Salut, Promoció Autonomia Personal i SAD, va estar moderada per Imma Moraleda, 
secretària de Polítiques de les Dones PSC.  
D’altra banda també es va portar a terme una taula bones pràctiques municipals, moderada per 
Xavier Amor, president FMC, en la que varen participar els ajuntaments de Terrassa, Vilafranca del 
Penedès, Lleida, Ripollet i Pineda de Mar. 
De totes les ponències i de la resta d’informació que es va debatre, ha esta transcrit i s’ha editat el 
volum dos de l’ABC  de la Discapacitat. 
La primera escola de polítiques de discapacitat va comptar amb una nombrosa  assistència, superior 
a les 130 persones en les conferències i taules rodones del matí, i va concloure amb les paraules 
d'agraïment del primer secretari Miquel Iceta a les entitats, associacions i persones assistents. 

6. Desenvolupament de línies de treball, amb els representants parlamentaris tant a nivell autonòmic, 
estatal i europeu per tal de plantejar de forma conjunta les necessitats i problemàtiques, així com les 
propostes de millora en els diferents àmbits del col·lectiu. 
A nivell estatal,  va de ser de vital importància la traducció al castellà de l’ABC de la discapacitat, ja 
que va permetre presentar-ho els companys del Partido Socialista Obrero Español, a traves del la 
companya M. Luisa Carcedo, Secretària de Polítiques Socials del PSOE i que ha servit per reforçar i 
treballar plegats les polítiques integrals de discapacitat i permet reforçar la feina parlamentària dels 
nostres representats al Congrés dels Diputats a Madrid.  
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En el Parlament Europeu i a traves del company Javi López, s’està treballant en diferents línies, com 
la recopilació i l’aportació de dades d’altres països, on el tema dels drets de les persones amb 
discapacitat està molt més desenvolupat, això ens permet fer propostes concises i sostenibles.  

D’altra banda, s’ha transmet la necessitat de modificació de la normativa europea en dos aspectes concrets 
que discriminen un sector molt important de la població, com és la normativa que regula la  fabricació de 
vehicles per a ús públic, ja que si tots els fabriquessin accessibles, resultaria automàticament una rebaixa 
important en els costos i de retruc en les administracions públiques, que no s’haurien de  subvencionar 
serveis com s’està fent actualment. 
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SECRETARIA D’ASSOCIACIONISME CULTURAL 
Maribel García 
 
Objectius descrits al Pla de Treball 
 

1. Difondre en el conjunt del partit i les organitzacions interessades les resolucions del Congrés en 
matèria  d’associacionisme socio-cultural i participació. 

2. Renovar i mantenir les aliances amb el moviment socio-cultural, potenciant les interlocucions i 
complicitats amb els dirigents d’entitats, sobretot escoltant i recollint propostes.  

3. Establir relacions i canals d’informació amb l’associacionisme cultural, des de la mateixa 
organització. Establir compromisos polítics de suport a les propostes de l’associacionisme cultural i 
del sector de la cultura popular i tradicional en general amb les que puguem exercir acció política als 
diferents instruments territorials, orgànics i institucionals del PSC.  

4. Coordinació dels grups parlamentaris i els grups municipals a fi d’establir respostes comuns a 
problemes compartits o similars. 

5. Relacions amb entitats i organitzacions, garantint la presència del PSC en les seves activitats i en la 
recerca de solucions de problemes, facilitant els contactes institucionals que estiguin a l’abast.  

6. Establiment de ponts entre les manifestacions de la cultura popular i tradicional i les associades a la 
nova diversitat. 

7. Enfortir les organitzacions sectorials i/o grups temàtics que coordinen l’actuació dels militants del 
partit en els àmbits de cultura popular i tradicional i associacionisme, i obrin, si s’escau, espais de 
participació i contacte per  enfortir el paper del partit. 

8. Reactivar la presència en les Xarxes i l’espai 2.0. 
9. Mantenir una especial coordinació amb els àmbits del partit que treballen en sectors culturals i 

socials que puguin tenir afectacions als àmbits de treball de la Secretaria 
 
Desenvolupament dels objectius 
 
Com en la majoria de les secretaries i ja que el present mandat sorgeix d’un congrés extraordinari,  
l’estructura bàsica de la secretaria es va conservar.  
Al capdavant de la sectorial  “Crisol” es manté la companya Ruth Soto com a delegada. 
La sectorial corresponent a la secretaria ha realitzat 29 comitès sectorials i 3 plenaris, a banda de diversos 
actes i visites. 
També cal remarcar que aquets mandat ha restat molt marcat per les diverses conteses  electorals 
(Autonòmiques’15, Generals’15 i Generals’16). 
El canvi de nom de la secretaria, de Cultura Popular i Tradicional a “ Associacionisme Cultural” ha complert 
amb escreix el seu objectiu, ha servit, per una banda, per ampliar el nostre àmbit d’actuació, alhora que 
clarifica molt nítidament aquest espai.   
Les nostres actuacions són molt variades. Si quantifiquem els actes, visites, trobades formals i informals, les 
relacions institucionals amb entitats, federacions, coordinadores etc. ens trobem que hem rebut des de 
setembre’14 fins juliol’2016, a l’entorn de 545 notificacions en molts casos amb invitació rebuda i molts 
d’altres per iniciativa de la pròpia secretaria. 
En un total de 454, coordinats per la secretaria,  hem garantit la presència de companys i companyes del 
PSC, tant del territori, com dels diversos grups municipals, parlamentaris o membres de la Comissió 
executiva (Isabel López, Assumpta Escarp, Josep M. Sala, Núria Parlon, David Pérez, Joan Rangel, Ferran 
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Pedret, Marta Moreta, Meritxell Batet, Carme Chacón, José Montilla, Núria Marín, Xavier Amor o Miquel 
Iceta). 
La secretaria ha estat personalment, i en molt d’ells de forma molt activa,  a l’entorn de 215 actes en 
representació del PSC.  
Des de la secretaria s’ha fet l’esforç de fer arribar al conjunt del món associatiu els diferents posicionaments 
del PSC en tot allò que té un interès ciutadà (diverses matèries). De la mateixa manera hem intentar recollir 
els temes plantejats per el moviment associatiu i redreçar aquells que hem pogut ajudar a solucionar. 
Així mateix hem de remarcar que la comunicació amb les entitats de segon grau han estat prou fluïdes al 
llarg d’aquets curt mandat. 
Des de la secretaria s’ha treballat coordinadament amb altres secretaries per tal de dur a terme els diversos 
objectius de treball de l’executiva (Organització, Cultura, Sectorials etc), així com en les diverses campanyes 
electorals, on també tingut un paper actiu, ja sigui convocant actes específics de l’associacionisme cultural o 
bé coordinant o impulsant diverses visites dels candidats, candidates o parlamentaris al territori i les entitats. 
La presència a la Feria d’Abril de Barcelona, ha estat molt intensa, malgrat que aquets darrer any no hem 
tingut caseta per motius econòmics, podríem dir que la presència en el si de la mateixa ha estat gairebé més 
intensa que d’altres anys. 
Però també hem de fer autocrítica, un dels objectius que ens vàrem marcar no l’hem assolit com ens hagués 
agradat, la reactivació de la secretaria a les xarxes i l’espai 2.0. 
Cal recordar que els diversos períodes electorals han deixat poc marge per una acció mes àmplia i concreta. 
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CONSELL NACIONAL 
Celestino Corbacho, President de la Mesa del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya, es va constituir en la seva primera sessió el dia 24 
de març de 2012, reunint-se durant tot el mandat en un total de 27 sessions ordinàries i/o extraordinàries, 
les quals es detallen a continuació: 
 
Sessions del Consell Nacional del PSC 
 
Constitució: 
 

• 24 de març de 2012 

 
Sessions ordinàries: 
 

• 21 de juliol de 2012 
• 6 d’abril de 2013 
• 26 de juny de 2013 
• 26 d’octubre de 2013 
• 24 de gener de 2015 
• 11 d’abril de 2015 
• 23 de gener de 2016 
• 6 de març de 2016 

 
Sessions extraordinàries: 
 

• 30 de setembre de 2012 
• 14 d’octubre de 2012 
• 28 d’octubre de 2012 
• 16 de desembre de 2012 
• 2 de febrer de 2013 
• 14 de juliol de 2013 
• 17 de novembre de 2013 
• 15 de desembre de 2013 
• 22 de febrer de 2014 
• 26 d’abril de 2014 
• 15 de juny de 2014 
• 5 d’octubre de 2014 
• 6 de juny de 2015 
• 11 de juliol de 2015 
• 24 d’octubre de 2015 
• 14 de maig de 2016 
• 2 de juliol de 2016  
• 23 de setembre de 2016 
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Acords, mocions o Propostes de Resolució que s’han aprovat a les diferents sessions ordinàries i 
extraordinàries del Consell Nacional del PSC durant el mandat 2012 - 2016: 
 
• 24 de març de 2012: Consell Nacional, sessió de Constitució. 
 
S’aprova, per unanimitat, la composició de la Mesa del Consell Nacional: 
 
Vicepresident  José Angel Carcelén Luján   (Baix Llobregat) 
Vicepresidenta  Montserrat Ballarin Espuña   (Barcelona)  
Secretari  Joan Ruiz Carbonell    (Camp de Tarragona) 
Secretaria  Isabel Marcuello Garcia   (Barcelonès Nord) 
Secretaria  Carme Palacios Manuel   (Vallès Oriental) 
Secretari  Mila Arcarons Oferil    (Alt Penedès-Garraf) 
 
S'aprova, amb 1 abstenció, el coneixement i ratificació del Reglament de funcionament intern de la Comissió 
Executiva, que presentat pel secretari d’Organització, Daniel Fernández, el qual es transcriu literalment:  
 
“REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PSC 
 
CAPÍTOL I.  DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Art. 1. La composició de la Comissió Executiva del Partit.  
La Comissió Executiva del Partit s’estructura en un Secretariat i en un Ple, i és elegida directament pel 
Congrés. 
 
El Secretariat de la Comissió Executiva està integrat pel Primer Secretari i les Secretaries d’Àrea d’Acció 
Política; d’Àrea d’Organització; d’Àrea de Canvis Socials, Medi Ambient i Sostenibilitat; d’Àrea de Política 
Municipal; d’Àrea de Ciutadania i Societat Civil; d’Àrea de Política Europea, Internacional i per la 
Mediterrània; d’Àrea d’Economia; d’Àrea d’Innovació Política i Impuls de l’Aliança Catalana de Progrés; 
d’Àrea de Cohesió Territorial; d’Àrea de Cohesió Social; de Comunicació i Portaveu; i Secretaria de Polítiques 
de les Dones. 
 
El Ple de la Comissió Executiva està integrat pels i les membres del Secretariat i per 31 membres elegits pel 
Congrés. 
 
Seran membres nats de la Comissió Executiva: el President o Presidenta del Consell Nacional del Partit, un o 
una representant d’Unitat d’Aran, el President o Presidenta del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, el 
Coordinador o Coordinadora del Grup de Diputats i Senadors al PSC i Eurodiputades del PSC, i el Primer o 
Primera Secretària de la Joventut Socialista de Catalunya. 
 
A les sessions de la Comissió Executiva del Partit podran assistir-hi els membres de la Comissió Executiva 
Federal del PSOE, el President o Presidenta del Grup Municipal Socialista l’Ajuntament de Barcelona, i el 
President o Presidenta de la Fundació Rafael Campalans. 
També hi podrà assistir, de comú acord, el Secretari o Secretària General de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya. 
 
Una delegació de la Comissió Executiva es podrà reunir amb el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, la composició 
del qual i el seu funcionament es regularan pel Consell Nacional. 
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Per acord del Consell Nacional del Partit, la Comissió Executiva podrà incorporar a les seves reunions 
representants d’entitats cívico-polítiques que decideixin associar-se al PSC, amb veu però sense vot. 
 
Art. 2. La responsabilitat de la CE és col·legiada, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin 
individualment a cadascú/na dels seus membres. 
 
Art. 3. Les deliberacions de la CE són reservades. Es farà constar en l’acta de cada reunió els vots particulars 
que haguessin sobre les decisions preses. 
 
Art. 4. Els membres de la CE estan obligats a assistir a les reunions de la mateixa, havent de justificar 
degudament la no compareixença. 
 
Art. 5. El Ple de la CE es reunirà amb caràcter ordinari al menys dos cops al mes convocat pel Primer 
Secretari. 
 
El Secretariat de la CE es reunirà al menys dos cops al mes convocat pel Primer Secretari. 
 
La convocatòria de les reunions ordinàries haurà de fer-se amb una antelació mínima de 5 dies, comunicant a 
tots els membres de la CE l’ordre del dia proposat i la documentació necessària. 
 
Les reunions extraordinàries es realitzaran quan es cregui necessari, convocant a tots els membres de la CE 
amb al menys vint-i-quatre hores d’antelació i informant-los de l’ordre del dia proposat. 
 
Els membres de la CE que desitgin incloure algun punt a l’ordre del dia a les reunions que aquesta celebri, ho 
comunicaran per escrit, amb suficient antelació, a la Primera Secretaria. 
 
Art. 6. La CE s’entén degudament constituïda quan estiguin present la meitat més un dels seus membres. Els 
acords es prenen per majoria simple dels presents. Perquè les decisions adoptades siguin vàlides es requereix 
que tots els membres hagin estat convocats a la reunió i els assistents configurin la majoria simple. En cas 
d’empat, en una votació, decidirà el vot qualificat del Primer Secretari. 
 
Art. 7. La CE designarà entre els seus membres un Secretari d’Actes que es responsabilitzarà de la confecció i 
arxiu de les actes de les reunions de la CE, quedant aquestes a disposició de qualsevol membre que les 
sol·liciti.  
 
Art. 8. La Comissió Executiva executa els acords del Congrés i del Consell Nacional, i ret comptes de la seva 
actuació un cop a l’any davant el Consell Nacional. Específicament, són funcions de la Comissió Executiva: 
aplicar la política de pactes a tots els nivells; l’administració i gestió del Partit, de les seves finances i 
patrimoni; garantir el funcionament regular de les organitzacions del partit; elaborar i mantenir el cens dels 
militants i simpatitzants, vetllant pel compliment de les previsions de l’article 4.2, així com el cobrament de 
quotes. 
 
Estarà facultada per realitzar tots els actes de domini, de crèdit i d’administració per al desenvolupament de 
les activitats del Partit, d’acord amb les decisions del Consell Nacional, al qual retrà comptes. 
 
Podrà atorgar poders a efectes de tot allò que s’ha esmentat més amunt  a un o més dels seus membres 
perquè aquests actuïn de manera conjunta o individual, i també podrà atorgar altres poders. 
 
Podrà impulsar, a més, eines de participació per mitjà del vot electrònic a través d’Internet per tal que el 
conjunt de l’organització pugui ser consultada en els seus assumptes i en el termes que la pròpia Executiva 
decideixi en cada cas, tot regulant-lo, si s’escau, a través d’un reglament específic. Aquestes consultes no 
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seran vinculants, ni podran substituir els sistemes democràtics de presa de decisions ja establerts en els 
Estatuts del Partit. 
 
Correspon a la Comissió Executiva la designació dels càrrecs públics no electius i de representació que siguin 
competència del Partit. En qualsevol cas, la Comissió Executiva retrà comptes al Consell Nacional sobre 
aquestes designacions. Correspon també a la Comissió Executiva la coordinació amb la Comissió Executiva de 
la Joventut Socialista de Catalunya, donant suport a la seva actuació política. 
 
Correspon també a la Comissió Executiva del partit establir en cada moment l’articulació parlamentària més 
adequada i eficaç perquè s’expressi amb claredat el perfil propi del socialisme català, però aquesta sempre 
haurà d’estar d’acord amb els programes aprovats pel Partit i amb la Resolució Política del Congrés. 
 
ANNEX: 
 
Distribució de funcions dels membres de la Comissió Executiva  
 
Primera Secretaria: Pere Navarro  
 
Secretaria d’Àrea d’Acció Política: Antonio Balmón  
 
Secretaria d’Àrea d’Organització: Daniel Fernández  
 Secretaria d’Implantació territorial: Joan Canongia  

Secretaria de Formació i adjunt a Implantació territorial: Esteve Terradas  
 Vocal: Rafael Roig  
 
Secretaria d’Àrea de Canvis Socials, Medi Ambient i Sostenibilitat: Núria Marín  

Secretaria de Política de les dones: Imma Moraleda  
Secretaria de Gent gran: Marina Geli  
Secretaria de Nova ciutadania: Josep Maria Sala  
Secretaria de Cultura tradicional i popular: Maribel Garcia  
Secretaria de Medi ambient i Sostenibilitat: Jordina Freixanet  
Secretaria de Solidaritat i Cooperació: Iolanda Pineda  

 
Secretaria d’Àrea de Política Municipal: Manuel Bustos  
  Vocal: Jordi Hereu  
  Vocal: Marc Mur  
  Vocal: Ana del Frago  
  
Secretaria d’Àrea de Ciutadania i Societat Civil: Núria Parlon  
  Secretaria d’Educació: Josep Mayoral  

Secretaria d’Universitats i Recerca: Pilar Díaz  
  Secretaria de Justícia: Lídia Santos  
  Secretaria de Moviments socials: Ferran Pedret  
  Secretaria de Llibertats públiques i Drets civils: Fabián Mohedano  
  Secretaria de Funció pública i Seguretat: Laia Bonet  
 
Secretaria d’Àrea de Política Europea, Internacional i per la Mediterrània: Josep Fèlix Ballesteros  
  Secretaria de Política europea: Esther Niubó  
  
Secretaria d’Àrea d’Economia: Rocío Martínez-Sampere  
  Secretaria de Política fiscal: Montse Colldeforns  
  Secretaria d’Empresa, Innovació i Societat de la informació: Carles Ruiz  
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  Secretaria de Nou model productiu: Joan Rangel  
  Secretaria de Polítiques energètiques: Jordi Terrades  
  Secretaria de Comerç i Turisme: Ana López  
  Secretaria de Sector Agroalimentari i Món Rural: Mònica Lafuente 
 
Secretaria d’Àrea d’Innovació Política i Impuls de l’Aliança Social i de Progrés: Joan Ignasi Elena  
  Secretaria de Qualitat democràtica: Jordi del Río  
  Secretaria de Cultura: Jordi Martí  
  Vocal: Daniel Font 
  
Secretaria d’Àrea de Cohesió Territorial: Àngel Ros  
  Vocal: Lluís Miquel Pérez 
  
Secretaria d’Àrea de Cohesió Social: Eva Granados  
  Secretaria de Salut: Esperança Esteve  
  Secretaria de Benestar social i Ocupació: Jordi Serra 
  
Secretaria de Comunicació i Portaveu: Jaume Collboni  
  Secretaria de Xarxes socials: Jordina Freixanet  
  Secretaria adjunta de Xarxes socials: Aroa Arauzo” 
 
 
S’aprova, amb 1 abstenció, l’atorgament de poders a la Comissió Executiva per a l’administració i gestió del 
partit, de les seves finances i patrimoni tal i com indica l’article 11 dels Estatuts i com ha presentat el 
secretari d’Organització, Daniel Fernández. 
 
 
S’aprova, per unanimitat, l’aprovació del tancament de l’exercici 2011 i del pressupost per al 2012, 
presentat pel secretari d’Organització, Daniel Fernández. 
 
• 21 de juliol de 2012: Consell Nacional,  sessió ordinària.  
 
Presentació de la Declaració dels alcaldes i alcaldesses, pel conseller nacional Josep Monràs, la qual es 
transcriu literalment:  
 
“Declaració alcaldes i alcaldesses 
Consell Nacional 21 de juliol de 2012 
 
En defensa de la democràcia local, garantia de l’Estat del Benestar 
 
Des del passat mes de desembre els socialistes catalans hem començat un nou camí. Mantenint el nostre 
esperit i el nostre compromís hem renovat la nostra força per encarar el futur amb més il·lusió i garanties.  
 
Vam celebrar el nostre 12è Congrés, un congrés on no només vam escollir el nou Primer Secretari i una nova 
direcció, sinó on també vam marcar el full de ruta del projecte socialista d’ara endavant. El full de ruta d’una 
formació política que té voluntat de govern, que té en el punt de mira el benestar de les persones i el progrés 
del país. En un sol concepte: un nou PSC. 
 
Vam reforçar, durant el congrés, els valors que conformen la nostra ànima: municipalisme, democràcia i 
progrés. Per això vam aprovar diferents resolucions encaminades a reforçar la representativitat de la política, 
apostant per la democràcia directa, demostrant l’experiència en la gestió.  
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Creiem en un país vertebrat, equilibrat per municipis que ofereixen serveis de qualitat, que redistribueixin els 
recursos i que contribueixin a la igualtat d’oportunitats. Es van apuntar idees reals i responsables 
encaminades a fer de les administracions òrgans eficients, eficaços i racionalitzats que realment treballin al 
servei de la ciutadania i que posin en valor la seva legitimitat democràtica. Per això el PSC es va posicionar a 
favor de convertir els consells comarcals en òrgans tècnics dirigits políticament per un consell d’alcaldes, a 
favor d’estudiar una proposta per tal que els alcaldes i les alcaldesses puguin ser escollits pels ciutadans en 
elecció directe, o altres propostes més internes com apostar per processos oberts de primàries.  
 
Un full de ruta que hem de saber adaptar a la situació econòmica intensa i canviant que vivim. El PSC sap i 
pot adaptar-se, i ho ha de fer com millor ha fet sempre les coses: de baix a dalt. Partint de la seva força i 
portant-la arreu. Des dels pobles, des del talent dels electes locals socialistes. Aquells que tenim el pols diari 
de la realitat del país, que coneixem i comprenem les persones.  
 
Per tot això, alguns dels alcaldes i alcaldesses, càrrecs electes d’àmbit local que representem i defensem en el 
territori el projecte socialista volem ratificar la nostra voluntat política de contribuir a la recuperació de la 
confiança dels ciutadans cap a la política. La política no és el problema, ha de ser part de la solució. Creiem 
en un país articulat en el territori, municipi a municipi. Un país amb governs locals forts que tinguin capacitat 
i recursos per fer dels seus municipis millors llocs on viure, millors llocs on invertir, excel·lents espais on 
conviure, créixer i aprendre, espais pensats per envellir dignament, per compartir, per ser ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Volem reforçar el projecte del PSC des del municipalisme. Un municipalisme progressista que vol contribuir de 
forma decidida a una Catalunya més justa, més igualitària i més pròspera. Volem que la direcció del PSC 
segueixi treballant en la línia marcada en el congrés, i que prioritzi allò que els ciutadans esperen i necessiten 
de nosaltres. Una línia que sap què és el PSC, què ha estat fins ara i que vol ser d’ara endavant. Una línia que 
continuï apostant per un territori equilibrat, amb els ajuntaments com a pal de paller de la nostra manera de 
fer política. Un PSC unit que fa propostes i que vol governar.  
 
El model d’administració local que planteja el Govern de l’Estat en la seva proposta de reforma de la Llei de 
bases de Règim Local és una intervenció de l’autonomia local i una invasió de les competències 
autonòmiques.  
 
La proposta del Govern de l’Estat vulnera les garanties sobre l’autonomia local, i posa sobre la taula una 
proposta de llei que, sense negociació ni diàleg previ, condueix a la desaparició dels ajuntaments per la via 
dels fets.  
 
La històrica reivindicació local de delimitació de competències per evitar duplicitats no obté resposta en 
aquesta proposta. L’única solució que s’aporta és la supressió dels serveis prestats pels municipis als 
ciutadans, i l’augment de poder per part de les Diputacions. Mancomunar és estalviar. El que s’està 
proposant és centralitzar, i això no estalvia això desmantella el model de proximitat.    
 
Un PSC que defensa fermament els municipis i les competències que exerceixen. Un PSC que defensa la 
reforma i la modernització de l’administració pública, també la local, però mai en detriment de la 
democràcia, ni molt menys de la qualitat que suposen els serveis oferts des de la proximitat i que 
contribueixen dia a dia a la cohesió social del país.  
 
Un PSC que els alcaldes i alcaldesses ens sentim orgullosos d’abanderar per tot el territori. Un PSC amb 
opinió, amb propostes i amb solucions, Un PSC amb els mateixos valors de sempre i amb més futur que mai.” 
 
 
S’aprova, per unanimitat, el Reglament del Consell Nacional, presentat per David Pérez, portaveu de la 
Comissió de Reglament i Estatuts del Consell Nacional. 



                                                                                                                                         
    
 

76 

 
 
S’aprova, amb 1 abstenció, la Proposta de Resolució presentada per la comissió executiva, la qual es 
transcriu literalment: 
 
“Resolució del Consell Nacional del PSC: 
 
Fa tot just 10 dies, el Govern presidit per Mariano Rajoy va anunciar el paquet de retallades més dur de la 
història de Espanya. Aquest tipus de mesures no són noves pels catalans i les catalanes, que portem més d’un 
any i mig patint les polítiques conservadores del Govern d’Artur Mas.  
 
Aquestes mesures tenen a veure sobretot amb la ideologia dels dos partits que es troben al capdavant dels 
Governs d’Espanya i Catalunya, i responen a una decisió presa en base a una ideologia determinada, que ha 
vist en la crisi l’oportunitat d’aplicar aquelles polítiques i de fer aquelles contrareformes que en una situació 
de normalitat mai haguessin pogut portar a terme.  
 
Estem, per tant, davant un moment de risc extrem pel que fa al manteniment de l’estat del benestar que hem 
construït entre tots. Mesures com l’euro per recepta, l’eliminació de la sisena hora educativa, la reducció de 
la prestació d’atur, l’augment de l’IVA cultural o la rebaixa dels sous dels treballadors públics, no són més que 
una demostració del camí que han decidit prendre Mariano Rajoy i Artur Mas. Un camí que correm risc que 
consolidi una Catalunya a dues velocitats, en la que només aquells que s’ho puguin pagar podran accedir als 
serveis bàsics de l’Estat del Benestar.       
 
Davant d’aquesta situació, és la nostra obligació com a segon partit del país i com a màxims representants 
dels i les progressistes catalans, fer una denúncia constant d’aquests fets, tot aprofitant els instruments 
polítics i institucionals al nostre abast per aconseguir que ningú quedi enrere a causa de les esmentades 
polítiques conservadores.  
 
És la nostra obligació exercir de forma nítida la tasca d’oposició que espera de nosaltres la ciutadania i 
denunciar amb plena contundència tots i cadascun dels atacs que estan patint les classes mitges i 
treballadores del nostre país. És hora per tant, d’activar fins el darrer militant, fins a la darrera agrupació per 
respondre aquest atac amb intel·ligència però amb tota claredat, amb responsabilitat però amb 
convenciment i en defensa dels nostres principis, en concertació amb el conjunt de sectors del país i sobretot 
amb aquells ciutadans que ho estant passant malament i necessiten que avui i no demà, els acompanyem en 
aquest moment de dificultat.  
 
En paral·lel a aquesta situació, i en moltes ocasions sembla que per amagar el que hem dit fins ara, més que 
per resoldre-ho, s’està portant a terme una negociació important pel país, com és la del pacte fiscal.  
 
Per ant, el PSC coincideix amb una àmplia majoria de la societat en que cal anar més enllà i fer un noi pacte 
fiscal amb les següents línies orientadores: 
 
Reivindiquem un pacte fiscal que impliqui un canvi de model respecte als diferents acords de finançament 
assolits en la història del nostre autogovern. Un mode propi que asseguri uns ingressos estables i suficients 
per fer front a les responsabilitats de despesa derivades de les nostres competències i dels serveis que presta 
la Generalitat. Aquest nou pacte fiscal té com a objectius: aconseguir més recursos per a la Generalitat de 
Catalunya, assolir una plena capacitat de decisió sobre els impostos que paguem els catalans i la definició 
dels nivells de solidaritat a partir dels criteris d’equitat d’acord amb el nostre esforç fiscal, d’igualtat d’accés 
als serveis bàsics de l’estat de benestar i de màxima transparència.  
 
El nou pacte fiscal ha d’implicar absolutes garanties de lleialtat institucional d’ambdues parts per tal d’evitar 
la reiteració dels coneguts incompliments per part de l’Administració General de l’Estat.  
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En base a aquests principis negociadors, els socialistes catalans ens reafirmem en la voluntat d’aconseguir un 
ampli acord pel pacte fiscal, que sigui com a mínim tant representatiu de la nostra societat com el que es va 
assolir al voltant de l’Estatut, i per això vam presentar al Govern i la resta de forces polítiques durant la 
primera cimera del pacte fiscal un document de “Bases per un ampli acord pel pacte fiscal” i per això ens 
comprometem a esprémer fins a l’últim moment totes les responsabilitats d’arribar a una posició conjunta 
que expressi la unitat política catalana i la més amplia majoria possible del Parlament de Catalunya.  
 
El Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya encomana a la Comissió Executiva del Partit, 
encapçalada pel seu Primer Secretari, que, prengui les decisions i arribi als acords necessaris amb el Govern 
de la Generalitat i la resta de forces polítiques del país, que permetin expressar la màxima unitat política 
catalana davant el Govern de l’Estat sobre la necessitat d’acordar un nou pacte fiscal per Catalunya, que 
respecti els principis orientadors de la proposta de model de finançament expressada en aquesta resolució 
pel Partit dels Socialistes de Catalunya.  

Barcelona, a 21 de juliol de 2012” 
 
  
S’aprova, amb 1 vot en contra i 2 abstencions, la Proposta de Resolució, presentada pel conseller nacional 
Paco Parras, la qual es transcriu literalment: 
 
“Propuesta al Consell Nacional 
 
Moción de apoyo, por parte del Consell Nacional, a la iniciativa tomada por el ex Secretario de Estado para el 
Deporte, Albert Soler, en el sentido de dar el nombre de Pasqual Maragall al aeropuerto del Prat. Propuesta 
que aspira a que Pasqual tenga un reconocimiento público de su buena gestión como alcalde socialista de 
Barcelona. Aeropuerto Barcelona-El Prat Pasqual Maragall. 
 
Todos conocemos la figura, la personalidad de Pasqual Maragall, que está rodeada de respeto y de la 
veneración de las personas que le conocen y que le recuerdan como alcalde de Barcelona. Barcelona tiene 
una deuda con Pasqual.  
 
Como alcalde, estuvo marcado por la preparación y ejecución de los Juegos Olímpicos del 1992 en Barcelona. 
Hay que conservar el legado del que fuera tanto tiempo alcalde socialista de Barcelona. Pasqual fue uno de 
los artífices de que Barcelona fuera la primera ciudad española en celebrar los Juegos Olímpicos. Una cita 
deportiva que renovó la ciudad de Barcelona con fuertes inversiones económicas del Estado, la Generalitat i 
el Ayuntamiento.  
 
En consecuencia, el Consell Nacional aprueba: 
 
Apoyar decididamente esa iniciativa como reivindicación de lo que significó para la ciudad de Barcelona el 
alcalde socialista Pasqual Maragall.”  
 
 
S’aprova, amb 1 abstenció, la proposta de la comissió executiva de vendre el local de Nou Barris i comprar-
ne un altre i vendre dos locals més de Barcelona. 
 
 
 
• 30 de setembre de 2012: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
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S’aprova, amb 7 vots en contra i 16 abstencions, la Proposta de normativa d’urgència per a l’elecció del 
candidat/a a la Presidència de la Generalitat presentada pel secretari d’Organització del PSC, Daniel 
Fernández, la qual es transcriu literalment: 
 
“Proposta de normativa d’urgència per a l’elecció del candidat/a a la Presidència de la Generalitat. 
 
El 12è Congrés del PSC va aprovar a l’article 18 dels Estatuts un procés d’elecció específic per tal de designar 
el candidat/a a la Presidència de la Generalitat. 
Davant la impossibilitat material d’aplicar-lo en les properes eleccions al Parlament, convocades dos anys 
abans de la finalització de la legislatura, la Comissió Executiva proposa que el Consell Nacional, òrgan màxim 
de decisió del Partit entre Congressos (Art. 7 dels Estatuts) sigui l’òrgan on s’adopti democràticament 
aquesta rellevant decisió a través del següent 
procediment: 
 
1.- Podrà ser candidat/a a la Presidència de la Generalitat qualsevol afiliat o afiliada del PSC que acompleixi 
un dels següents requisits: 
 

a) Ser proposat/da per la Comissió Executiva del Partit 
b) Ser proposat/da pel 10% dels membres del Consell Nacional 
amb dret a vot. Un/a conseller/a no pot avalar mitjançant la seva signatura a més d’un/a candidat/a. 
 

2.- La Mesa del Consell Nacional establirà el temps per a la recollida de signatures que en cap cas serà 
inferior a 30 minuts. 
 
3.- Finalitzat el període de presentació de candidatures, la Mesa del Consell Nacional comunicarà al Consell 
Nacional els/les candidats/es presentats/des. Cada candidat/a disposarà d’un màxim de 30 minuts per a 
presentar la seva candidatura davant el Consell Nacional. 
 
4- Finalitzades les intervencions es procedirà a la votació. La Mesa del Consell Nacional establirà les 
paperetes, urnes i lloc de la votació. 
 
5.- Finalitzat l’escrutini serà proclamat/da com a candidat/a a la Presidència de la Generalitat aquell/a 
candidat/a que obtingui més vots.” 
 
 
S’aprova, el candidat a la Presidència de la Generalitat Pere Navarro, cap de llista per la circumscripció de 
Barcelona, amb el següent resultat:  
 

Vots emesos     381 
Vots Nuls       1    0,00% 
Vots Blancs      12    3,15% 
Vots Montserrat Tura     89   23,36% 

 Vots Pere Navarro   279   73,23% 
 
• 14 d’octubre de 2012: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S'aprova, amb 9 abstencions, la candidatura per la circumscripció de Barcelona. presentada pel secretari 
d'Organització, Daniel Fernández.  
 
 
S'aprova, amb 4 abstencions, la candidatura per la circumscripció de Girona. presentada pel secretari 
d'Organització, Daniel Fernández.  
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S'aprova, amb 10 abstencions, la candidatura per la circumscripció de Lleida. presentada pel secretari 
d'Organització, Daniel Fernández.  
 
 
S'aprova, amb 4 abstencions, la candidatura per la circumscripció de Tarragona. presentada pel secretari 
d'Organització, Daniel Fernández.  
 
• 28 d’octubre de 2012: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S'aprova, amb 1 vot en contra i 4 abstencions, el Programa Electoral per a les properes Eleccions 
Autonòmiques presentat per Jaume Collboni en nom de la comissió executiva. 
 
• 16 de desembre de 2012: Consell Nacional, sessió extraordinària. 
 
Es presenta la Declaració Política del Partit dels Socialistes de Catalunya, a Barcelona el 10 de desembre de 
2012. 
 
• 2 de febrer de 2013: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S'aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució “Un nou horitzó progressista, construint junts 
l’alternativa” presentada pel primer secretari, Pere Navarro, la qual es transcriu literalment: 
 
“ Un nou horitzó progressista, construint junts l’alternativa.  
  
Catalunya viu avui un moment històric particularment important, en el que es definirà i decidirà en els 
propers anys gran part del seu futur com a país per les properes dècades.  
  
L’avenç de les opcions polítiques conservadores amb les seves polítiques de retallades socials i asfixia del 
creixement econòmic, i el creixement del projecte sobiranista de confrontació civil, obliga a les diferents 
corrents d’esquerres, del ampli espai progressista, i del catalanisme polític transversal a reflexionar sobre els 
seus posicionaments polítics i a redefinir els seus objectius.  
  
El PSC, per mandat del seu darrer Congrés Nacional, però també per la seva voluntat de seguir servint al 
poble de Catalunya i per desenvolupar un nou projecte d’igualtat i justícia social, es troba immers en un 
procés de confirmació i renovació del seu projecte polític d’alternativa econòmica i social, al mateix temps 
que desenvolupa noves propostes,  fruit de les noves realitats que s’estan produint entorn al fet nacional.  
 
En aquest debat per construir un nou horitzó, haurem de adequar el nostre pacte social a la realitat que ens 
toca viure i que volem transformar, tot produint noves sinèrgies polítiques i noves aspiracions comunitàries 
de major compromís social. Ens caldrà definir propostes de transició, en aquelles polítiques que es poden 
transformar i adequarà les noves problemàtiques, però també s’hauran de definir propostes clares de ruptura 
amb tot allò que exigeix un enfocament nou i transformador. Parlem d’un nou projecte basat en una nova 
radicalitat transformadora, que ens permeti definir una nova utilitat de la política, per poder verificar i donar 
credibilitat a que el nostre projecte es la millor aliança entre els poders públics i els interessos de progrés de 
la societat, aliats per defensar des de la política els que no tenen poder.  
  
El PSC ha estat el partit clau i la frontissa indispensable del catalanisme polític i de l’esquerra nacional en els 
darrers trenta anys. Ho ha estat principalment pel seu empeny per fer de Catalunya un sol poble i per 
preservar la seva unitat civil –una preocupació certament fonamentada en els mateixos principis 
fundacionals del partit-, però també pel seu compromís amb l’autogovern de Catalunya i amb la renovació i 
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modernització d’Espanya, per la seva contribució i defensa aferrissada de l’estat social,  això que avui 
anomenem l’estat del benestar, i la seva contribució a la construcció europea.  
  
Ha estat, per tant, una força política central i profundament democràtica que ha contribuït decisivament a la 
cohesió del poble de Catalunya, tot evitant fractures internes en la societat catalana,i garantint la seva 
adhesió majoritària al projecte del catalanisme i a la reconstrucció nacional. La llarga tradició del PSC de ser 
un partit de govern i de cercar àmplies majories, el situen de nou en el centre de l’actual debat polític. Debat 
al qual no renunciem de participar-hi  
i al que volem aportar, des de la legítima confrontació democràtica, els nostres punts de vista i les nostres 
propostes de futur.  
 
En aquest sentit, els resultats de les passades eleccions autonòmiques encara que fixen una resposta 
contundent de la ciutadania envers a la proposta de CiU, desautoritzant electoralment l’aposta d’Artur Mas, 
no podem amagar sota aquesta realitat que el resultat obtingut pel PSC és molt dolent i confirma una 
tendència de declivi iniciada el 2003. Certament els nostres problemes venen de lluny i seria fals i del tot 
injust atribuir tota la responsabilitat dels resultats als factors de l’actual moment. Però sí cal articular una 
ràpida reacció, proporcional als resultats obtinguts, i que requerirà per part de tots molta intel·ligència, 
generositat i dedicació.  
  
La direcció del partit ha d’encapçalar un procés de reconstrucció profunda del PSC. Un procés que té com a 
valor afegit, partir de posicionaments polítics recentment definits al voltant d’iniciatives com els diàlegs 
socials, el pacte fiscal, el dret a decidir o bé l’aposta per la reforma de la Constitució. Tot plegat, impulsat des 
de la voluntat de restablir la connexió amb la realitat social, econòmica i política del nostre país.  
  
Ara toca desenvolupar plantejaments absolutament renovadors,que signifiquin un canvi real en la forma de 
construir, d’organitzar-se, de relacionar-se i de posicionar-se del PSC en l’actual escenari sociopolític. El 
Consell Obert o la realització d’eleccions primàries per a la designació de les nostres candidatures com a 
canal de relació directa amb la ciutadania, són exemples clars d’aquesta voluntat de canvi ja expressada a 
l’últim Congrés.  
  
El PSC no es pot resignar a representar un 14% dels catalans. A risc de simplificar, hem perdut suport entre 
tres sectors fonamentals: els treballadors, decebuts pel nostre fracàs amb la gestió de la crisi i per la 
percepció que no hem estat prou coherents amb els nostres valors socialistes; les classes mitges urbanes, els 
sectors més dinàmics i emprenedors (el resultat obtingut a algunes de les capitals de província és 
especialment simptomàtic), que no ens senten ni propers ni útils; i entre una gran part dels joves, que alguns 
han trobat en propostes polítiques més utòpiques les respostes que no hem sabut donar-los-hi.  
  
Certament, els nostres problemes no són aliens als que pateix el socialisme espanyol i el conjunt de l’esquerra 
europea, que no ha estat capaç de fer front al model neoliberal imperant ni d’afirmar la vigència del seu 
projecte responent a tres grans desafiaments: la globalització econòmica, l’egoisme individual i el 
replegament comunitari. I la impotència de la socialdemocràcia per donar resposta a aquests fenòmens ha 
generat por, el caldo de cultiu preferit pels populismes demagògics i identitaris que estimulen el 
conservadorisme i la resignació davant la llei de la selva dictada pels mercats.  
  
Les fites per a la reconstrucció socialista han de ser com a mínim quatre:  
 
  •   Renovar les nostres idees i definir les nostres propostes de govern  

•   Innovar la nostra forma de fer política  
•   Obrir el nostre partit  
•   Reconnectar amb la societat  
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Cal guanyar legitimitat i aquesta només ens l’atorgarà la nostra voluntat ferma per aconseguir mitjançant la 
nostra acció política un camí excepcional i sensat que superi l’actual situació de dificultats, perquè creiem que 
si no es prenen decisions caracteritzades pel màxim sentit de la responsabilitat i esperit patriòtic, el nostre 
país es pot veure abocat en el futur immediat a una greu inestabilitat. L’emergència financera i econòmica 
que vivim pot seguir perjudicant els sectors més vulnerables de la nostra societat, especialment si la dreta 
segueix promovent polítiques d’austeritat asfixiants des de les institucions europees, i si el govern de CiU amb 
la col·laboració d’ERC segueix aplicant un programa liberal i conservador, i traspassa les línies vermelles que 
garanteixen el nostre model de justícia social construït amb tant d’esforç en les darreres dècades.  
  
Hem d’actuar en clau “catalana”, és a dir, la nostra política no pot estar condicionada a la política espanyola, 
assumint sense complexes el paper d’oposició i alternativa a CiU, amb propostes i conductes que es visualitzin 
clarament d’esquerra associades a  aquells que volem representar.  
  
Però hem d’assumir que vivim en un món globalitzat on l’èxit de les principals estratègies polítiques dependrà 
d’aliances a nivell espanyol i europeu, i d’aquí la importància de contribuir a l’enfortiment del Partit Socialista 
Europeu (PSE).  
  
L’aposta federal no es una sortida conjuntural al debat nacional actual, i per tant els nostres esforços i 
propostes han de projectar-se Catalunya endins i Catalunya enfora, i també en les relacions amb el PSOE i el 
PSE. A la vegada que impulsen un moviment cívic federalista emergent en aquests moments.  
  
Aprofundir en les nostres aliances socials, impulsant i col·laborant amb plataformes locals i sectorials de lluita 
contra les retallades, amb presència de partits, sindicats i associacions.  
  
Aquest camí d’acció caracteritzat per una iniciativa política permanent, cercant notorietat i utilitat per a la 
propagació de les nostres idees i la defensa dels sectors socials que pretenem representar, ens ha de 
permetre afrontar amb millors condicions les properes eleccions al Parlament Europeu, al maig de 2014, i les 
eleccions municipals al maig del 2015.  
  
Aquesta acció política d’alternativa de país ha d’estar combinada amb l’ impuls d’un gran debat que no quedi 
tancat entre les parets del partit. Cal anar cap la realització de la Convenció Oberta Progressista que permeti 
alhora eixamplar les fronteres del partit i aprofundir en el debat centrat en la qüestió social, la qüestió 
democràtica, i la qüestió nacional.  
  
Els instruments del debat amb continguts oberts deurien estar formats pels nuclis de direcció, militants, 
simpatitzants de les agrupacions, líders d’opinió locals, comarcals, activistes associatius, culturals i sindicals. 
La idea és ben senzilla cal anar a buscar a tots aquells i aquelles que per les seves inquietuds volem formar 
part i contribuir a un nou temps de l’esquerra catalana entorn al nostre partit. Amb una agenda del debat 
prou àmplia i flexible inspirats en les trobades dels diàlegs pel pacte social realitzades en la primavera de 
l’any passat, generant la realització de Tallers per construir una nova alternativa, amb tres objectius 
prioritaris de reflexió entorn a la transició social, econòmica i energètica, la qüestió democràtica i l’aportació 
sobre la Catalunya del segle XXI a una nova resposta des de la socialdemocràcia, el federalisme i Europa.  
  
És crucial que aquest exercici sigui sincer tant des del punt de vista de la metodologia com dels instruments i 
dels continguts, i que sigui capaç d’aprofitar les xarxes socials, convertint el PSC en un laboratori d’idees viu i 
dinàmic, capaç d’actualitzar el seu ideari, de modernitzar el seu llenguatge i la seva imatge. Aquest esforç 
hauria de permetre aprofitar millor tots els nostres militants: els més actius, els que ho eren però s’han anat 
allunyant i els que fins ara no han trobat una forma productiva i creativa de col·laborar amb el partit. Caldria 
recuperar l’esperit fundacional del partit, com a espai federador i agregador d’iniciatives.  
 
L’impuls d’aquest debat precisarà d’un Pla d’Acció que garanteixi un procés de debat ampli i obert 
impulsades pel Consell Obert que permeti alhora eixamplar les fronteres del partit i aprofundir en el debat en 
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un procés d’una durada mínima d’un any, amb activitats centrals de debat i activitats locals i comarcals 
impulsades per Consells locals o comarcals –inspirats en el Consell Obert– dels que haurien de formar part els 
nuclis de direcció de les agrupacions o de les federacions i líders d’opinió, activistes associatius, culturals i 
sindicals. La idea és ben senzilla: cal anar a buscar a tots aquells i aquelles que voldríem que formessin part 
del PSC idea la cada localitat; amb tres objectius prioritaris: treballadors/es, emprenedors/es i joves, que 
formulés amb més concreció aquesta iniciativa i els compromisos que comporta per a totes i cadascuna de 
les organitzacions del PSC. Caldria associar a l’elaboració i impuls d’aquest Pla a totes les sensibilitats del 
partit, a tots els dirigents que hem tingut i a exponents socialistes del món sindical, associatiu, universitari i 
cultural.  
  
Així mateix, amb aquesta voluntat de concretar els compromisos renovadors del darrer Congrés del Partit, es 
presentarà per part de la Comissió Executiva el proper mes de març per la seva aprovació al Consell Nacional, 
la proposta dels reglaments per la constitució del Consell Obert i el de les eleccions primàries.  
  
La reconstrucció del PSC no es pot aïllar del procés de refundació de l’esquerra catalana, i en el seu moment 
caldrà articular plataformes d’acció política molt més amplies i que permetin cercar i consolidar noves 
aliances catalanes de progrés, per afrontar la construcció de la Catalunya del segle XXI.  
  
Ara convé més que mai, expressar en aquest moment complicat a on la nostra credibilitat i confiança esta 
danyada, com des de l’esforç comú articulat en el sentit integrador de les propostes a portar a terme 
inspirades i fonamentades en els principis i valors històrics en la defensa de la llibertat, la justícia i la 
solidaritat, contribuïm tots junts, a plantejar, debatre, compartir, i lluitar per la defensa d’aquestes noves 
propostes que determinaren la nostra acció política, i que ens permetrà obrir un nou temps i conformar un 
nou protagonisme social i polític en la Catalunya del futur.  
  
ANNEX 
 
PROCÉS I CALENDARI:  
 
2 de febrer de 2013.  
 
El Consell Nacional aprova la resolució que defineix les pautes i el calendari del procés i designa el grup de 
direcció i treball d’aquestes Convencions.  
 
Responsables del desenvolupament dels continguts i realització de les convencions:  
Secretaria d’Acció Política, i el President de la Fundació Rafael Campalans.  
 
El grup impulsor ho formarà el Secretariat de la Comissió Executiva del Partit, i així mateix aquest designarà 
un Consell Assessor format, per companys i companyes que hagin desenvolupat responsabilitats històriques o 
la seva acció política tingui especial rellevància en organitzacions i entitats relacionades amb el partit.  
 
Febrer-Març 2013  
 
Aprovació del reglament de les primàries,per part de la Comissió Executiva.  
Aprovació del reglament del Consell Obert i de les primàries al Consell  
Nacional. 
 
Març 2013  
 
Web de la Convenció oberta.  
Xarxa de responsables locals.  
Elaboració documents-guia pels debats.  
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Abril 2013 – Principis 2014.  
 
Constitució del Consell Obert.  
Constitució dels Consells locals.  
Convenció “Democràcia” a Lleida.  
Convenció “Socialdemocràcia” a Tarragona.  
Convenció “Federalisme” a Girona.  
Convenció “Europa” a Barcelona.  
Convenció Oberta Progressista.  
            Barcelona, 2 de febrer de 2013” 
 
 
S'aprova, per unanimitat, la Declaració contra la corrupció, presentada per l'Antoni Balmón, en nom de la 
comissió executiva, la qual es transcriu literalment: 
 
 “El Consell Nacional, reunit en sessió extraordinària el 2 de febrer de 2013 i davant dels casos de corrupció 
que han aparegut durant les darreres setmanes, vol manifestar: 
 
- La seva preocupació per la reiterada aparició de casos de corrupció en l’àmbit de l’administració pública 
que afecten de forma directa a la percepció  dels ciutadans respecte a la política i els seus representants 
públics. 
 
- El PSC es compromet a iniciar actuacions polítiques des de tots els àmbits institucionals en els que té 
responsabilitats pel tal de cercar mesures que contribueixin a l’eradicació de la corrupció. 
 
- Expressa la urgent necessitat d’establir, amb el conjunt de forces polítiques, les bases per a l'inici d’una 
profunda reforma institucional que aprofundeixi en la qualitat democràtica, la participació ciutadana la 
transparència en el conjunt d’actuacions de les administracions públiques.” 
 
• 6 d’abril de 2013: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S'aprova, per unanimitat, la ratificació de la proposta de canvis a la comissió executiva del partit presentada 
pel primer secretari, Pere Navarro: Josep Mayoral, com a secretari de Política Municipal, Esteve Terrades 
com a secretari d’Organització i a Ana del Frago com a secretari d’Educació.  
 
S'aprova, amb 7 abstencions, l’Informe de Gestió de la Comissió Executiva presentat pel primer secretari, 
Pere Navarro. 
 
S’aprova, amb 1 vot en contra, el Reglament de Primàries presentat pel president del Consell Nacional, 
Celestino Corbacho.  
 
S’aprova, per unanimitat, la proposta metodològica del Consell Obert, presentada per Joan Ignasi Helena, 
en nom de la comissió executiva 
S’aprova, per unanimitat, la venda d’un local a la ciutat de Barcelona, presentada pel secretari 
d’Organització, Esteve Terradas.  
 
• 26 de juny de 2013: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, el tancament de l’exercici de 2012 i el pressupost de 2013, presentat pel secretari 
d’Organització, Esteve Terrades, i Joaquim Llach, president de la Comissió de Control Financer del PSC.   
 



                                                                                                                                         
    
 

84 

• 14 de juliol de 2013: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, amb 1 vot en contra i 2 abstencions, la Proposta de Resolució presentada per Francesc Vallès, en 
nom de la Comissió Executiva, la qual es transcriu literalment: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC 
 
1. El Consell Nacional del PSC manifesta el seu ple suport als esforços de la direcció del partit per tal de 
desenvolupar els acords congressuals i els compromisos continguts en el nostre darrer programa electoral, i 
crida a les organitzacions del PSC i als seus militants i simpatitzants a la tasca de difondre la nostra proposta 
federal. 
 
En aquest sentit convé recordar els acords congressuals i els compromisos electorals que emmarquen l’acció 
política del PSC i que són la guia d’actuació del conjunt del partit i dels seus representants. 
 
Fragment de la resolució política del 12è Congrés del partit celebrat a Barcelona els dies 16, 17 i 18 de 
desembre de 2011 
 
“El projecte nacional del PSC reivindica i vol desplegar l’autogovern de Catalunya a través del 
desenvolupament estatutari i un veritable pacte federal. Assolint la recuperació plena del potencial 
d’autogovern contingut en l’Estatut votat pels catalans i les catalanes l’any 2006, i un pacte federal que 
reforci l’esperit amb el qual es va acordar i redactar la Constitució de 1978, reforçant el reconeixement del 
caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic d’Espanya, reformant-la per culminar l’evolució federal de 
l’Estat de les Autonomies i la descentralització política i administrativa cap als municipis per tal de tancar un 
autèntic model federalista, així com impulsar la transformació del Senat en veritable cambra territorial”. 

 
Fragment del programa socialista en les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 
 
“Proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir un Estat federal que 
garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just i reconegui la nostra 
identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de 
sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències existents en l’economia 
globalitzada. 

 
Manifestem el nostre convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya hauran de decidir 
lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, 
acordada entre les institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el qual es plantegi una 
pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a 
consulta. 

Ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la 
legalitat”. 
 
2. La nostra proposta va ser desplegada en plenitud en la darrera campanya electoral oferint el federalisme 
com a la millor alternativa enfront de les propostes recentralitzadores i sobiranistes d’altres forces polítiques. 
Tot i el nostre retrocés electoral, la dada més rellevant de les eleccions del passat 25 de novembre va ser el 
fracàs sense pal·liatius de la proposta d’Artur Mas que, havent convocat de forma anticipada les eleccions 
per assolir la ‘majoria extraordinària’ que reclamava, va veure reduïda en 12 escons la seva representació 
parlamentària. Malgrat aquesta derrota personal i política, Artur Mas i CiU van optar per seguir governant 
com si res, recolzant-se en el suport parlamentari extern d’ERC a canvi de comprometre’s a celebrar una 
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consulta el 2014 i abonar l’estratègia de confrontació i ruptura dissenyada per ERC. Vuit mesos després 
encara es desconeix la pregunta que volen formular en la consulta, la seva data i el seu encaix legal, mentre 
el Govern segueix sense presentar els pressupostos per al 2013 i ha renunciat a negociar un nou sistema de 
finançament que hauria d’entrar en vigor l’1 de gener de 2014, i mentre Catalunya segueix patint una política 
de retallades que afecta de forma rellevant la qualitat dels serveis públics i el benestar de la ciutadania. 
 
3. La política catalana es troba en una cruïlla transcendental: o s’avança cap a la ruptura amb la resta 
d’Espanya o es prepara un nou acord amb la resta d’Espanya. El PSC opta clarament, en plena coherència 
amb els nostres acords congressuals i els nostres compromisos electorals, a treballar per un nou acord que 
condueixi a una reforma constitucional federal. Un acord que hauria de permetre també la celebració d’una 
consulta legal i acordada. En democràcia no es poden ignorar les normes, descartem per tant qualsevol mena 
de consulta que se situï fora de la legalitat. I descartem també, amb la mateixa rotunditat, la declaració 
unilateral de independència perquè és contrària al nostre ideal federal i perquè se situa fora de la realitat en 
oblidar que Espanya és un Estat democràtic membre de la Unió Europea. Qualsevol canvi significatiu de les 
relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, com a afer intern de l’Estat espanyol, ha de partir de la 
negociació i l’acord entre les institucions catalanes i espanyoles, i haurà de comptar amb el referendament de 
la ciutadania. 
 
4. Precisament perquè som conscients de la dificultat de negociar la celebració d’una consulta legal i 
acordada, rebutgem per contraproduents i inoperants les estratègies de confrontació, l’intent de prefigurar 
els resultats de la consulta anticipant la creació d’estructures d’Estat que només poden sorgir de la decisió 
dels ciutadans, o la bel·ligerant actitud del Govern de Catalunya i la utilització sectària dels mitjans dels que 
disposa, que podria fins i tot inhabilitar-lo com a organitzador d’una futura consulta. El PSC vol distingir 
clarament entre l’exercici per part de la ciutadania catalana del seu dret a decidir a través d’un referèndum o 
consulta acordat en el marc de la legalitat, de les diverses i legítimes opcions sobre el futur encaix entre 
Catalunya i la resta d’Espanya. En aquest sentit, estem disposats a participar en totes les iniciatives que 
promoguin sense ambigüitats la celebració de la consulta legal i acordada –única que assegura el respecte de 
tots a la seva celebració i l’acceptació del seu resultat que serà, per tant, políticament vinculant– i que siguin 
respectuoses envers les diverses opcions ciutadanes, separant clarament els instruments polítics i 
parlamentaris dels mecanismes d’agitació i propaganda al servei del govern o d’una única opció. 
 
5. En aquest sentit, resulta del tot incongruent pretendre acordar amb el govern d’Espanya la celebració d’un 
referèndum i fer que el Parlament de Catalunya aprovi prèviament una Declaració de sobirania que afirma en 
el seu punt primer: “El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà”. Aquest raonament avala la decisió de la Comissió Executiva i el grup parlamentari de 
votar en contra de la proposta. 
 
6. El Consell Nacional del PSC vol subratllar l’encert de la decisió del primer secretari del partit de portar a 
l’aprovació per part del Parlament de la Moció que instava “el Govern a iniciar un diàleg amb el Govern de 
l’Estat per a fer possible la celebració d’una consulta als ciutadans de Catalunya per a decidir sobre el seu 
futur”. Només aquest camí, i l’establiment dels més amplis consensos Catalunya endins, pot portar a la 
celebració de la consulta que volem. Lamentablement, quatre mesos després, encara esperem que el 
president Mas s’adreci formalment al president Rajoy per iniciar una negociació en la que ens hem ofert a 
participar. 
 
7. El Consell Nacional del PSC vol fer notar que l’exercici per part de la ciutadania catalana del seu dret a 
decidir no pot estar limitat a dues opcions: trencar amb la resta d’Espanya o seguir com estem. En aquest 
sentit, reivindiquem i treballarem per tal que la ciutadania pugui ser consultada sobre un pacte federal 
recollit en una proposta de reforma constitucional. 
 
8. La construcció d’una alternativa federal concreta és, doncs, una de les màximes prioritats polítiques pel 
socialisme català. En aquest sentit, el Consell Nacional del PSC vol manifestar: 
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a. la importància del sorgiment de manifestos i plataformes federalistes a Catalunya i en el conjunt 

d’Espanya que cal recolzar i contribuir a estendre 
b. el valor de referència del document “Per una reforma constitucional federal” elaborat en el marc d’un 

grup de treball de la Fundació Rafael Campalans 
c. la rellevància de la formulació de propostes federals concretes sorgides de diversos àmbits de reflexió 

d’entre les que volem destacar les de la Fundación Ciudadanía y Valores, de la Fundació Societat i 
Progrés propera al Partit Socialista del País Valencià-PSOE, d’un grup de professors de Dret 
Constitucional de la Universidad de Zaragoza que ha servit d’orientació al Partido de los Socialistas de 
Aragón-PSOE, del Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE, i de la Fundación Alfonso Perales, propera 
al PSOE de Andalucía. 

d. la transcendència de l’aprovació per part del Consell Territorial del PSOE celebrat a Granada de la 
Declaració “Un nuevo pacto territorial: la España de todos” i el document “Hacia una estructura federal 
del Estado”. 

 
9. El Consell Nacional considera de la màxima importància els acords del Consell Territorial del PSOE celebrat 
a Granada que, amb l’aval del conjunt del Partido Socialista Obrero Español, obren el camí a la reforma 
constitucional federal en la que estem compromesos. Uns acords impensables fa pocs mesos i que han estat 
en gran mesura possibles gràcies a la tenacitat del PSC i a la implicació de la direcció federal del PSOE. Massa 
sovint hem sentit dir que no hi havia federalistes fora de Catalunya com per menystenir el primer esforç 
seriós per obrir una via de diàleg i acord que faci possible refer els ponts entre Catalunya i la resta d’Espanya, 
malmesos en gran mesura a causa de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de juliol de 2010. En aquest sentit, els acords de Granada s’inscriuen en la lògica de construir un 
nou acord de Catalunya amb la resta d’Espanya i, justament per això, són durament criticats i fins i tot 
menyspreats pels que desitgen la ruptura. 
 
10. El Consell Nacional del PSC, en donar el seu ple suport als acords de Granada, ratifica la voluntat de 
defensar en tot moment un pacte federal coherent amb els nostres principis i en el que seguirem defensant 
els continguts que hem anat definint col·lectivament: el reconeixement dels drets històrics de Catalunya i del 
caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l’Estat, un finançament just i equitatiu que no penalitzi 
les comunitats més dinàmiques i l’adopció de mecanismes federals que desenvolupin l’autogovern català i el 
govern compartit dels pobles d’Espanya. Com diu literalment el document “Hacia una estructura federal del 
Estado” aprovat per tots els socialistes espanyols: “Creiem que en el federalisme s’ubiquen les millors 
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses aspiracions nacionals que conviuen a Espanya”. Per 
això, entre d’altres coses, la Declaració de Granada fa dues afirmacions transcendentals: “L’Estat de les 
Autonomies ha d’evolucionar, s’ha d’actualitzar i perfeccionar. I ha de fer-ho en el seu sentit natural: 
avançant cap al federalisme, amb totes les seves conseqüències” i “Necessitem reformar la Constitució per 
incorporar els fets diferencials i les singularitats polítiques, institucionals, territorials i lingüístiques que són 
expressió de la nostra diversitat”. 
 
Barcelona 14 juliol 2013”. 
 
• 26 d’octubre de 2013: Consell Nacional, sessió ordinària.   
 
S’aprova, amb 3 abstencions, el Reglament del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses presentat pel secretari de 
Política Municipal, Josep Mayoral, el qual es transcriu literalment: 
 
“REGLAMENT DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES  
 
Article 1. Es crea el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses escollits en les llistes electorals de PSC-PM, a iniciativa de 
la Secretaria de Política Municipal, i desenvolupant l’article 11.2 dels Estatuts del PSC.  
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Article 2. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses serà una representació dels alcaldes i les alcaldesses del PSC i PM. 
Es reunirà un mínim de dues vegades a l’any, sens perjudici de les reunions que siguin necessàries amb el 
conjunt d’alcaldes del Partit, que seran convocats per la Secretaria de Política Municipal al menys una 
vegades a l’any i en totes les ocasions que siguin necessàries.  
 
Article 3. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses serà presidit pel secretari o per la secretària de Política Municipal, 
de qui dependrà l’ordre del dia i les convocatòries de les reunions , així com dels grups de treball que es 
puguin crear.  
 
Article 4. Són membres del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, tots els alcaldes i alcaldesses de municipis de més 
de 40.000 habitants; els alcaldes i alcaldesses que siguin primers secretaris, secretaris d’organització i 
secretaris de política municipal de federacions del Partit; els alcaldes i alcaldesses que siguin diputats i 
diputades provincials; els presidents o presidentes de Consells Comarcals que siguin alcalde o alcaldessa; els 
alcaldes i alcaldesses membres de la comissió executiva del Partit. També ho seran els membres dels comitès 
executius de la FMC i l’ACM i els alcaldes i alcaldesses membres de comissions de treball de la FEMP.  
 
Article 5. Al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses hauran d’estar representades totes les federacions del Partit, així 
com alcaldes i alcaldesses dels següents trams de població:  
 
- Més de 40.000 habitants  
- Entre 20.000 i 40.000 habitants  
- Entre 10.000 i 20.000 habitants  
- Entre 5.000 i 10.000 habitants  
- Entre 2.000 i 5.000 habitants  
- Entre 1.000 i 2.000 habitants  
- Entre 250 i 1.000 habitants  
- Menys de 250 habitants  
 
Article 6. Si algun dels trams compresos a l’article anterior, no són coberts després d’aplicar l’article 4 , la 
Secretaria de Política Municipal podrà fer propostes per cobrir-ho, consultades les federacions del Partit.  
 
Article 7. Les funcions del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses seran:  
- El debat i presa de decisions sobre temes estratègics i tàctics a iniciativa del secretari o secretària de Política 
Municipal.  
- La validació i debat de documents estratègics i tàctics d’especial rellevància a iniciativa del secretari o 
secretària de Política Municipal.  
 
Article 8. Es podran crear grups de treball sobre temes d’especial rellevància, assessorats per algun dels 
membres del Consell Assessor de la Secretaria de Política Municipal, on participarien els secretaris o les 
secretàries sectorials relacionats amb el tema de treball i els delegats o delegades sectorials corresponents.” 
 
 
S’aprova, amb 5 abstencions, el Reglament d’elecció de candidats a Alcalde i Alcaldessa, presentat pel 
secretari de Política Municipal, Josep Mayoral, el qual es transcriu literalment: 
 
“REGLAMENT D'ELECCIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES A ALCALDE I ALCALDESSA 
 
1. Segons les resolucions aprovades en el 12è Congrés del PSC, el procés de designació dels candidats i les 
candidates a alcalde i alcaldessa a les eleccions municipals s’haurà d’acordar per un reglament que aprovarà 
el Consell Nacional. 
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2. El calendari per escollir els candidats i les candidates a alcalde i alcaldessa el fixarà la Comissió Executiva 
del Partit, que el podrà organitzar en diverses convocatòries, i que podrà decidir el seu avançament en 
municipis concrets, amb caràcter excepcional, i a proposta de la Comissió Executiva de federació. 
 
3. En el moment que s'estableixi un calendari d'elecció de candidats i candidates a alcalde i alcaldessa 
s'haurà de constituir la Comissió Electoral del Partit, i les Comissions Electorals de les federacions del Partit. 
Aquestes Comissions vetllaran per la correcta aplicació del present reglament i, arribat el cas, per la seva 
interpretació. Les Comissions Electorals seran les que elevaran als seus respectius Consells de Federació i al 
Consell Nacional la designació definitiva dels candidats i les candidates a alcalde i alcaldessa. 
 
4. Obert el període de presentació de candidatures per part de la Comissió Executiva, podran proposar 
candidats i candidates: 
 

a) La Comissió Executiva de l’agrupació. 
b) La Comissió Executiva de federació. 
c) Un percentatge de militants inscrits al cens del municipi, que es concretarà en els següents articles. 

 
5. El procés d'elecció del o la cap de llista pot ser mitjançant: 
 

- Eleccions primàries obertes. 
- Eleccions primàries amb sufragi exclusiu d'afiliats. 
- Mitjançant la votació dels i les membres de l’agrupació en una assemblea convocada de manera 

extraordinària. 
 
En els següents articles es concretarà a quins processos s’han d’acollir els diferents municipis, però en tot cas 
la Comissió Executiva del Partit tindrà l’opció de decidir excepcionalitats motivades per raons polítiques i 
socials. 
 
MUNICIPIS DE MES DE 50.000 HABITANTS 
 
6.- En els Municipis de mes de 50.000 habitants, la Comissió Executiva del Partit i les corresponents 
comissions executives de federació valoraran la idoneïtat d’escollir el candidat o la candidata a alcalde o 
alcaldessa mitjançant el procediments d’eleccions primàries obertes a la ciutadania.  
 
Serà necessari l'acord de la Comissió Executiva de federació i la Comissió Executiva del PSC. 
 
7.- La resta de municipis de més de 50.000 habitants elegiran el candidat o la candidata a alcalde o 
alcaldessa mitjançant el procediment d’eleccions primàries, on votaran exclusivament els afiliats i les 
afiliades. 
 
8.- Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries aquelles persones que: 
 

a) Siguin proposades per la Comissió Executiva d’agrupació o la Comissió Executiva de federació. 
 
b) Obtinguin l’aval d’almenys el 20% dels i les militants del Partit. Cada militant únicament podrà avalar 

un candidat o una candidata. 
 

c) En aquelles ciutats amb alcalde o alcaldessa socialista que optin a la reelecció, aquests necessitaran 
ser proposats per la Comissió Executiva de l’agrupació o de la federació, o bé obtenir l’aval d’almenys 
el 20% dels i les militants de l’Agrupació. Qui vulgui presentar-se davant d’un alcalde o una 
alcaldessa que opti a la reelecció haurà d’obtenir l’aval de com a mínim un 40% dels i les militants de 
l’agrupació corresponent. 
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d) En el cas de la ciutat de L’Hospitalet, la proposta haurà de provenir de la Comissió Executiva de 

federació o del percentatge que correspongui d’acord amb el barem anterior aplicat al conjunt de la 
federació. 

 
e) En el cas de la ciutat de Barcelona, per les seves especials característiques demogràfiques i socials 

com a capital de Catalunya, serà la Federació de Barcelona del PSC la que elaborarà el seu propi 
reglament d’eleccions primàries obertes. 

 
9.- Els candidats i les candidates hauran de mantenir en les seves activitats d’informació un comportament 
adequat amb els principis que inspiren el Partit. No podran realitzar manifestacions que suposin la 
desqualificació o el menysteniment d’altres candidats i candidates ni de cap afiliat o afiliada al Partit.  
 
La Comissió Electoral supervisarà el desenvolupament de les campanyes. 
 
10.- En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només un candida o una 
candidata, la Comissió Executiva de l’agrupació ho comunicarà a la Comissió Electoral del Partit que, 
coneguda l’opinió de la Comissió Executiva del Partit, autoritzarà a sotmetre’l o sotmetre-la a la votació 
individual i secreta dels afiliats i les afiliades de l’Agrupació. 
 
11.- Si un cop finalitzat el període de presentació de candidatures hi ha municipis amb més d’una, la Comissió 
Electoral del Partit fixarà la data de l’elecció. Els candidats i les candidates en el procés de primàries obertes 
rebran un suport equitatiu per part de l’estructura de l’agrupació i la federació del Partit. Així mateix, se’ls 
facilitaran mecanismes per fer arribar la seva proposta als afiliats i les afiliades de l'agrupació local. 
 
12.- La Comissió Executiva del PSC elaborarà, a proposta de les secretaries d’Organització i Política Municipal, 
un reglament específic d’eleccions primàries obertes. Aquest reglament haurà de ser aprovat pel Consell 
Nacional, i regularà les funcions i la composició de l’Autoritat Electoral, el desenvolupament de la o les 
campanyes, la jornada electoral, els electors i les electores i els drets i deures de candidats i candidates. En 
tot cas, el procés de primàries obertes serà a una sola volta. 
 
POBLACIONS ENTRE 20.000 I 50.000 HABITANTS 
 
13.- Els municipis entre 20.000 i 50.000 habitants podran escollir el seu candidat o la seva candidata a alcalde 
o alcaldessa en un procés de primàries dirigides exclusivament als afiliats i les afiliades. Els i les militants i 
simpatitzants inscrits en el moment de la convocatòria seran convocats a exercir el seu vot en urnes 
separades amb vot individual i secret. 
 
14.- La Comissió Electoral, a proposta de la Comissió Executiva, podrà decidir en quins municipis concrets no 
se celebra aquest procés, de forma excepcional, com a conseqüència de l’exercici de pràctiques encaminades 
a desvirtuar-ne el resultat. De l’esmentada resolució se’n donarà trasllat a la Comissió Executiva de 
l’agrupació afectada i a la de llur Federació, així com a la Comissió de Garanties als efectes oportuns. En 
aquest supòsit, la proposta de candidat o candidata serà formulada per la Comissió Electoral de la federació 
corresponent, escoltada l’Assemblea de l’agrupació. 
 
15.- La Comissió Electoral del Partit decidirà, per petició de la Comissió Executiva d’agrupació o federació, si 
el vot dels i les simpatitzants és vinculant. En aquests cas se sumarà el total de vots de militants i 
simpatitzants, i guanyarà aquell/a candidat/a que obtingui el major número de vots total. 
 
16.- Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries aquelles persones que: 

a) Siguin proposades per la Comissió Executiva d’agrupació o la Comissió Executiva de federació. 
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b) Obtinguin l’aval d’almenys el 20% dels i les militants del municipi corresponent. Cada militant 
únicament podrà avalar un candidat o una candidata.  

c) En aquelles ciutats amb Alcalde o Alcaldessa socialista que optin a la reelecció, aquests necessitaran 
ser proposats per la Comissió Executiva de l’agrupació o de la federació o obtenir l’aval d’almenys el 
20% dels militants de l’Agrupació. Qui vulgui presentar-se davant d’un alcalde o una alcaldessa que 
opti a la reelecció haurà d’obtenir l’aval de com a mínim un 40% dels i les militants de l’agrupació 
corresponent. 

 
17.- La Comissió Electoral, a través de la Secretaria d’Organització del PSC i de la federació corresponent, 
seran els màxims responsables del dispositiu electoral que ha de permetre el desenvolupament de les 
eleccions primàries, promovent la màxima participació amb total garantia de neutralitat i transparència. 
 
18.- En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només un candidat o una 
candidata, la Comissió Executiva de l’agrupació ho comunicarà a la Comissió Electoral del Partit que, 
coneguda l’opinió de la Comissió Executiva del Partit, autoritzarà a sotmetre’l o sotmetre-la a la votació 
individual i secreta dels afiliats i les afiliades de l’Agrupació. 
 
19.- Si un cop finalitzat el període de presentació de candidatures hi ha municipis amb més d’una, la Comissió 
Electoral del Partit fixarà la data de l’elecció. Els candidats i les candidates en el procés de primàries rebran 
un suport equitatiu per part de l’estructura de l’agrupació i la federació del Partit. Així mateix, se’ls facilitaran 
mecanismes per fer arribar la seva proposta als afiliats i les afiliades de l'agrupació local. 
 
Els candidats i les candidates hauran de mantenir en les seves activitats d’informació un comportament 
adequat amb els principis que inspiren el Partit. No podran realitzar manifestacions que suposin la 
desqualificació o el menysteniment d’altres candidats o candidates, ni de cap afiliat al Partit. La Comissió 
Electoral supervisarà el desenvolupament de les campanyes. 
 
20.- L’elecció de candidat o candidata es produirà a través d’una sola volta de votació, i serà designat 
candidat o candidata qui obtingui el major número de vots del conjunt dels afiliats del PSC. 
 
21.- Als efectes de comprovar la identitat dels electors i les electores, i per tal de prevenir qualsevol intent 
d’exercir el vot més d’una vegada, serà imprescindible la presentació del DNI, 
passaport o carnet de residència. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals. 
 
22.- A cada agrupació es constituirà una Mesa Electoral, formada per un president, dos vocals, i tres suplents, 
escollits per l'assemblea d'agrupació. Aquesta Mesa exercirà la màxima responsabilitat del procés electoral el 
dia de la votació. En el cas de no comparèixer el dia de la votació un suficient número de titulars i suplents, la 
Mesa Electoral es conformarà pel primer o la primera militant present a l’hora de la seva constitució i un 
membre de la Comissió Executiva de l’agrupació, informant d’aquesta circumstància a la Comissió Electoral. 
 
23.- Els candidats i les candidates podran nomenar interventors, que hauran d’ésser afiliats del Partit en 
l’àmbit territorial en què es desenvolupi la consulta, perquè puguin exercir les funcions de control i vigilància 
en la o les Meses Electorals. Els seus noms es comunicaran a la Secretaria d’Organització del Partit, que les 
acreditarà, i a la Comissió Electoral corresponent. 
 
24.- Finalitzada la votació es procedirà al recompte públic dels vots, i a continuació es procedirà a l’elaboració 
de l’acta d’escrutini, on constaran per separat els vots de militants i de simpatitzants. Seguidament es 
procedirà a la proclamació dels resultats. Finalment es remetrà l’Acta d’escrutini a la Comissió Electoral de la 
federació.  
 
25.- La Comissió Electoral de la federació, en sessió convocada a tal efecte, realitzarà l’escrutini de les actes 
de les agrupacions i proclamarà el resultat, del qual en donarà compte a les comissions executives 
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corresponents i al Consell de la seva federació. El recurs contra l’acord de les comissions electorals de 
federació es presentarà davant la Comissió Electoral del Partit.  
 
La proposta de candidat o candidata serà tramitada en el Consell de Federació juntament amb la informació 
dels candidats i les candidates presentats i el nombre de vots obtinguts, segons el model d’acta que es 
facilitarà per part de la Secretaria d’Organització del Partit. 
 
26.- Els Consells de Federació, en sessió convocada a tal efecte, a partir del dictamen de la Comissió Electoral 
del seu àmbit, o en el seu defecte de la Comissió Executiva de la federació, confeccionaran una proposta de 
candidats i candidates a alcalde o alcaldessa de tots els municipis de llur àmbit territorial per a la seva 
presentació al Consell Nacional. 
 
27.- La proposta del Consell de Federació es lliurarà a la Comissió Electoral del Partit. En cas de proposar 
alguna modificació a la proposta original d’una agrupació s’haurà d’adjuntar la nova proposta de candidat o 
candidata i la informació del resultat de les votacions, així com les raons que justifiquen el canvi de candidat 
o candidata. 
 
28.- La Comissió Electoral, un cop analitzades les propostes dels Consells de Federació, així com aquells 
complements d’informació que estimi oportuns, formularà al Ple del Consell Nacional, en sessió convocada a 
tal efecte, una proposta de candidat o candidata a alcalde o alcaldessa per a cadascun dels municipis. 
 
29.- En cas que el dictamen de la Comissió Electoral incorporés noms no contemplats en la proposta del 
Consell de Federació corresponent, s’haurà de comunicar de forma raonada a la Comissió Executiva de 
l’agrupació i al Consell de Federació. S’haurà de fer amb l’antelació suficient, a fi que el Consell de Federació 
pugui formular les seves observacions en un informe raonat. 
 
30.- En sessió convocada a l’efecte, del Consell Nacional, i un cop formulades les propostes de 
la Comissió Electoral del partit, s’obrirà un torn d’intervencions per part dels consellers i les conselleres 
nacionals. A continuació es procedirà a la votació dels candidats i les candidates a alcalde i alcaldessa 
proposats, que es podrà fer en bloc o individualment. Si es vota algun candidat o alguna candidata de 
manera individual haurà de ser per decisió de la Mesa del consell, a iniciativa pròpia o a proposta de la 
Comissió Electoral, o bé per petició per escrit d’un mínim de 25 consellers i conselleres. Totes o algunes de les 
votacions anteriors podran ser secretes.  
 
En cas que la proposta d’algun candidat o alguna candidata no fos acceptada per majoria simple dels vots 
emesos, la Comissió Electoral haurà d’elaborar una segona proposta per als candidats i les candidates no 
aprovats que se sotmetrà a votació com a màxim dues hores després de la primera votació. Si en aquesta 
segona votació algun dels candidats o alguna de les candidates tampoc fossin aprovats, el Consell Nacional 
haurà de decidir per votació entre donar un nou mandat a la Comissió Electoral o obrir un termini de 
presentació de candidat o candidata per part de 30 consellers i conselleres. 
 
POBLACIONS DE MENYS DE 20.000 HABITANTS 
 
31.- Els municipis de menys de 20.000 habitants escolliran el seu candidat o la seva candidata a alcalde o 
alcaldessa mitjançant el vot dels afiliats i les afiliades presents en una Assemblea d’Agrupació Extraordinària 
convocada a tal efecte. 
 
32.- A proposta de les Comissions Executives d’una agrupació i de la seva federació i amb l'aprovació de la 
Comissió Executiva del Partit, de forma excepcional, es podria escollir el candidat o la candidata a alcalde o 
alcaldessa de municipis de menys de 20.000 habitants mitjançant primàries dirigides als afiliats i les afiliades. 
En aquest cas, el procés es regiria pels articles d’aquest reglament que les desenvolupen. 
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33.- Aprovat l’inici del procés, i una vegada es comuniqui el calendari per la Comissió Electoral, la Comissió 
Executiva de l’agrupació convocarà una assemblea extraordinària a l’efecte, en l’Ordre del Dia de la qual 
figurarà l’elecció del candidat o la candidata a alcalde o alcaldessa. Es podrà convocar igualment ales i els 
simpatitzants registrats. 
 
34.- Podran ser candidats o candidates les persones que reuneixin un dels següents requisits: 
 

a) Ser proposades per la Comissió Executiva de federació. 
b) Ser proposades per la Comissió Executiva d’agrupació. 
c) Ser proposades per un terç dels membres assistents a l’assemblea. 

 
Si la proposta de candidat o candidata formulada per qualsevol dels òrgans executius descrits anteriorment 
fos a favor de qui ostenti la condició d’alcalde o alcaldessa, el percentatge a què es fa referència per formular 
propostes d’altres candidats serà del 40% del nombre de militants de l’agrupació. 
 
35.- Formulades les propostes a l’inici de l’assemblea, es procedirà a la votació individual i secreta del 
candidat o candidats presents.  
 
Si fossin convocats els i les simpatitzants registrats, aquests exerciran el seu vot en urna diferent de la dels i 
les militants. Serà candidat o candidata qui guanyi en la urna de militants, però la Comissió Electoral pot 
decidir, a proposta de la Comissió Executiva de federació i agrupació, si les dos urnes sumaran els seus vots 
per decidir qui guanya la nominació.  
 
Posteriorment el candidat o la candidata seguirà el mateix procés previst als articles d’aquest Reglament.” 
 
 
S’aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució presentada per la Pilar Díaz, secretaria d’Universitats i 
Recerca de la comissió executiva, la qual es transcriu literalment: 
 
“RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC CONTRA EL PROJECTE DE LLEI LOCAL DEL PP 
 
El passat 26 de juliol de 2013 el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. La seva tramitació parlamentària es va iniciar el 6 de setembre i el PP 
va votar contra l’esmena a la totalitat del Grup Socialista el passat 17 d’octubre. Un projecte que ha de 
modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), i el RDL 2/2004, de 5 
de març, del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).  
 
De l’anàlisi del projecte afirmem:  
 
• Aquest projecte lamina greument l'autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la 

Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial. 
Elimina competències dels ajuntaments en serveis socials, en educació i en promoció econòmica. Suposa 
el pas enrere més important i més substancial que ha fet el municipalisme en les darreres dècades. 
Significa tornar als anys 70 perquè pretén buidar de contingut les competències municipals. Vol 
privatitzar la gestió de molts serveis públics i allunya i redueix els serveis que reben els ciutadans i les 
ciutadanes.  

 
• Desconeix la realitat del món local en general i del català, en particular. Envaeix les competències de la 

Generalitat sobre l’organització territorial i el Règim Local previstes a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya (article 160).  
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• Treu competències i capacitats de gestió als Ajuntaments. Afecta directament el sistema democràtic, on 
els elegits tenen capacitats i, per tant, responsabilitats davant dels seus ciutadans. Per què la gent ha de 
seguir votant regidors i regidores que no tindran responsabilitats?.  

 
• El fil conductor que recorre tot el text del PP és la desconfiança cap al món local, de manera que el 

Govern central controli el seu funcionament. I ho fa sense haver buscat el consens amb les federacions 
municipalistes, ni l’espanyola ni les autonòmiques. Tampoc amb les diferents forces polítics, ni els 
sindicats.  

 
• Per dur a terme aquesta reforma, el Govern espanyol es fonamenta en l’aplicació de la Llei Orgànica 

d’Estabilitat Pressupostària. Cal recordar que la contribució al dèficit públic i a l’endeutament públic dels 
ens locals va ser del 0’3% del PIB al 2012 i del 0% per al període 2013-2015. Les administracions locals no 
són, ni molt menys, les que tenen un pes més rellevant en el dèficit públic i suposen només el 14% de la 
despesa pública global i els hi és imputable el 4’1% del deute públic. Si l’objectiu de la reforma és reduir 
els costos, caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del 
conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del deute públic. Mentre que les Comunitats Autònomes 
tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis socials, que són els pilars de 
l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. Les dades reflecteixen que l’únic fonament de la 
llei és inexistent i que la reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del 
sector, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i no 
ha afrontat cap reforma real de la seva estructura.  

 
• Es tracta d’una reforma regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon 

funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat que donin resposta a les necessitats 
reals de la ciutadania.  

 
• Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, concentrant-los en mans de les 

Diputacions, que en aquests moments no tenen els recursos ni l’estructura per atendre les necessitats, 
obeint només a criteris econòmics i sense tenir en compte criteris socials ni de qualitat de vida. Canvia, 
en definitiva, la concepció del Govern local per reduir-ho a una instància merament administrativa. Si bé 
el Consell d'Estat ha impedit que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants traspassin competències 
si no compleixen un cost estàndard, aquest projecte obre la porta a què les Diputacions gestionin serveis 
essencials com l'abastiment d'aigua, la recollida d'escombraries, la neteja viària, el tractament de 
residus, o la pavimentació de vies. Obre la porta, en definitiva, a la privatització de serveis públics.  

 
• La reforma no serà eficient. Si només hi ha trasllat de competències, no hi ha estalvi i, si hi ha estalvi, és 

perquè hi ha supressió de serveis. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació 
supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un 
Ajuntament, tot i recordar que les Diputacions són administracions locals formades per electes locals.  

 
• A més, tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població, la fixació d’uns 

costos efectius per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la seva 
eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament desigual.  

 
• Els ens locals són els millors preparats per oferir serveis de proximitat en matèries socials, en educació i 

en salut. En plena crisi de l’estat del benestar, creiem que una de les línies d’actuació per aconseguir 
superar-la és treballar des de la proximitat, com es fa a Europa amb el reconeixement del principi de 
subsidiarietat. Tal com va passar als vuitanta, la musculació democràtica de la societat ha de venir de la 
feina que es faci a partir de les polítiques locals. Els alcaldes i alcaldesses ho fan cada dia de manera 
natural i habitual. I saben què passa a la societat. El contacte amb la gent és imprescindible.  
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• Els i les socialistes defensem el municipalisme com a element essencial per plantejar la regeneració 
democràtica del país, i per garantir-ho és necessària una nova estructura de l’administració local que 
simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i estableixi quines són les 
competències municipals i en garanteixi el seu correcte finançament.  

 
• Qualsevol reforma de l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que 

resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys.  
 

Per tot això, des del PSC manifestem: 
 

1. El nostre rebuig a la reforma de l’administració local que planteja el Govern del PP ja que representa 
un atac sense precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la privatització dels serveis públics. 
Instem el Govern de l’Estat a retirar l’actual projecte i a escoltar les reivindicacions històriques de les 
entitats municipalistes.  

 
2. Els Ajuntaments han de decidir lliurement si cedeixen competències obligatòries a un altre ens. Han de 

poder donar els serveis que presten amb un finançament just i suficient que garanteixi la qualitat de 
prestació dels mateixos. Reivindiquem el paper dels Ajuntaments com a govern i administració més 
propera als ciutadans i ciutadanes i prestadora de serveis públics de proximitat i de qualitat. Un 
exemple de racionalització dels serveis, en llenguatge del PP és la privatització del model sanitari a 
Madrid. Fins i tot un dictamen del Consell d’Estat demana la revisió del text del projecte de llei local del 
Govern central, tira enrere el cost estàndard i posa en dubte el traspàs de les competències. Aquest 
deixa clar que el text del PP qüestiona l'article 140 de la Constitució perquè pot reduir "en excés" 
l'autonomia municipal garantida per la Carta Magna.  

 
3. Els Ajuntaments disposen d’un any per retornar la titularitat dels serveis socials a la Generalitat. 

Denunciem el perill per a la cohesió social que pot comportar tot el que implica aquesta cessió en 
aquest termini de temps, especialment en temps de crisi econòmica i social. 

 
4. Apostem per una nova estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració, amb 

competències compartides, permeti l’estalvi i garanteixi una prestació eficient dels serveis, establint 
quines són les competències municipals i garantint el seu correcte funcionament i finançament. Hem 
de treballar per tenir mecanismes de cooperació efectiva entre administracions que garanteixi la millor 
prestació dels serveis públics, que incideixen en el dia a dia de la ciutadania d’aquest país. 

 
5. El paper de les Diputacions ha de seguir el Model Xarxa, desplegat històricament per la Diputació de 

Barcelona. Les Diputacions han de cooperar, assistir i donar suport als Ajuntaments i en cap cas 
treure’ls competències. 

 
6. Els Ajuntaments són Governs Locals, formen part de l’arquitectura institucional del país, exigim 

respecte institucional. Qualsevol reforma de l’Administració Local s’ha de fer amb consens i sense 
estigmatitzacions.  

 
7. Serem bel•ligerants en l’oposició a aquest projecte de Llei i emplacem el Govern català a no ser 

ambigu amb aquest tema, a què defensi els interessos de Catalunya. Reclamem al Govern de la 
Generalitat que defensi l’autonomia local dels municipis catalans, les seves competències exclusives en 
règim local i la prestació dels serveis públics bàsics per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Que 
concreti de manera urgent i en base al diàleg i al consens, la nova Llei de Governs locals i Hisendes 
locals catalanes, que blindin els municipis catalans contra l’atac contra la nostra autonomia que 
planteja el projecte del govern del PP. I que en garanteixi el seu finançament i faci front al compromís 
de liquidar tot el deute real pendent amb els Ajuntaments abans de finals d’any. 
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8. A partir de la fortalesa del món local hem de construir el futur, i intensificarem la constitució d'un bloc 
polític que complementi el bloc social amb el què portem temps treballant per frenar la reforma de 
l’administració local del Govern espanyol. Per defensar el municipalisme i la proximitat com a valor 
bàsic per afrontar problemes reals dels ciutadans i les ciutadanes. Si cal, anirem al Tribunal 
Constitucional, perquè aquesta reforma afecta greument i vulnera la Carta Europea d’Autonomia 
Local, la Constitució i l’Estatut. 

 
9. Aquest atac a l'autonomia local tindrà resposta des del nostre grup al Congrés amb una esmena a la 

totalitat. 
 

10. En definitiva, si aquest esforç recentralitzador prospera, els ciutadans i les ciutadanes veuran com 
perden els seus serveis, veuran una pèrdua de qualitat democràtica, de l’autonomia, de la capacitat de 
construir. Aquest govern del PP vol que els ajuntaments siguin només una gestoria, i els i les socialistes 
volem ajuntaments amb capacitat de transformar la societat al servei dels ciutadans i les ciutadanes.” 

 
 
S’aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució presentada per la Pilar Díaz, secretaria d’Universitats i 
Recerca de la comissió executiva, la qual es transcriu literalment: 
 
“RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC PER RECLAMAR EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB ELS ENS 
LOCALS I DENUNCIAR L’ATAC DEL GOVERN CATALÀ ALS GOVERNS MUNICIPALS  
 
El PSC lamenta l’atac del Govern de CiU als ens locals de Catalunya. Un atac deslleial que compromet 
seriosament la viabilitat de molts serveis públics. Escoles bressol, escoles de música, plans d’ocupació o 
l’atenció a famílies i ciutadans i ciutadanes que ho estan passant malament per culpa de la crisi econòmica i 
les desigualtats socials.  
 
El deute que la Generalitat té amb el conjunt de governs locals de Catalunya, ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions, mancomunitats, empreses públiques o consorcis, supera amb escreix els 1.200 
milions d’euros. Hi ha estimacions que podrien fer augmentar aquests càlculs fins a prop dels 1.500 milions. 
Un escàndol amb majúscules. A més, no és acceptable un volum tan extraordinari de deute no reconegut, 
com succeeix amb el Pla de Barris. Els impagaments són massa importants, posant en perill la prestació dels 
serveis públics.  
 
També és molt greu l’ impagament de subvencions com el PUOSC, ja que els ajuntaments en la seva majoria 
han pagat la part que corresponia a la Generalitat, i ara deslleialment no paguen el que els pertoca. Això té 
conseqüències nefastes per a les finances locals. O la discrecionalitat amb subvencions com el FEDER, on el 
85% dels ajuntaments beneficiats són de CiU. Fons de cooperació local, que deuen el 2013.  
 
És escandalós el que està fent la Generalitat amb les escoles bressol públiques. Des de l’any 2011 ha aplicat 
una estratègia de desprestigi de la gestió dels ajuntaments i qüestionant el cost de la plaça (el cost d’una 
plaça municipal és de 5.000 euros i el d’una plaça de la Generalitat és de 7.000). Ha asfixiat econòmicament 
els ajuntaments en retirar beques, disminuir el mòdul de finançament de 1.800 a 875 euros, eternitzant els 
pagaments, incentivant el tancament d’aules i centres en els municipis de CiU i afavorint així la xarxa privada 
(subvencionada en diversos casos). La Generalitat ha disminuït el finançament dels ajuntaments un 51% i 
només un 9% el de les llars privades.  
 
La ciutadania no ens mereix aquest Govern. Els representants més immediats de la ciutadania, els alcaldes, 
alcaldesses i regidors i regidores, no s’ho mereixen.  
 
Per tot plegat, el Consell Nacional del PSC:  
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1. Exigeix a la Generalitat que pagui abans de finals d’any el deute total que té pendent amb els ens locals i 
faci front als seus compromisos. Hi ha una gran diferència entre el deute reconegut, 600 milions d’euros, i el 
deute real, que supera llargament els 1.200 milions d’euros. El seu incompliment afecta directament els 
serveis públics que donen els ajuntaments i, per tant, el conjunt de catalans i catalanes.  
 
2. Reclamem diàleg, punts de trobada i consens a la nova Llei de Governs Locals. Un consens que encara està 
molt lluny. Volem que la llei respecti el marc competencial normatiu que emana de l’Estat i desplegui 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Volem claredat, concreció i seguretat jurídica. Exigim respecte a 
l’autonomia local, garantint els principis de la Carta Europea d’Autonomia Local. Ens manifestem en contra 
de desapoderar els municipis en favor d’administracions supramunicipals com els Consells Comarcals. Així 
mateix, rebutgem la tutela i el control que pretén fer el Govern sobre els municipis a través d’aquesta llei.  
 
3. Reclamem un finançament local just i suficient mitjançant una Llei d’Hisendes Locals. Aquesta llei ha de 
tenir com a eix rector el model de finançament local que fixen els principis estatutaris. En aquest sentit, cal 
articular de forma urgent i pràctica un text consensuat entre les diferents entitats municipalistes.  
 
4. Particularment, i com a mostra més recent de menysteniment de la Generalitat amb els ajuntaments de 
Catalunya, volem denunciar els incompliments dels acords amb les escoles bressol municipals. Denunciem la 
manca de pagament dels cursos 2011-2012, i 2012-2013. Reclamem que el mòdul de finançament per plaça, 
actualment de 875 euros (no cobreix ni el 20% de la despesa per plaça) torni al preu de 1.600 euros. Estem 
parlant de més de 57.000 places en 929 escoles bressol a 550 municipis. Parlem de milers de famílies que no 
poden pagar el seu cost pels incompliments de la Generalitat, tot i els esforços dels ajuntaments. L’equitat del 
sistema educatiu comença en les escoles bressol. Les defensarem.” 
 
• 17 de novembre de 2013: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, la Proposta de Resolució, presentada per Pere Navarro, primer secretari del PSC, en detriment de 
la Proposta de Resolució presentada per Àngel Ros i Joan Ignasi Helena, amb el següent resultat:  
 
Opció 1 – Proposta de Resolució presentada per la Comissió Executiva 
Opció 2 – Proposta de Resolució presentada per l’Àngel Ros i en Joan Ignasi Elena  
 
 Vots emesos   309 
 Vots nuls       1     0,32 % 
 Vots Resolució 1   258   83,50 % 
 Vots Resolució 2     41   13,27 %    
 Vots en Blanc      9     2,91 % 
 
Proposta de Resolució presentada per Pere Navarro, primer secretari del PSC, la qual es transcriu 
literalment: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC 
 
El Consell Nacional del PSC, com ja va fer en la seva resolució del 14 de juliol d’enguany, ratifica els 
compromisos adquirits pel partit amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a través de les resolucions del 
12è Congrés i, de forma ben especial, en el programa electoral amb el que ens vàrem presentar a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. 
 
Manifestem, en conseqüència, que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i 
Espanya, que hauran de decidir els ciutadans i ciutadanes del nostre país. 
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Constatem que l’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar el creixent malestar pel que fa a les relacions entre 
Catalunya i la resta d’Espanya, ha emprès una ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada 
inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estatutàries, en vulnerar les competències de 
la Generalitat de Catalunya, dels ens locals i els drets de la ciutadania. 
 
El compromís del PSC és ferm: treballem en favor de la celebració d’una consulta legal i acordada, única 
manera d’assegurar que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin decidir sobre el futur de les relacions 
entre Catalunya i la resta d’Espanya. Un compromís que s’ha posat reiteradament de manifest tant en el 
Parlament de Catalunya, impulsant la moció que insta a negociar als Governs de Catalunya i Espanya, 
formant part de la Comissió d’Estudi sobre el Dret a Decidir i votant en el Ple la proposta elaborada pel 
president Rigol, com al Congrés dels Diputats, on s’han produït votacions en què el PSC ha votat en 
coherència amb els seus compromisos, fins i tot quan ha suposat fer-ho en un sentit diferent al decidit pels 
companys i companyes del PSOE. 
 
El Consell Nacional del PSC deplora que alguns partits estiguin disposats a emprendre iniciatives relatives al 
Dret a decidir abans que la Comissió d’Estudi hagi acabat els seus treballs i sotmès les seves conclusions al Ple 
del Parlament. Així mateix, denunciem que els seus treballs s’han desvirtuat per servir a interessos partidistes 
i lamentem que s’estiguin utilitzant abans per provocar un xoc de trens i liquidar qualsevol possibilitat 
col·lectiva de decidir sobre el nostre futur per mitjà d’una consulta, que no pas per generar les condicions 
reals que facin possible l’exercici del dret a decidir. 
 
Als efectes d’orientar la tasca dels nostres representants en les diferents cambres parlamentàries, el Consell 
Nacional del PSC vol manifestar el següent: 
 
1. Reiterem el nostre compromís de treballar a favor d’una consulta legal i acordada, amb el convenciment 
que en el moment d’abordar qüestions tan rellevants, cal un gran consens Catalunya endins. Si per reformar 
l’Estatut, o per aprovar la llei electoral, nosaltres mateixos hem decidit que cal el suport de 2/3 del Parlament 
de Catalunya, no es pot pretendre que majories més febles estiguin en condicions de promoure canvis més 
importants. 
 
2. Ratifiquem el nostre suport a la resolució sobre el document Rigol, així com a la moció aprovada en el 
Parlament de Catalunya el passat 13 de març a on s’insta al Govern de Catalunya a iniciar un diàleg amb el 
Govern de l’Estat per a fer possible la celebració d’una consulta als ciutadans de Catalunya per a decidir 
sobre el seu futur. Expressem que la nostra discrepància no està amb els diferents mecanismes que es puguin 
utilitzar per fer possible i real la consulta, està en que ens neguem a estavellar les possibles solucions. 
 
3. No volem caure en l’error de portar al Congrés dels Diputats iniciatives polítiques de les que ni tant sols 
s’hagi garantit prèviament la seva presa en consideració. A més, un tema de tanta transcendència política i 
de rellevant impacte social com el que estem abordant no pot quedar desdibuixat en un debat sobre 
instruments jurídics, sinó que ha de partir d’acords polítics amplis i profunds que, després, prendran la forma 
jurídica que s’hagi acordat. No podem caure en el parany de posar el carro davant dels bous ni agafar falses 
dreceres que no són altra cosa que carrerons sense sortida. 
 
4. El PSC vol alertar, un cop més, contra l’error polític que en la nostra opinió es comet en pretendre fixar de 
forma unilateral data, pregunta i mecanisme legal per celebrar la consulta. Malauradament aquesta 
iniciativa pot implicar la liquidació de qualsevol possibilitat d’exercir el dret a decidir. Aquest és un camí 
destinat al fracàs, que enterrarà la consulta. Nosaltres no volem repetir l’experiència fallida del Pla Ibarretxe. 
Per aquests motius, i en coherència amb aquest mandat, ens reafirmen en el criteri de votar contràriament a 
qualsevol proposta o iniciativa legislativa relacionada amb la consulta que no hagi estat prèviament 
negociada i acordada amb el govern d’Espanya, coma ha estat el cas dels únics antecedents que podem 
considerar de referència, Regne Unit i Escòcia, i Canadà i Quebec. Catalunya mereix solucions, i no la 
confrontació. 
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És per això que el PSC seguirà participant activament en la recerca d'un ampli acord de les forces polítiques i 
socials a favor d’una consulta legal i acordada, i que seguim emplaçant els governs de Catalunya i Espanya 
per fer possible i negociar les condicions d’una consulta per tal que la ciutadania pugui decidir, i assenyalem 
la Comissió Bilateral Estat-Generalitat com a instrument idoni per a la negociació política d’una solució 
basada en el principi democràtic, com a pas previ per definir els mecanismes i continguts de la seva 
realització. 
 
5. L’alternativa a l’acord és un daltabaix per Catalunya. Una consulta sense acord polític ni marc legal 
suposaria trencar el consens a Catalunya i una declaració unilateral d’independència compta encara amb 
menys consens polític i social entre els catalans que l’escenari anterior. Una part molt important dels 
catalans i les catalanes no reconeixeria legitimitat a l’una o a l’altra. Per tant, no resoldria el problema polític 
que cal resoldre, sinó que contribuiria a aprofundir-lo i a enquistar-lo. 
 
Som hereus dels compromisos fundacionals del PSC, entre els que es troba el preservar la unitat civil del poble 
de Catalunya. En aquest context difícil i alhora esperançador, aquest compromís del PSC roman inalterable i 
esdevé transcendent. 
 
6. L’immobilisme de Rajoy és en aquests moments el pitjor obstacle pel diàleg, i agreuja el problema dia a 
dia. Comminem Rajoy a tenir sentit d’Estat i alçada de mires, i atendre a la petició catalana de diàleg obrint 
aquest procés de negociació. El PSC està fermament compromès en forçar l’obertura d’aquestes negociacions 
per a cercar una solució política per a Catalunya, basada en el principi democràtic. 
 
7. El PSC no vol separar Catalunya de la resta d’Espanya, no vol aixecar fronteres, vol tendir ponts de diàleg i 
d’entesa i, en aquest sentit, no pot donar suport a propostes i actituds que cerquin l’enfrontament o que 
dificultin el necessari procés de negociació i acord. 
 
Els socialistes catalans treballem per a una Catalunya plena, socialment justa. Que sigui reconeguda i 
respectada en una Espanya plural i federal i capdavantera d’una Europa social.  
Amb un finançament just que ens permeti desenvolupar polítiques de desenvolupament econòmic i de 
cohesió social i tornar a ser motor econòmic i un referent en la cultura i la innovació.  
 
8. La màxima prioritat pel PSC és impulsar un procés de reforma constitucional federal inspirat en els acords 
de Granada. Som perfectament conscients de les dificultats d’avançar en aquesta direcció mentre no canviï 
l’actitud del PP o la seva preeminència en les institucions espanyoles, o totes dues coses alhora. Però això no 
fa més que esperonar-nos a ampliar consensos i a perfilar millor les nostres propostes. No volem trencar i, al 
mateix temps, considerem impossible seguir com estem. Tots aquells i aquelles que sincerament vulguin 
treballar per superar aquest atzucac ens tindran de forma lleial al seu costat. 
 
Barcelona, 17 de novembre de 2013.” 
 
Proposta de Resolució, presentada per Àngel Ros i Joan Ignasi Helena, la qual es transcriu literalment:  
 
“RESOLUCIÓ CONSELL NACIONAL 
 
Som hereus del compromís fundacional del PSC que és, responen al seu repte inicial, preservar la unitat civil 
del poble de Catalunya. En aquest context difícil i alhora esperançador, aquest compromís del PSC esdevé 
inalterable i transcendent.  
 
Aquest ideari socialista des del seu naixement te vocació de transversalitat per lluitar contra les desigualtats, 
que és el sentit primer del socialisme democràtic.  
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Avui la societat catalana ha evolucionat. Reclama canvis. En el terreny nacional, però també en el social i 
democràtic. Davant la incomprensió i hostilitat contra les aspiracions del poble de Catalunya i el seu 
autogovern,  el dret a decidir ha esdevingut una reclamació majoritària i desacomplexada del poble de 
Catalunya en favor d’un canvi de l’statu quo nacional però també social democràtic.  
 
Davant d’aquest context de canvis el PSC, com a Partit transversal, transformador i amb vocació majoritària, 
vol respondre al desig àmpliament majoritari del poble de Catalunya que compartim, de celebrar  una 
consulta que permeti decidir a la ciutadania. Una consulta entesa com quelcom que va més enllà d’una 
votació concreta. Una manera d’entendre la democràcia i la vida en comú. Com una aposta de radicalisme 
democràtic que la societat d’avui exigeix. 
 
El PSC te vocació de partit gran i representatiu dels anhels d’una majoria social. En uneix el socialisme, els 
seus valors, el fil conductor del fundadors (som socialistes i catalanistes pels mateixos motius com deia Joan 
Raventós) i dels joves.  
 
Des d’aquesta fortalesa i convicció volem compartir amb la resta de partits i la societat que defensa el dret a 
decidir des de l'acord i l'entesa, més enllà de tacticisme i ultimàtums de curta volada. El moment requereix de 
consensos i generositat.  
 
Constatem que les manifestacions multitudinàries i cíviques celebrades a les dues darreres Diades, van 
mostrar clarament un malestar creixent pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya que ja es va 
expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut votat pels catalans l’any 2006 
i que s’ha vist agreujat per la crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.  
 
Constatem que l’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creixent malestar, ha emprès una ofensiva 
recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de Garanties 
Estatutàries, en vulnerar les competències de la Generalitat de Catalunya, dels Ens Locals i els drets de la 
ciutadania.  
  
Manifestem, en conseqüència, que cal procedir a una revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i 
Espanya en el marc europeu.  
 
Per això proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir un Estat federal que 
garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just i reconegui la nostra 
identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de 
sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències existents en l’economia 
globalitzada.  
 
Manifestem el nostre convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya hauran de decidir 
lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, 
acordada i legal a través d’un referèndum en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de 
respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.  
 
I efectivament, ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que la ciutadania de 
Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la 
legalitat. 
 
En base a aquests principis, el PSC forma part del consens majoritari del Parlament de Catalunya de suport al 
procés democràtic per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir, com ha quedat reflectit en 
diverses resolucions al Parlament de Catalunya. 
 
Cal diàleg constant i franc entre el Govern de la Generalitat i Estat per trobar punts d'encontre, com el cas del 



                                                                                                                                         
    
 

100 

Regne Unit-Escòcia i Canadà-Quebec. I cal acord a Catalunya entre les diferents forces polítiques i socials que 
defensem el dret a decidir.  
 
Convençuts d’aquesta necessitat, el PSC forma part de la Comissió Parlamentària que està treballant per 
construir de comú acord entre les diferents forces polítiques un camí compartit en el procés que viu el nostre 
País.  
 
El PSC té aquesta voluntat d’entesa i abocarà tota la seva energia i generositat per fer-ho possible: 
 
·   El PSC defensa la celebració d'una consulta legal i acordada, i rebutja les iniciatives unilaterals. Per això 
vàrem donar suport al "document Rigol" elaborat conjuntament amb les organitzacions participants del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir.  
 
·   El PSC donarà suport a tota iniciativa que sigui negociada i acordada amb les institucions de l’Estat.  
 
·   Considerem fonamental que la Comissió d'Estudi sobre el Dret a Decidir segueixi treballant i sotmeti al ple 
del Parlament les seves conclusions.  
 
·   El PSC proposarà als grups parlamentaris que formen part de la Comissió pel Dret a Decidir l'aprovació 
d'una resolució per instar que en la propera comissió bilateral Generalitat-Estat reclami -a través de l'article 
150.2 de la Constitució- la delegació o transferència de les competències per habilitar un referèndum. Això 
permetrà acompanyar, des d'una majoria parlamentària, el president Mas i al govern de la Generalitat a 
negociar amb el president Rajoy i el govern de l’Estat.  
 
. El PSC participarà activament en la recerca d'un ampli acord de les forces polítiques i socials a favor d’una 
consulta legal i acordada i que explori totes les vies legals d’acord.  
 
. El PSC treballa pensant en els homes i dones de Catalunya, la seva màxima llibertat, igualtat d'oportunitats 
per una vida digna i en aquest compromís mai no defallirem.” 
 
• 15 de desembre de 2013: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, amb 4 abstencions, el Reglament de primàries obertes a la ciutadania per a l’elecció de candidats i 
candidates a l’alcaldia de poblacions de més de 50.000 habitants, presentada pel secretari de Política 
Municipal, Josep Mayoral, el qual es transcriu literalment:  
 
“PROPOSTA DE Reglament de primàries obertes a la ciutadania per a l’elecció de candidats i candidates a 
l’alcaldia de poblacions de més de 50.000 habitants 
 

1. La designació de candidats i candidates a alcalde o alcaldessa de poblacions de més de 50.000 
habitants i d’acord a allò que estableix el Reglament d’Elecció de candidats a alcalde i alcaldessa 
aprovat pel Consell Nacional, es podran produir mitjançant unes eleccions primàries obertes a la 
ciutadania. Serà necessari l'acord de la Comissió Executiva del PSC, escoltada la Comissió Executiva 
de Federació. 

 
2. Podran participar com a electors i electores en el procés de primàries obertes per elegir candidats a 

alcaldes i alcaldesses els afiliats i afiliades del PSC (militants i simpatitzants). 
 
També els ciutadans i les ciutadanes que acreditin estar empadronats al municipi que siguin majors de 16 
anys el dia de la celebració de l’elecció, que aportin un mínim d’un euro per a sufragar el cost del procés 
electoral i signin una declaració en la qual es reconeguin en els valors progressistes i d’esquerres i manifestin 
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la seva voluntat de contribuir a la victòria del candidat o la candidata socialista designat a través del 
procediment de primàries 
 
La declaració que hauran de subscriure els electors i electores que vulguin participar en el procés de primàries 
obertes a la ciutadania serà la següent: “Em reconec en els valors progressistes i d’esquerres de llibertat, 
igualtat, justícia, solidaritat, fraternitat i pau, i participo en el procés d’elecció del candidat o candidata 
socialista a l’alcaldia per contribuir al seu èxit electoral”. 
 

3. Les persones no afiliades que vulguin participar en el procés d’eleccions primàries obertes a la 
ciutadania podran proporcionar voluntàriament les seves dades personals per rebre informació del 
procés electoral i de les activitats del PSC. Aquestes dades seran tractades d’acord a allò que 
estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

 
4. Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries aquelles persones que: 

 
a) Siguin proposades per la Comissió Executiva d’Agrupació o la Comissió Executiva de Federació. 
 
b) Obtinguin l’aval d’almenys el 20% dels i les militants. Cada militant únicament podrà avalar un 

candidat o una candidata. 
 
c) En aquelles ciutats amb alcalde o alcaldessa socialista que optin a la reelecció, aquests 

necessitaran ser proposats per la Comissió Executiva de l’Agrupació o de la Federació, o bé obtenir 
l’aval d’almenys el 20% dels i de les militants de l’Agrupació. Qui vulgui presentar-se davant d’un 
alcalde o una alcaldessa que opti a la reelecció haurà d’obtenir l’aval de com a mínim un 40% dels 
i les militants de l’agrupació corresponent. 

 
En el cas de la ciutat de L’Hospitalet, la proposta haurà de provenir de la Comissió Executiva de Federació o 
del percentatge que correspongui d’acord amb el barem anterior aplicat al conjunt de la federació. A la ciutat 
de Barcelona, per les seves especials característiques demogràfiques i socials com a capital de Catalunya, 
serà la Federació de Barcelona del PSC la que elaborarà el seu propi reglament d’eleccions primàries obertes, 
del qual es donarà coneixement al Consell Nacional. 
 

5. Els candidats i candidates hauran de mantenir en les seves activitats d’informació un comportament 
adequat amb els principis que inspiren el Partit. No podran realitzar manifestacions que suposin la 
desqualificació o el menysteniment d’altres candidats i candidates ni de cap afiliat o afiliada al Partit. 
Subscriuran públicament la següent declaració: “Em comprometo a fer una campanya austera 
inspirada en els ideals democràtics i socialistes, a respectar la resta de candidats i candidates en 
aquest procés de primàries obertes i la història i l’organització del PSC, a participar en els debats 
entre candidats que s’estableixin i a acceptar el resultat proclamat pels òrgans del PSC. En el cas de 
no ser elegit, participaré activament en la campanya electoral del candidat o candidat/a elegit o 
elegida a través del procés de primàries obertes. Si guanyo, em comprometo a enriquir i respectar el 
programa electoral que aprovi el partit”. 

 
6. Els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, quedaran suspesos en les seves 

funcions fins a la celebració de les eleccions primàries obertes a la ciutadania. 
 
Els candidats presentaran una memòria explicativa de les fonts de finançament de la seva campanya, amb 
expressió detallada del pressupost i relació dels aportants. 
 

7. En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només un candida o una 
candidata, la Comissió Executiva de l’Agrupació ho comunicarà a la Comissió Executiva de la 
Federació que ho trametrà a la Comissió Electoral del Partit que, coneguda l’opinió de la Comissió 
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Executiva del Partit, autoritzarà a sotmetre’l o sotmetre-la a la votació individual i secreta dels 
afiliats i les afiliades de l’Agrupació. 

 
8. Si finalitzat el període de presentació de candidatures hi ha municipis amb més d’una, la Comissió 

Electoral del Partit fixarà el calendari d’eleccions. Els candidats i les candidates en el procés de 
primàries obertes rebran un suport equitatiu per part de l’estructura de l’agrupació i la federació del 
Partit. Així mateix, se’ls facilitaran mecanismes per fer arribar la seva proposta als afiliats i les 
afiliades de l'agrupació 

 
9. La Comissió Electoral del Partit, amb les de les federacions, supervisarà el   desenvolupament de les 

campanyes i exercirà com a Autoritat Electoral, aplicant el present Reglament, interpretant-lo i 
desenvolupant-lo a pròpia iniciativa o a petició dels òrgans del partit i dels candidats i candidates que 
concorrin al procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania. 

 
10. En el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania, només es podrà votar de forma presencial, 

en qualsevol de les meses habilitades a tal efecte a locals del Partit o locals públics, accessibles i 
coneguts, utilitzant les paperetes oficials. La ubicació de les meses, així com l’horari de votació, serà 
pública almenys quinze dies abans de la votació a través dels mecanismes dels quals disposi 
l’organització del partit. Es votarà en urna, es garantirà el secret del vot i la màxima reserva a l’hora 
d’agafar la papereta de votació. 

 
11. Les executives locals seran les responsables del dispositiu electoral que ha de permetre el 

desenvolupament de les eleccions primàries obertes a la ciutadania, promovent la màxima 
participació amb total garantia de neutralitat i transparència. 

 
12. A cada agrupació on es convoquin primàries obertes a la ciutadania es constituirà una Mesa 

Electoral, formada per un president, dos vocals, i tres suplents, escollits per l'assemblea d'agrupació. 
Aquesta Mesa exercirà la màxima responsabilitat del procés electoral el dia de la votació. En el cas de 
no comparèixer el dia de la votació un suficient número de titulars i suplents, la Mesa Electoral es 
conformarà pel primer o la primera militant present a l’hora de la seva constitució i un membre de la 
Comissió Executiva de l’Agrupació, informant d’aquesta circumstància a la Comissió Electoral. 

 
13. En el cas que hi ha hagués mes d’un col·legi electoral en un mateix municipi, cada un d’ells haurà de 

tenir la seva pròpia Mesa.  
 

14. Els candidats i les candidates podran nomenar interventors, que hauran d’ésser afiliats del Partit en 
l’àmbit territorial en què es desenvolupi la consulta, perquè puguin exercir les funcions de control i 
vigilància en la o les Meses Electorals. Els seus noms es comunicaran a la Secretaria d’Organització 
del Partit, que els acreditarà, i a la Comissió Electoral.  

 
15. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores i prevenir qualsevol intent d’exercir el 

vot més d’una vegada serà imprescindible la presentació de l’original del Document Nacional 
d’Identitat (DNI), Permís de Residència (NIE) o del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la 
privacitat de les dades personals. Si al document presentat no coincideix la ciutat de residència i el 
municipi on es celebren les eleccions primàries, s’haurà d’aportar un document que acrediti la 
residència al municipi. 

 
16. Finalitzada la votació, es procedirà al recompte públic dels vots i a continuació es procedirà a 

l’elaboració de l’acta d’escrutini. Finalment es remetrà l’Acta d’escrutini a la Comissió Electoral de la 
Federació.  
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17. La Comissió Electoral de la Federació, en sessió convocada a tal efecte, proclamarà el resultat, del 
qual en donarà compte a les comissions executives corresponents i al Consell de la seva federació. El 
recurs contra l’acord de les comissions electorals de federació es presentarà davant la Comissió 
Electoral del Partit. 

 
18. La Comissió Electoral presentarà un dictamen al Consell de Federació amb el candidat o candidata a 

l’alcaldia escollit, juntament amb la informació dels candidats i les candidates presentats i el nombre 
de vots obtinguts, segons el model d’acta que es facilitarà per part de la Secretaria d’Organització del 
Partit. 

 
19. Els Consells de Federació, en sessió convocada a tal efecte, a partir del dictamen de la Comissió 

Electoral del seu àmbit, o en el seu defecte de la Comissió Executiva de la Federació, elevaran la llista 
de candidats guanyadors per a la seva presentació al Consell Nacional.  

 
20. La proposta del Consell de Federació es lliurarà a la Comissió Electoral del Partit. 

 
21. La Comissió Electoral formularà al Plenari del Consell Nacional, en sessió convocada a tal efecte, una 

proposta de candidat o candidata a alcalde o alcaldessa per a cadascun dels municipis que hagin 
celebrat primàries obertes. 

 
22. En sessió del Consell Nacional convocada a l’efecte i un cop formulades les propostes de la Comissió 

Electoral del partit, s’obrirà un torn d’intervencions per part dels consellers i les conselleres nacionals. 
A continuació es procedirà a la votació dels candidats i les candidates a alcalde i alcaldessa 
proposats, que es podrà fer en bloc o individualment. Si es vota algun candidat o alguna candidata 
de manera individual haurà de ser per decisió de la Mesa del Consell.” 

 
 
S’aprova, per unanimitat, el Reglament per a l’elecció del/la cap de llista del PSC a les Eleccions al Parlament 
Europeu, presentada pel secretari d’Organització del PSC, Esteve Terrades, el qual es transcriu literalment: 
 
“PROPOSTA DE Reglament per a l’elecció del/la cap de llista del PSC a les eleccions al Parlament Europeu 
 

1. D’acord amb les resolucions aprovades pel 12è Congrés del PSC, el Cap de llista a les eleccions al 
Parlament Europeu s’haurà d’elegir mitjançant un procés de primàries en el qual podran participar 
els afiliats (militants i simpatitzants) del Partit. El calendari d’aquest procés el fixarà la Comissió 
Executiva del Partit. 

 
2. Per a la resta de la candidatura, s’aplicarà allò indicat al Capítol VI (Dels/De les candidats/Candidates 

a Diputats/Diputades al Parlament Europeu) del Reglament d’elecció de càrrecs públics. Els 
candidats/es que hagin participat a les primàries d’elecció de cap de llista, no hagin estat 
escollits/des i vulguin concórrer a formar part de la candidatura, restaran també subjectes a 
l’aplicació del capítol VI del Reglament, amb els mateixos drets que la resta d’afiliats/afiliades. 

 
Electors i Electores 

3. Podran participar com a electors i electores per elegir el Cap de llista a les eleccions europees els 
afiliats i afiliades del PSC (militants i simpatitzants) que estiguin al cens del Partit el dia de la 
convocatòria de l’elecció. 

 
Autoritat Electoral 

4. La Mesa del Consell Nacional exercirà com a Autoritat Electoral, aplicant el present Reglament, 
interpretant-lo i desenvolupant-lo a pròpia iniciativa o a petició dels òrgans del partit i dels candidats 
i candidates que concorrin al procés d’eleccions.  
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5. L’Autoritat Electoral, a través de la Secretaria d’Organització i de les executives de federació 

proporcionarà la infraestructura per a la campanya i la votació. Serà la màxima responsable del 
dispositiu electoral que ha de permetre el desenvolupament de l’ elecció del Cap de llista de les 
eleccions europees, endegant accions per promoure la màxima participació dels afiliats (militants i 
simpatitzants) amb total garantia de neutralitat i transparència. 

 
Candidats i candidates 

6. Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries per elegir el cap de llista de 
les eleccions europees aquelles persones que obtinguin l’aval d’ almenys el 15% dels membres del 
Consell Nacional del PSC (amb un màxim del 20% d’avals) o d’ almenys el 10% dels militants del partit 
(amb un màxim del 15% d’avals). No serà possible avalar més d’un candidat o candidata. La 
Secretaria d’Organització i les executives de federació facilitaran la informació necessària per a la 
recollida d’avals.  

 
7. Els avals s’hauran d’acreditar davant l’Autoritat Electoral, que un cop comprovada la seva validesa, 

proclamarà els candidats i candidates. 
 

8. Els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, quedaran suspesos de les seves 
funcions fins a la celebració de les eleccions primàries.  

 
9. Si finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només un candidat o candidata es 

convocarà el Consell Nacional per procedir a la seva votació, que serà secreta. 
 
Campanya 

10. Els candidats i candidates rebran un suport equitatiu per part de l’estructura central del partit i de les 
federacions, que els hi facilitaran mecanismes per fer arribar la seva proposta als militants i 
simpatitzants del PSC.  

 
11. Els candidats i les candidates hauran de mantenir en les seves activitats de campanya un 

comportament adequat amb els principis que inspiren el Partit i mantenir en tot moment el respecte 
als afiliats, així com als altres candidats i candidates. 

 
Votació 

12. La votació serà presencial i els afiliats s’hauran d’identificar amb l’original del Document Nacional 
d’Identitat (DNI), el Permís de Residència (NIE) o el Passaport.  

 
13. Les federacions, escoltades les agrupacions, acordaran on podran exercir el dret a votar els afiliats i 

afiliades, que podrà ser a la seu de l’agrupació, en un espai públic del municipi, o a la seu de 
l’agrupació o a l’espai públic d’un municipi proper. La distribució final de Meses Electorals es 
comunicarà a l’Autoritat Electoral. En tot cas, el Partit proporcionarà als afiliats i afiliades la 
informació precisa del lloc on li correspondrà votar. 

 
14. A cada un dels Locals de Votació hi haurà una Mesa Electoral que serà elegida per l’assemblea de 

l’Agrupació i que estarà formada per un president i dos vocals. També s’elegiran tres suplents. Per 
facilitar la votació, les agrupacions podran constituir més d’una Mesa. La composició de les meses 
electorals es comunicaran a l’Autoritat Electoral i els candidats i les candidates podran nomenar 
interventors. La votació es produirà en dues urnes diferenciades, una per als militants i l’altra per als 
simpatitzants i es garantirà el secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de 
votació. El recompte serà públic i a continuació es procedirà a l’elaboració de l’acta de l’escrutini, que 
serà degudament tramesa a l’Autoritat Electoral. L’elecció serà a una volta. 
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Proclamació i ratificació 
15. L’Autoritat Electoral, en sessió convocada a tal efecte, realitzarà l’escrutini de les actes i proclamarà 

el resultat, del qual en donarà compte a la Comissió Executiva, a la Comissió Electoral i al Consell 
Nacional del Partit. El resultat serà vinculant i el candidat o la candidata serà proclamat pel Consell 
Nacional del Partit, en sessió convocada a tal efecte. Si hi hagués hagut algun recurs contra 
l’escrutini realitzat per l’Autoritat Electoral, li correspondria al Consell Nacional la seva resolució, que 
tindria caràcter definitiu.” 

 
S’aprova, per unanimitat, la ratificació de la proposta de canvis a la comissió executiva del partit presentada 
pel primer secretari, Pere Navarro: baixa de Jordi Martí i proposa a Estanis Puig a l’àrea de Política Municipal 
i la responsabilitat de la secretaria de Cultura, a Jordi Hereu.  
 
• 22 de febrer de 2014: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de la comissió executiva de venda del local de la Federació de les 
Comarques de Lleida. 
 
 
S’aprova, amb 2 abstencions, el Dictamen del Comitè Electoral presentat per Josep Fèlix Ballesteros, el qual 
es transcriu literalment: 
 
“DICTAMEN DEL COMITÈ ELECTORAL DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC 
 
En la reunió del Comitè Electoral del Consell Nacional del PSC, celebrat el 22 de febrer de 2014, un cop 
celebrades les primàries per elegir el/la cap de llista i repassades les actes dels Consells de Federació reunits 
per escollir la resta de la candidatura, aquest Comitè dictamina la següent llista de noms perquè el Consell 
Nacional la ratifiqui: 
 

Javi López 
Esther Niubó 
Alejandro Colldeforns 
Diana Salvadó 
Eduard Rivas 
Rosa Orriols 
Martí Duran 
Alícia Rodríguez 
Francisco Caballero” 

 
 
S’aprova, amb 1 vot en contra i 3 abstencions, la Proposta de Resolució presentada per Ferran Pedret, la 
qual es transcriu literalment: 
 
“Proposta de resolució sobre l'ocupació israeliana de Palestina 
 
El 29 de novembre de 1947 l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució 181, per la qual es 
va acordar la partició del territori de Palestina, administrat aleshores pel Regne Unit, en un Estat jueu i un de 
palestí, partició de la Lliga Àrab no acceptà.  
 
En la primera de les tres guerres àrab-israelianes, l'any 1948, un contingent de 711.000 palestins, entre 
refugiats i desplaçats, van perdre les seves llars, i Israel s'annexionà ja territoris més enllà de la partició 
prevista per Nacions Unides. En el darrer dels conflictes bèl·lics, l'any 1967, l'ocupació de la totalitat del 
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territori en què Nacions Unides havia previst el naixement de l'Estat palestí va quedar sota ocupació 
israeliana, situació que es manté en l'actualitat. 
 
Des de la guerra de 1967, l'Estat d'Israel segueix incomplint sistemàticament les resolucions de Nacions 
Unides, les seves obligacions com a potència ocupant de conformitat al Dret Internacional, i vulnerant els 
Drets Humans de la població palestina sota ocupació. 
 
Els costos humans d'un conflicte que fa 66 anys que dura són enormes, i la resolució del conflicte és 
complexa, però el cert és que tots els intents que, des de 1967, s'han dut a terme per assolir aquesta 
resolució, han fracassat finalment. Els acords d'Oslo i l'establiment d'una Autoritat Nacional Palestina no han 
impedit que, sobre el terreny, es seguís practicant una política de fets consumats que va consolidant la 
fragmentació i colonització dels territoris ocupats a Palestina, incloent-hi Jerusalem Est. 
 
La condemna i rebuig front als atacs a civils israelians, que els socialistes de Catalunya hem mantingut i 
mantenim fermament, no pot fer-nos oblidar les responsabilitats que Israel té, com a potència ocupant, 
respecte a la població palestina.  
 
En aquest sentit, els atacs militars sobre població civil palestina, la construcció del Mur que separa 
Cisjordània del territori d'Israel, el traçat del qual contribueix de fet a l'apropiació israeliana de terres 
ocupades a Palestina, l'apropiació creixent dels escassos recursos hídrics dels territoris ocupats, la 
continuació i ampliació de la colonització dels territoris ocupats, la destrucció de cultius palestins i la 
demolició de cases, l'omnipresència dels checkpoints, les detencions administratives, el trasllat de detinguts i 
presos palestins dels territoris ocupats al propi Israel, els arbitraris tancaments de fronteres, l'estrangulament 
de l'economia palestina, la retenció de fons econòmics destinats a l'Autoritat Nacional Palestina, la negativa 
al retorn dels refugiats i desplaçats als seus llocs d'origen, o el tracte dispensat als ciutadans d'Israel d'origen 
palestí, són només una breu llista indicativa dels més greus incompliments d'Israel pel que fa al Dret 
Internacional i les resolucions de Nacions Unides. 
 
L'actitud del conjunt de la comunitat internacional i de la societat civil internacional és important per 
contribuir a una resolució justa del conflicte, però no ho és menys l'aposta per estratègies basades en la no 
violència que sorgeixen amb creixent força de les organitzacions de la societat civil palestina i també de la 
societat civil israeliana, o a les que tenen caràcter mixt. Encoratgem especialment a organitzacions i 
moviments israelians de denúncia de l'ocupació o pels Drets Humans com els Refuseniks, Breaking the 
Silence, els Shministim, Gush Shalom, Shalom ajshav, B'Tselem, Nashim BeShahor, Machsom Watch, l'ICADH, 
l'ACRI, o mixtos com l'AIC, que sens dubte fan una contribució essencial a la pau. 
 
Per tot això, el Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya, reunit a Barcelona el dissabte 22 de 
febrer de 2013, adopta la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 

1.- Reiterem el nostre compromís amb l'assoliment d'una pau justa i duradora que posi fi al conflicte entre 
Israel i Palestina.  
 
2.- Afirmem que, per a que aquesta pau sigui possible, és tan necessari el reconeixement sense reserves del 
dret d'Israel a existir i el de la seva ciutadania a viure en pau i amb seguretat, com remoure el que 
actualment és el principal obstacle per a l'assoliment d'aquest objectiu, com és el manteniment de l'ocupació 
de territoris palestins per part d'Israel i la seva progressiva colonització. 
 
3.- Proclamem com a propis els objectius continguts en la crida de la societat civil palestina del juliol de 2005, 
en el sentit d'exigir a Israel que compleixi amb les disposicions del Dret Internacional i amb les nombroses 
resolucions de l'Assemblea General de Nacions Unides amb relació a la seva ocupació de terres palestines, 
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així com amb la resolució de la Cort Internacional de Justícia relativa a la il·legalitat del Mur, i en concret a 
complir amb les següents exigències: 
 

a) Que finalitzi la seva ocupació i colonització de totes les terres ocupades al juny de 1967 i 
destrueixi el Mur; 
b) Que reconegui els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d'Israel per a una total 
igualtat; i  
c) Que respecti, protegeixi i promogui el dret dels refugiats palestins a tornar a les seves cases i 
propietats tal i com estableix la resolució número 194 de les Nacions Unides.  

 
4.- Incorporem als nostres compromisos, a fi d'exercir un pressió efectiva i no violenta per a la consecució dels 
esmentats objectius, els de promoure que les institucions europees, espanyoles, catalanes i locals, així com el 
conjunt del sector públic i privat participin de l'estratègia de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), respecte 
de les institucions, entitats, organitzacions o empreses que fomentin, participin, col·laborin o obtinguin 
benefici de l'ocupació i colonització israeliana de Palestina, abstenint-se d'establir-hi vincles mercantils, de 
cooperació, o de qualsevol altra mena, fins que s'hagin assolit els objectius esmentats. 
 
5.- Saludem fraternalment a totes les persones i organitzacions, israelianes, palestines o mixtes, que treballen 
per posar fi a la ocupació, pels Drets Humans, i per una pau justa i duradora.” 
 
• 26 d’abril de 2014: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S'aprova, per unanimitat, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant a 75 candidats i candidates 
a alcalde i alcaldessa per a les Eleccions Municipals 2015 presentat pel secretari de Política Municipal, Josep 
Mayoral. 
 
 
S’aprova, per unanimitat, el Manifest del PSC per a les Eleccions Europees presentat pel candidat, Javi 
López. 
 
• 15 de juny de 2014: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
Es rebutja, amb 2 vots a favor i 3 abstencions, el canvi en el Reglament del Congrés,  del 10% al 5% dels 
avals que necessita un candidat, presentada per Pau Sanromà.  
 
S’aprova, amb 4 abstencions, la proposta de Reglament del Congrés Extraordinari i l’Annex presentada per 
Joan Ruiz. 
 
S’aprova, amb 8 abstencions, proposta de Comissió Gestora, presentada per Antoni Poveda. 
 
• 5 d’octubre de 2014: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant a candidats i candidates a 
alcalde i alcaldessa per a les Eleccions Municipals 2015, presentat pel secretari de Política Municipal, Antoni 
Fogué. 
 
S’aprova, amb 1 vot en contra, Acord de presentació del calendari de la segona tongada d’elecció de 
candidats i candidates presentada pel secretari de Política Municipal, Antoni Fogué, el qual es transcriu 
literalment:  
 
“Presentació del calendari de la segona tongada d’elecció de candidats i candidates a Alcalde i Alcaldessa, 
aprovat per la Comissió Executiva el passat dilluns. La informació més important a part de la data del 15 de 
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desembre com a data de finalització d’aquest segon procés, informar que el procés es tan per a municipis de 
més de 20.000 habitants (que segons el reglament d’elecció de candidats i candidates a alcalde i alcaldessa, 
el mètode l’elecció són primàries entre militats i simpatitzants) com per a municipis de menys de 20.000 
habitants (on el mètode d’elecció és l’assemblea d’agrupació). Recordar que és un calendari guia i que som 
flexibles en els terminis que cada municipi cregui convenient i informar que el dia 15 de desembre ja han 
tingut que passar tots caps de llista pels respectius Consell de Federació.  
 
Segon acord, és que com el proper Consell Nacional Ordinari segurament sigui en el mes de febrer i en aquest 
mes ja el que es farà es aprovar llistes municipals, el Consell Nacional d’aquest diumenge haurà de mandatar 
a la Comissió Electoral del partit a que sigui ella qui aprovi els diferents caps de llista que s’aniran triant 
passat el 5 d’octubre. La formula és: “El Consell Nacional del PSC, mandata a la Comissió Electoral del Partit 
per a que aprovi els diferents dictàmens que arribin a les federacions amb els i les caps de llista aprovats pels 
diferents municipis i/o federacions”.” 
 
 
S’aprova, per unanimitat, el tancament de l’exercici 2013 i el pressupost 2014, presentat per la secretaria 
d’Organització, Assumpta Escarp, i pel president de la Comissió de Control Financer del PSC, Quim Llach.  
 
• 24 de gener de 2015: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, les modificacions al Reglament d’Eleccions Primàries obertes a la ciutadania per a 
l’elecció del candidat o candidata a la Presidència de la Generalitat, presentada pel president i portaveu de la 
Comissió de Reglament i Organització, Joan Ruiz. 
 
S’aprova, per unanimitat, el Dictamen la Comissió Electoral del PSC proposant als candidats i candidates a 
alcalde i alcaldessa per a les Eleccions Municipals 2015,  presentat pel secretari de Política Municipal, Antoni 
Fogué. 
 
Presentació de la Sectorial de persones amb discapacitats, a càrrec de Pilar Díez, en nom de la comissió 
executiva. 
 
• 11 d’abril de 2015: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant als candidats i candidates 
a alcalde i alcaldessa per a les Eleccions Municipals 2015 i facultar a la Comissió Electoral per a poder aprovar 
les candidatures que falten, presentat pel secretari de Política Municipal, Antoni Fogué.  
 
S’aprova, per unanimitat, la modificació del Reglament de Primàries, presentada pel president de la 
Comissió de Reglaments i Organització, Joan Ruiz. 
 
S’aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució presentada pel representant de la comissió al Parlament 
de Catalunya, David Pérez, la qual es transcriu literalment: 
 
“Resolució del Consell Nacional del PSC: 
 
El passat mes d’agost es van complir els 35 anys des de les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. 
Catalunya és la única Comunitat sense llei electoral pròpia, aplica la Llei Orgànica de Règim Electoral General 
d’acord amb el que estableix una disposició transitòria de L’Estatut de 1979 que s’ha mantingut inalterable. 
 
L’aplicació de la LOREG ha provocat notables anomalies en la composició del Parlament. En dues ocasions el 
PSC ha estat la formació política més votada a Catalunya, però no la que ha obtingut més escons. A les 
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darreres eleccions, el PSC va ser la segona força en vots, amb 26.583 vots més que el tercer partit, però amb 
un escó menys.  
 
En els darrers anys 20 anys els Socialistes hem impulsat tant reflexions en l’àmbit acadèmic com iniciatives al 
Parlament cara a la promulgació d’una llei electoral per Catalunya. El nostre compromís de contribuir a la Llei 
Electoral és inequívoc, avui i al llarg de la història. 
 
Disposar de la legislació electoral pròpia esdevindrà una oportunitat per a millorar la qualitat democràtica de 
la nostra societat, d’aquí que la considerem una de les prioritats polítiques pel socialisme català. En aquest 
sentit, el Consell Nacional del PSC manifesta:  
 
1. Ens sentim obligats a impulsar una llei electoral pròpia completa. Tenim la convicció de que cal un ampli 
acord polític que permeti disposar d’una llei electoral amb la qual el vot de cada persona valgui el mateix i 
amb la que la ciutadania pugui demanar comptes als diputats i diputades que els han de representar.  
 
2. Per tal d’ajustar-se a allò que exigeix l’Estatut, que en el seu article 56.2 estableix que el sistema electoral 
serà de representació proporcional i que assegurarà la representació adequada de totes les zones del 
territori, els socialistes i les socialistes defensem una proposta que significaria un notable increment de la 
representativitat, de manera que s’igualaria el valor de tots els vots, amb independència del territori en el 
qual s’emeten.  
 
3. D’acord amb el precepte de l’Estatut, la nostra proposta no significaria en cap cas una minva de l’actual 
representació dels diversos territoris. 
 
4. Els socialistes considerem que la legislació electoral pròpia de Catalunya ha d’incloure mecanismes per 
apropar els representants a la ciutadania a la qual representa, i considerem que el mecanisme òptim per 
assegurar aquesta proximitat és l’elecció directa d’un nombre important de diputats i diputades de districte.  
 
Barcelona, 11 d’abril de 2015” 
 
 
S’aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució presentada per Catarina Mieres, la qual es transcriu 
literalment:  
 
“PER UN SISTEMA DE SALUT DE FINANÇAMENT PÚBLIC D’ACCÉS UNIVERSAL I BASAT EN L’EQUITAT 
PERSONAL I TERRITORIAL. Resolució del Consell Nacional. Barcelona, 11 d’abril de 2015. 
 
El sistema sanitari públic del nostre país ha estat durant el desenvolupament de la nostra democràcia un dels 
puntals sobre els quals s’ha sostingut la idea socialdemòcrata d’igualtat d’oportunitats per a tota la 
ciutadania, i un dels factors més importants de manteniment de l’equitat social i la reducció de les 
desigualtats. Ara el sistema està patint greus atacs per part dels governs del PP i CiU, que estant afectant 
directament els seus fonaments i estant posant en risc els principis d’universalitat, equitat i sostenibilitat que 
tant ens ha costat d’establir i mantenir.  
 
Els i les socialistes hem estat la peça clau per establir les bases del nostre sistema sanitari. Ens declarem 
hereus d’aquells qui, com el nostre company Ernest Lluch, van construir i desenvolupar un model universal i 
equitatiu que ha estat alhora fonamental per a la nostra ciutadania i reconegut internacionalment. Hem de 
reivindicar la feina feta des dels governs de Pasqual Maragall i José Montilla en defensa de la sanitat pública, 
i hem de fer recordar que durant els anys dels nostres governs vam finançar i estendre per tot el país una 
atenció pública de qualitat, demostrant la nostra vocació de defensa del sistema sanitari públic.    
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Els i les socialistes ens sentim orgullosos tant d’aquest valuós llegat com d’aquells companys i companyes que 
des dels ajuntaments, centres de salut, entitats, etc, segueixen defensant-lo i patint les campanyes dels qui 
volen tacar la nostra acció i oblidar que hem estat i som els més ferms defensors del caràcter públic del 
sistema sanitari. No acceptarem lliçons de defensa de la sanitat pública ni d’aquells que la volen destruir ni 
tampoc d’aquells qui pretenent defensar-la volen negar la nostra contribució fins i tot oblidant la seva pròpia 
participació en els governs progressistes que la van desenvolupar.  
 
Des de l’any 2010 ens trobem en una situació de risc. Les modificacions legislatives realitzades pel govern de 
l’Estat del PP com son, el Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional 
de salud y mejorar la calidad de sus prestaciones, que deixa fora de cobertura sanitària a gairebé un milió de 
persones a tot l’Estat espanyol, o bé la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
(LRSAL), que amb la seva aplicació suposaria la desaparició de les competències locals en l’àmbit de salut són 
decisions involutives, retrògrades i fortament injustes i generadores de grans desigualtats.  
 
A més a més els governs de CiU amb el recolzament d’ERC, han engegat una política de laminació progressiva 
i constant del caràcter públic del sistema sanitari. Els i les socialistes serem especialment bel·ligerants contra 
qualsevol acció política encaminada a desconstruir o privatitzar allò que tants esforços ha costat de posar en 
marxa i que és patrimoni públic de la nostra societat, així com també ens oposarem a les posicions de caire 
populista que el posin en perill amb propostes poc realistes que arrisquin la seva sostenibilitat.  
 
El sistema sanitari s’ha de defensar des del Govern, però també des del territori. Els i les socialistes hem 
cregut sempre en un sistema sanitari coordinat des de dalt però amb la vista posada en la ciutadania i 
l’equitat territorial, que atengui la diversitat del nostre país. Des del PSC hem defensat la participació cabdal 
dels ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, i la integració de serveis com una 
estratègia optimitzadora per donar una bona atenció. En aquest sentit, els governs territorials de salut, ara 
eliminats pels governs de CiU, i la participació dels ajuntaments en consorcis públics han estat eines 
fonamentals en aquesta estratègia de proximitat, que el govern de Mas està posant en risc per la creació de 
nous consorcis o modificant la composició dels seus òrgans de govern amb la participació d’empreses 
privades. Estem en contra de la confusió interessada públic/privat que vol crear CiU. Creiem fermament en la 
sanitat de responsabilitat pública i en el paper de referent que ha de fer l’Institut Català de la Salut com a 
principal empresa pública del sector.  
 
Els i les socialistes apostem per un sistema públic integrat, en el qual no es barregin interessos privats amb 
els interessos de la ciutadania. Hem de garantir que els interessos privats quedin fora de les tasques de 
planificació i govern del sistema sanitari i cal reformar els consorcis i empreses sanitàries públiques o 
majoritàriament públiques, per tal de garantir que en els seus òrgans de govern no hi participi qui pugui tenir 
conflicte d’interessos. La pressió de les empreses i els fons d’inversió internacionals per apropiar-se del nostre 
sistema públic de salut i extreure’n beneficis econòmics trobarà una resposta contrària ferma i decidida per 
part del PSC. 
 
Els nous temps posen sobre la taula nous reptes per mantenir i desenvolupar la universalitat, l’equitat i la 
sostenibilitat dels sistema sanitari i especialment la recuperació dels drets de la ciutadania en l’àmbit de la 
salut i l’atenció sanitària amb el sistema sanitari de titularitat i responsabilitat pública com a garant 
d’aquests drets. Els i les Socialistes de Catalunya en som els principals defensors per herència i per vocació, 
sempre mirant el futur perquè el sistema sigui sostenible, equitatiu i garant de la igualtat en l’accés de tots i 
totes als serveis sanitaris, amb uns temps d’espera dignes. Ens mouen les necessitats de la ciutadania, la 
lluita contra les desigualtats, i una idea integradora i integral del país, i tenim la responsabilitat de seguir 
lluitant i treballant amb noves idees i nou impuls perquè la ciutadania ens necessita. El nostre compromís és 
ferm i decidit. Amb la salut no s’hi juga.  
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Davant el context actual, els Socialistes i altres forces parlamentàries hem sol·licitat un Ple Extraordinari al 
Parlament sobre la situació de la sanitat pública per poder fer el seguiment i control de l’acció del Govern i 
traslladar la nostra alternativa bassada en: 
 
La defensa per a Catalunya un Sistema Nacional de Salut de finançament públic amb garantia d’accés 
universal i basat en l’equitat personal i territorial. I per fer-ho possible cal una Nova Llei de Salut de 
Catalunya, que consolidi i reforci el dret a la salut, superant les ambigüitats de la LOSC. I amb l’objectiu 
d’incorporar a les polítiques del govern una visió integral i integradora de la salut.  
 
La garantia d’una assignació per càpita que recuperi els valors de 2009, 1.300€ per càpita, establint plans de 
xoc de caràcter plurianual, per recuperar els llocs de treball perduts, actualitzar els salaris dels professionals i 
adequar els ratis de professional per centre de salut i hospitals d’acord amb les societats científiques i de 
professionals.  
 
El reforçament del sector sanitari de finançament públic, i blindar el paper del Institut Català de la Salut (ICS) 
com a proveïdor públic referent de serveis de salut. Per garantir la seva solvència econòmica, exigirem al 
Govern de l’Estat el traspàs de la titularitat del patrimoni de la Seguretat Social amb utilització sanitària 
(centres de salut i hospitals gestionats per ICS). 
  
El rebuig de la privatització i mercantilització de la sanitat pública. No podem permetre la convocatòria de 
més concursos per gestionar àrees bàsiques de salut i volem desenvolupar la xarxa pública d’atenció primària 
i salut comunitària.  
 
La recuperació i l’enfortiment de la Governança del sistema de salut, per tal d’incrementar la transparència 
en la gestió de recursos. Cal que enfortim la participació real de municipis, professionals i ciutadania.  
 
La convicció que els i les professionals han de set els impulsors de la innovació i la recerca de sistema de salut. 
Cal que fomentem la seva dedicació exclusiva i la seva autonomia en la gestió clínica, assegurant la seva 
formació continuada i facilitant l’exercici de la docència i la recerca en els centres de salut i hospitals per tal 
de garantir que la salut sigui, a més, motor de desenvolupament de Catalunya.  
 
La necessitat d’un pla d’inversions plurianuals per evitar descapitalització actual i garantir la modernització i 
possibilitar l’actualització de la tecnologia de centres de salut i hospitals del SISCAT.” 
 
• 6 de juny de 2015: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
Es presenta l’Informe de l’Escola Xavier Soto sobre els resultats de les Eleccions Municipals.  
 
• 11 de juliol de 2015: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, amb 3 abstencions, el Dictamen de l’Autoritat Electoral, el qual es transcriu literalment:   
 
“ACORD DE L’AUTORITAT ELECTORAL SOBRE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT/TA SOCIALISTA A CAP DE LLISTA PER 
LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA A LES ELECCIONS GENERALS 
 
Per donar compliment a les disposicions del Reglament per a l’elecció del candidat socialista a cap de llista de 
la circumscripció de Barcelona a les eleccions generals , el passat dia 6 de juny es va obrir el termini perquè 
els precandidats recollissin els avals necessaris per presentar la seva candidatura. En finalitzar aquest 
termini, a les 12 hores del dia 30 de juny, es va presentar les candidatures següents: 
 
Carmen Chacón Piqueras amb un total de 1.897 avals de militants del PSC vàlids.  
Daniel Gutiérrez Espartero amb un total de 237 avals de militants del PSC vàlids.   
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Tenint en compte les disposicions de l’esmentat reglament, el fet que només una de les dues persones ha 
arribat a assolir el nombre d’avals necessari i que finalitzat el termini reglamentari no s’ha presentat cap 
reclamació, l’Autoritat Electoral 
 
Acorda: 
 
La proclamació de la companya Carme Chacón Piqueras com a Cap de llista socialista per la Circumscripció de 
Barcelona a les Eleccions Generals.  
 
Barcelona, a 2 de juliol de 2015.” 
 
 
S’aprova, amb 1 abstenció, el Dictamen de l’Autoritat Electoral, el qual es transcriu literalment:   
 
“ACORD DE L’AUTORITAT ELECTORAL SOBRE L’ELECCIÓ DEL CANDIDAT/TA SOCIALISTA A LA PRESIDÈNCIA DE 
LA GENERALITAT 
 
Per donar compliment a les disposicions del Reglament per a l’elecció del candidat socialista a la Presidència 
de la Generalitat, el passat dia 6 de juny es va obrir el termini perquè els precandidats recollissin els avals 
necessaris per presentar la seva candidatura. En finalitzar aquest termini, a les 12 hores del dia 30 de juny, 
només es va presentar la candidatura del company Miquel Iceta i Llorens amb un total de 2.339 avals vàlids 
de militants del PSC.   
 
Tenint en compte les disposicions de l’esmentat reglament, el fet que només una persona ha arribat a assolir 
el nombre d’avals necessari i que finalitzat el termini reglamentari no s’ha presentat cap reclamació, 
l’Autoritat Electoral 
 
Acorda: 
 
La proclamació del company Miquel Iceta i Llorens com a Candidat socialista a la Presidència de la 
Generalitat.   
 
Barcelona, a 2 de juliol de 2015.” 
 
• 25 de juliol de 2015: Consell Nacional, sessió extraordinària. 
 
S'aprova, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant als candidats per a les Eleccions 
Autonòmiques: 

 
Circumscripció de Barcelona, Miquel Iceta Llorens 

  Circumscripció de Girona, Rafael Bruguera Batalla 
 Circumscripció de Lleida, Oscar Ordeig Molist 
 Circumscripció de Tarragona, Carlos Castillo Rosique 
  
• 24 d’octubre de 2015: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant les candidatures de les circumscripcions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, pel Congrés de Diputats, presentat per la secretaria d’Organització, 
Assumpta Escarp: 
 

Consellers acreditats 231 
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A favor 201 
En contra 12 
Abstencions 18 

 
S’aprova, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant les candidatures de les circumscripcions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, pel Senat, presentat per la secretaria d’Organització, Assumpta Escarp: 
 

Consellers acreditats 231 
A favor 220 
En contra 0 
Abstencions 11 

 
S’aprova, per unanimitat, el Informe econòmic i financer i patrimonial, presentat per la secretaria 
d’Organització, Assumpta Escarp, i el Dictamen de la Comissió de Control Financer presentat pel seu 
president, Quim Llach. 
 
S’aprova, amb 1 abstenció, la Proposta de Resolució presentada per Imma Bajo en nom del Consell de la 
Igualtat del PSC, la qual es transcriu literalment:  
 
“Resolució sobre la composició de les llistes electorals del PSC 
 
En el context de les Eleccions al Parlament d’aquest 27 de setembre, el Consell de la Igualtat del PSC expressa 
el seu reconeixement al partit. I, més concretament, al company primer secretari, Miquel Iceta, pel seu 
compromís amb el feminisme socialista tant per haver incorporat de manera totalment transversal la 
perspectiva de gènere en el programa, com per la confecció de llistes, i que ha donat com a resultat que el 
PSC sigui el partit amb el grup més paritari de l’actual Parlament.  
 
Dit això, i en el context de futures eleccions, des del Consell de la Igualtat esperem que aquest exemple 
serveixi per encoratjar a tot el partit a seguir pel camí del feminisme socialista i que, a partir d’ara, el partit 
adopti el sistema de llistes cremallera.  
 
A més, instem que el partit fomenti llistes encapçalades per dones, quelcom fonamental per garantir, 
juntament amb les llistes cremallera una composició paritària dels nostres grups institucionals.” 
 
S’aprova, per unanimitat, la Proposta de Resolució presentada per Imma Bajo en nom del Consell de la 
Igualtat del PSC, la qual es transcriu literalment:  
 
“Resolució sobre l’augment de dones assassinades per violència de gènere i la manca de resposta política 
 
Al 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a l’Estat Espanyol, 12 d’elles 
a Catalunya. Aquest any, ja són 36 dones víctimes mortals de la violència masclista a l’Estat, de les quals, 6 
han estat assassinades a Catalunya. Concretament, aquest juliol van ser assassinades a tot el territori 7 
dones (1 d’elles a Catalunya), i durant l’agost a tot l’Estat 5 dones (2 d’elles a Catalunya). 
 
Des del Consell de la Igualtat del PSC expressem la nostra profunda preocupació per l’augment de dones 
assassinades durant els darrers mesos per la violència de gènere, i denunciem la manca de resposta política 
dels governs de dretes de l’Estat i Catalunya per lluitar realment contra aquesta xacra.  
 
Recordem que la violència de gènere no és un problema que afecti a l’àmbit privat. Ans el contrari: és el 
símbol més brutal de la desigualtat existent basada en els encara molt arrelats valors patriarcals de la 
societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, dones que són considerades 
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pels seus agressors meres objectes de la seva possessió sense els mínims drets d’igualtat, llibertat, respecte i 
capacitat de decisió.  
 
Els i les socialistes sempre hem impulsat lleis per lluitar contra aquesta xacra, tant a nivell de l’Estat (Llei 
Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere) com a Catalunya (Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i amb la recentment aprovada 
Llei d’Igualtat catalana (Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes), promoguda i 
treballada intensament des del PSC, tot i estar a l’oposició. Però no hi ha prou amb lleis: per lluitar eficaçment 
contra la violència de gènere és bàsica la voluntat política com ha quedat dramàticament palès aquests 
darrers anys.  
 
Per això, instem al PSC a comprometre’s perquè la lluita contra la violència de gènere sigui prioritari a 
l’agenda política actual i del proper govern socialista de l’Estat.  
 
Com a PSC ens hem sumat a la marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre promoguda 
pels moviments feministes. Des del Consell de la Igualtat instem al SC a fomentar la participació de les i els 
militants i simpatitzants. Demanem també molt especialment a les conselleres i consellers nacionals perquè 
informin de la marxa a la seva agrupació i que hi participin activament.” 
 
• 23 de gener de 2016: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S’aprova, amb 1 vot en contra i 1 abstenció, la Proposta de Resolució presentada pel primer secretari, 
Miquel Iceta, la qual es transcriu literalment:  
 
“Proposta de resolució del Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
 
Dissabte, 23 de gener de 2016 
 

1. A les eleccions del 20 de desembre, els ciutadans i ciutadanes van emetre dos missatges claríssims. 
Una demanda de canvi i l’exigència d’acords entre partits en un context polític sense majories clares. 
El canvi ha de venir de la mà d’aquells que, des de la crítica més profunda a la gestió del PP, volen 
impulsar reformes a través de majories parlamentàries plurals i acords programàtics de govern.  

2. L’agenda del canvi a Espanya és inajornable: cal derogar la reforma laboral, cal un nou Estatut dels 
Treballadors, cal blindar les pensions, cal derogar la llei Wert, cal derogar la llei mordassa i cal 
encertar un nou procés de reforma constitucional per fer d’Espanya un Estat federal, que reconegui la 
seva pluralitat, sotmetent a referèndum el nou pacte.  

3. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) comparteix amb el PSOE la necessitat de respectar 
el dret del partit va guanyar les eleccions a cercar el suport en favor de la investidura de Mariano 
Rajoy. Fidels al mandat electoral i en coherència amb el nostre projecte polític, els socialistes no 
donarem el nostre suport a un govern del PP. Si Mariano Rajoy no obtingués la investidura, 
correspondria als socialistes intentar configurar una majoria alternativa que doni suport a la 
investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern per constituir un govern reformista amb la 
participació i el suport d’aquells que vulguin fer possible el canvi a Espanya.  

4.  Els socialistes seguim compromesos a cercar per la via del diàleg, la negociació i el pacte, la solució 
al problema de l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Reiterem, doncs, la nostra convicció, 
que és temps de construir ponts, no de fer fronts, Catalunya endins i Catalunya enfora.  

5. La investidura d’un nou president de la Generalitat i la construcció d’un nou govern fruit del pacte 
entre Junts pel Sí i la CUP marquen l’inici d’una nova legislatura catalana. Els socialistes reiterem 
l’exigència de ser fidels al veredicte de les urnes que, si bé atorguen la possibilitat de governar a una 
majoria independentista, no habiliten per trencar la legalitat i imposar un projecte que no ha tingut 
el suport majoritari de la ciutadania. El PSC serà especialment vigilant sobre aquesta qüestió, no 
participarà de cap manera en el procés independentista i exercirà d’oposició catalanista i d’esquerres 
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al nou govern, obert als acords que signifiquin una millora de l’autogovern de Catalunya, del seu 
finançament i de la qualitat de vida dels catalans i les catalanes.”    

 
S’aprova, amb 3 abstencions, la ratificació de la Resolució de la Comissió de Garanties presentada pel 
president del Consell Nacional, Celestino Corbacho, la qual es transcriu literalment:  
 
“Proposta de RESOLUCIÓ  
 
Expedient 1/15 Marta Camps (Agrupació Lleida)  
 
A N T E C E D E N T S  
 
En data 25 de febrer de 2015 va tenir entrada al registre de la Comissió de Garanties del PSC un escrit dels 
company/es Àngel Ros i 24 més de l’agrupació de Lleida, en el que posaven en coneixement de la Comissió 
uns fets ocorreguts durant l’últim any i mig, fets protagonitzats per la companya Marta Camps, en aquell 
període primera secretaria de l’Agrupació de Lleida.  
 
Manifesten els company/es en el seu escrit un seguit d’esdeveniments que han succeït al voltant de la 
companya Marta Camps. Els fets són els següents:  
 
1. En l’últim any i mig, Marta Camps ha realitzat declaracions públiques en les que mostrava la seva 
disconformitat amb la línia de treball del grup municipal.  
 
2. El menyspreu cap la feina dels regidors ha estat constant, exposant públicament les desavinences que la 
regidora mantenia amb la resta de l’equip. A més de fer una gestió municipal paral·lela a la resta dels seus 
companys de corporació.  
 
3. El 2014 es va iniciar un procés de primàries a l’agrupació de Lleida per elegir cap de llista, ella no es va 
presentar, i els militants van escollir democràticament al company Àngel Ros.  
 
4. Un cop escollit el cap de llista, han continuat les mostres i declaracions públiques explicitant el seu desig de 
ser l’alcaldessa de la ciutat i fins i tot plantejar llistes alternatives a la que pugui plantejar Ros. A més de ficar 
en dubte el projecte socialista, i denunciant una guerra contra ella que mai s’ha donat.  
 
5. Durant aquet període són freqüents les filtracions als grups de l’oposició d’informació privilegiada de 
l’equip de govern  
 
6. El grup municipal es reuneix el dia 18 de febrer i sol·licita formalment a l’alcalde el cessament com a 
portaveu per manca de lleialtat de la primera secretaria i portaveu, i la manca de representativitat. El mateix 
dia, la regidora i militant es cessada de tots els seus càrrecs a l’Ajuntament de Lleida atenent a la falta de 
confiança.  
 
7. A partir d’aleshores inicia un procés de difamació i denúncia pública contra l’alcalde i atribueix fets als 
regidors del grup i militants socialistes de poca legalitat que no es poden permetre per la nostre honorabilitat 
i bon fer.  
 
Formulada l’oportuna denúncia i ratificada per les company/es, la Comissió de Garanties va admetre-la a 
tràmit i va procedir a tramitar l’expedient corresponent.  
 
Cal fer esment d’un esdeveniment sobrevingut que té especial significació en la tramitació del present 
expedient, en tractar-se d’un fet rellevant. Es tracta de la denúncia presentada davant el Fiscal Anticorrupció 



                                                                                                                                         
    
 

116 

d’una denúncia contra el company Ángel Ros, Alcalde en representació del PSC i President del partit, 
denúncia feta al marge dels òrgans regulars del nostre partit.  
 
En data. 4 de juny de 2015 la Comissió de Garanties, vista la gravetat dels fets denunciats va procedir per 
unanimitat a la suspensió cautelar de militància de la companya Marta Camps.  
 
En data 1 de juliol de 2015, la Comissió de Garanties aprova per unanimitat el corresponent Plec de Càrrecs.  
 
En la reunió del dia 7 de setembre de 2015, la Comissió de Garanties, procedeix a examinar el Plec de 
Descàrregues, presentat per la companya Marta Camps i vist que no conté elements que es puguin 
considerar que contenen elements exculpatoris de la conducta i dels fets esmentat, procedeix per unanimitat 
a facultar a la companya ponent a elaborar la resolució definitiva.  
 
FETS  
 

• Disconformitat pública amb la línia de treball del grup municipal.  
• Menyspreu públic de la feina dels regidors i de l’equip municipal.  
• La deslleialtat per les freqüents filtracions als grups de l’oposició d’informació de l’equip de govern 

municipal.  
• L’especial gravetat de la denúncia presentada davant del Fiscal, contra actuacions de l’alcalde. 

Denúncia presentada al marge i sense coneixement dels òrgans regulars del partit  
 
FONAMENTS DE DRET  
 

• Article 4.2 apartat 3 dels Estatuts del PSC.  
• Article 23 del Codi Ètic del PSC.  

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
 
La Comissió de Garanties entén que la companya Marta Camps ha incorregut en infracció greu dels deures 
dels militants previstos a l’article 4.2 apartat 3r dels Estatuts del PSC, aprovats pel 12è Congrés del Partit i a 
l’article 23 del Codi Ètic aprovat al mateix Congrés, més enllà de la llibertat d’expressió, consciència i 
pensament prevista als Estatuts i al Codi Ètic del PSC.  
 
Per la gravetat dels fets, per la significació pública de la militant i dels càrrecs públics i orgànics que ha 
ostentat, la Comissió de Garanties acorda la SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL PSC.  
 
La present resolució pot ser objecte de recurs davant el Consell Nacional mitjançant un escrit d’al·legacions, 
que haurà de ser presentat en el termini de trenta dies des de la seva notificació.” 
 
• 6 de març de 2016: Consell Nacional, sessió ordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, el Informe econòmic 2015-2016 (liquidació de 2015 i el Pressupost 2016), 
presentat per la secretaria d’Organització, Assumpta Escarp, i pel president de la Comissió de Control 
Financer, Quim Llach. 
 
S’aprova, amb 1 vot en contra i 6 abstencions, la proposta de la comissió executiva de venda del local de la 
seu central del PSC al carrer Nicaragua núm. 75 de Barcelona. 
 
• 14 de maig de 2016: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
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S’aprova, per unanimitat, la ratificació de la cap de llista per la circumscripció de Barcelona a les Eleccions 
Generals, Meritxell Batet.  
 
S’aprova, amb 12 vots en contra i 1 abstenció, el Dictamen de la Comissió Electoral del PSC proposant les 
candidatures de les Eleccions Generals, presentat per la secretaria d’Organització, Assumpta Escarp. 

 
S’aprova, per unanimitat, la ratificació del Programa Electoral per les Eleccions Generals, presentat per la 
secretaria d’Organització, Assumpta Escarp.  
 
 
• 2 de juliol de 2016: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, per unanimitat, la convocatòria del Congrés del PSC pels dies 4, 5 i 6 de novembre, la data de les 
Eleccions Primàries, la ratio per escollir delegats, l’ordre del dia i el reglament, presentat per la secretaria 
d’Organització, Assumpta Escarp. 
 
• 23 de setembre de 2016: Consell Nacional, sessió extraordinària.  
 
S’aprova, amb 1 abstenció, l’esmena a l’article 29, del Reglament de Primàries, presentada per la secretària 
d’Organització, Assumpta Escarp,  
 
 
AUTORITAT ELECTORAL 
 
La Mesa del Consell Nacional actuant com Autoritat Electoral, a participat en els següents  processos i 
accions: 
 

- Elaboració del Reglament de Primàries, aprovat en el Consell Nacional celebrat el 6 d’abril de 2013. 
 

- Modificacions del Reglament de Primàries, aprovades en els Consells Nacionals de: 
 

• 24 de gener de 2015 
• 11 d’abril de 2015 
• 11 de juliol de 2015 
• 23 de setembre de 2016 

 
- Ha actuat en els següents processos d’Eleccions Primàries: 

 
• Elecció cap de llista Eleccions Europees 2014 
• Elecció primer/a secretari/a 2014 
• Elecció cap de llista Eleccions Autonòmiques 2015 
• Elecció primer/a secretari/a 2016 

 
Aquesta Autoritat Electoral valora molt positivament els processos de primàries en els que, a cadascun d’ells, 
s’ha anat modificant, perfeccionant o corregint els Reglament.  
 
Així mateix podem dir que, la cultura de primàries s’està arrelant en el sí de l’organització del Partit.  
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COMISSIÓ DE CONTROL FINANCER 
Joaquim Llach, President de la Comissió de Control Financer 
 
La Comissió de Control Financer elegida al 12è Congrés del Partit, i formada en una primera etapa per 
Joaquim Llach Mascaró, Feliciano Pérez Herrero, Pedro Lloret López, Sílvia Egea Andreu i Glòria Mans 
Cervantes i, en la darrera, pels tres primers, més en Josep Ballart Ballús, ha dut a terme la tasca que 
reglamentàriament s'estableix als Estatuts del Partit. 
En el transcurs d'aquest mandat 2012-2116, ha supervisat anualment el tancament dels exercicis econòmics 
del Partit i ha emès els corresponents informes que formen part de la documentació que es ret tant al 
Tribunal de Cuentas com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Els membres d'aquesta Comissió s'han reunit periòdicament per tal d'avaluar els estats financers del Partit i 
els pressupostos anuals i els ha presentat davant dels Consells Nacionals celebrats el 24 de març de 2012, el 
29 de juny de 2013, el 5 d'octubre de 2014, el 24 d'octubre de 2015 i el 6 de març de 2016, que els va 
aprovar. 
Quant a la situació patrimonial del Partit, el fet més rellevant ha estat l'aprovació pel Consell Nacional del 6 
de març d'enguany de la venda de la seu del carrer Nicaragua. La CCF vol remarcar que la condició en què es 
va aprovar l'esmentada venda fou la de reduir considerablement l'endeutament del Partit, fins a fer-lo 
suportable, i destinar la resta a la compra d'una nova seu. En cap  cas ha de servir per a despeses d'ordinari. 
Finalment, dir que en el transcurs d'aquests quatre anys no s'ha requerit a aquesta Comissió per cap 
fiscalització que no hagi estat l'ordinària de cada exercici comptable.   
 

COMISSIÓ DE REGISTRE D’INTERESSOS  
Àfrica Llorente, Presidenta de la Comissió de Registre d’Interessos 
 
Des de la comissió vàrem  posar en marxa la sol·licitud de declaracions de béns dels nostres càrrecs públics.  
 

COMISSIÓ DE GARANTIES 
Joan Torres, President de la Comissió de Garanties 
 
La Comissió nomenada pel 12è Congrés del Partit es va reunir amb una periodicitat indeterminada, d’acord a 
les pautes marcades per la tramitació dels expedients, per les denúncies presentades per les organitzacions 
o els afiliat i afiliades, segons consta a les actes elaborades en cada sessió. 
La primera tasca que va realitzar aquesta Comissió va ser la reforma del Reglament propi de la mateixa per 
tal d’adaptar-lo a les noves exigències de tramitació. Tanmateix, es va dur a terme la incoació de 31 
expedients originats per les corresponents denúncies formulades. 
De la tramitació d’aquests expedients, varen resultar dos expulsions i una suspensió temporal de militància. 
Es van arxivar per falta de documentació, per no ratificació, o per falta de proves nou expedients i cinc 
denúncies varen ser derivades a la Secretaria d’Organització per entendre que no eren competència de la 
Comissió de Garanties. Únicament en un cas el militant expulsat va presentar recurs davant del Consell 
Nacional, òrgan que va desestimar les pretensions de l’expulsat. 
En aquest moment es troba en tràmit un  expedient. 
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ANNEXES -  SECRETARIA D’OCUPACIÓ I POLÍTICA SOCIAL 
 

El replantejament del relat socio-laboral del partit: 

1. L’autonomia, el creixement i el desenvolupament de les persones en tot el seu cicle vita. Pla de Xoc 
contra l’atur juvenil: dotat amb 300M€ per fer polítiques de joventut, possibles i racionals, amb 
l’objectiu de millorar la situació dels nostres joves. 

a. Pla nacional d’acreditació i qualificació professional que permeti les més de 400.000 
persones amb mancances de qualificació poder accedir a un itinerari personalitzat de 
formació per acreditar la seva experiència professional i/o qualificar-se per poder obtenir un 
lloc de treball. 

b. Proposta per a la reconversió dels treballadors provinents d’empreses del sector de la 
construcció cap a noves oportunitats ocupacionals i rescat per a persones aturades de llarga 
durada. 

c. Pla Especial contra la discriminació laboral i salarial de les dones. 
d. L’impuls de mesures entorn, dels recursos i programació del SOC, de la inserció sociolaboral 

de persones en risc d’exclusió social, i de l’accés a la ocupació de persones amb capacitat 
intel·lectual límit. 

e. Compliment de les normatives sobre temps de treball, drets laborals i salut i seguretat en el 
treball. 

f. Mesures per a persones desocupades de més de cinquanta anys. 
g. Propostes per combatre la precarietat laboral de les cambreres de pis d’hotels. 
h. Proposta per tramitar la futura Llei de la Gent Gran de Catalunya abans del primer semestre 

del 2017. 
i. Modificació de la Llei de Professions de l’Esport per regularitzar la situació de milers 

d’entrenadors 
j. Proposta per una regulació específica per a tot el voluntariat esportiu que percep 

compensacions per aquesta tasca 

2. Promoure la cohesió social a partir de la convivència, la igualtat i la inclusió sota el principi de la 
solidaritat, promovent la col·laboració social. 

a. Participació als treballs de la ILP per un projecte de llei sobre de mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica, així com dels treballs de la llei de 
l'impost sobre els habitatges buits. 

b. Proposta per l’habilitació d’un Fons Extraordinari d’Emergència contra la Pobresa i l’Exclusió 
Social per reforçar els mecanismes d’atenció directa a les persones i les famílies en situació 
de vulnerabilitat, amb especial atenció a la cobertura de les necessitats de la infància que 
realitzen majoritàriament els serveis socials municipals i les entitats socials. 

c. Presentar un nou decret llei de modificació sobre la pobresa energètica, que ampliï el 
període d’aplicabilitat a tot l’any, simplifiqui substancialment els tràmits establerts i 
incorpori instruments de suport econòmic. 

d. Crear un nou model de tarifa social per garantir els subministraments energètics que 
satisfacin les necessitats domèstiques bàsiques dels consumidors. 

e. Garantir, a través d’una nova legislació, el mínim necessari per impedir la suspensió del tall 
de subministrament d’electricitat, aigua i gas durant tot l’any per a persones i famílies en 
condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials, condonant el deute per 
impagament d’aquests serveis. 
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f. Mesures per lluitar contra la pobresa energètica als municipis 

g. L’elaboració d’un pla de rehabilitació d’habitatges per la millora del parc d’habitatges de 
Catalunya i l’optimització de l’eficiència energètica de les llars, prioritzant els habitatges 
subjectes a règims de protecció pública i les comunitats de propietaris que estiguin 
habitades per una majoria de consumidors vulnerables. 

h. Establir amb les empreses de subministraments energètics l’obligatorietat de mantenir els 
serveis bàsics d’energia i aigua a totes les llars de Catalunya. 

3. Atenció especial a l’exclusió social, la infància i les persones en dependència 
a. Elaboració de la llei de mesures integrals per combatre la violència contra la infància i 

l’adolescència amb l’objectiu de combatre la violència i garantir la reparació dels drets dels 
infants; a la vegada que s’estableixen les normes d’atenció mínimes, similars a les que ja es 
van implementar en el cas de la violència de gènere, que garanteixin el seguiment, 
l’avaluació i la rendició de comptes. 

b. L’adopció de mesures per evitar els desnonaments d’habitatges a famílies amb infants, 
prioritzant aquestes famílies en els programes d’ajuts públics de lloguer. 

c. Reforçar les polítiques d’infància en el contracte programa amb els ajuntaments per 
normalitzar els programes de prevenció i atenció a les famílies amb infants a càrrec. 

d. Augmentar la inversió en les escoles bressol i infants de 0 a 3 anys per garantir l’accessibilitat 
i assegurar la suficiència de recursos econòmics públics a través de beques segons les rendes 
familiars per evitar l’exclusió de les famílies per raons econòmiques. 

e. Garantir el 100% de les beques menjador i garantir l’alimentació adequada en els períodes 
no lectius. 

f. Blindar el model català de lleure educatiu garantint l’accés a tots els infants en igualtat de 
condicions. 

g. Recuperar progressivament les prestacions per fills a càrrecs, parts múltiples, adopcions i 
acolliments, garantint que totes les famílies amb ingressos inferiors a 35.000€ puguin rebre 
aquestes prestacions. 

h. Desplegament complet de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència, de la Llei 12/2007 de serveis socials i de la Llei 18/2003 de suport a les 
famílies. 

i. Assegurar que les persones beneficiàries de la Llei de dependència tinguin recursos 
econòmics suficients per la seva autonomia personal i social. 

j. El restabliment immediat de les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció 
residencial. 

k. Treballar en el desenvolupament de les prestacions i/o serveis previstos a la cartera de 
serveis socials per les persones en situació de dependència, posant l’accent en la prevenció 
de la dependència i la promoció de l’autonomia personal. 

l. Donar a conèixer a les futures persones usuàries dels serveis residencials el copagament que 
els hi correspondrà per accedir a una plaça residencial pública per tal de poder escollir el 
servei més adequat, d’acord amb el criteri professional i les seves necessitats. 

m. Posar en marxa un procediment que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial per aquelles persones que el professional de 
referència de serveis socials consideri preferent. 
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4. Garantia Social / Pacte / Dignitat: tres línies vermelles 
a. Impulsat un Ple de Pobresa en què proposàvem mesures per fer front a les situacions de 

vulnerabilitat de les persones, entre d’altres aspectes, en matèria d’habitatge i de garantia 
dels subministraments bàsics. Es proposà una estratègia amb totes les forces polítiques del 
país per posar al centre de l'agenda la realització de polítiques més eficaces dirigides a reduir 
la pobresa infantil i corregir les desigualtats socials dels menors per fer front a aquesta xacra, 
i hem proposat la creació d’una comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats. 

5. Garantia de rendes i increment del salari mínim progressivament fins els 1.000 euros 
a. Proposició de llei sobre la Renda Mínima d'Inserció amb l’esperit de recuperar el prestigi i el 

servei prestat al país, que durant tants anys la RMI ha tingut, per recuperar el concepte de 
definir la RMI com un dret de caràcter universal. així com mecanismes incentivadors per a la 
recerca de treball. Mentre no s’acordés la creació d’una RGC, aquest podia ser un bon 
instrument d’ajuda per a les famílies. Malauradament, aquesta proposta va decaure, atès 
que va prosperar l’Esmena a la Totalitat presentada per CIU. 

6. Garantia de rendes, redistribució de la riquesa, fiscalitat, lluita contra frau fiscal, i promoció de 
l’economia social i solidària 

a. Participar en la ponència que va tramitar la Iniciativa Legislativa Popular de Renda Garantida 
de Ciutadania. Els principals trets que vàrem intentar introduir els socialistes varen ser:  RGC 
ha de tenir com objecte, garantir el Dret a l’accés a una RGC i el Dret a una prestació en cas 
d’exclusió del mercat de treball o La RGC es defineix com un dret subjectiu de caràcter 
econòmic. 

b. Proposta de moció per una renda infantil garantida en forma de prestació econòmica a la 
qual tinguin accés els infants en situació de privació material, per a oferir a les famílies amb 
infants i/o adolescents menors en situació de vulnerabilitat un recurs econòmic per cobrir 
les necessitats bàsiques d’alimentació, roba i material escolar. 

c. Impulsar un pla d’actuació intensiu per combatre l’economia submergida i el frau laboral. 

7. Reforma de l’administració pública, del model d’intervenció social i de polítiques d’ocupació. Una 
governança enfocada al retorn social i econòmic 

a. Derogar la reforma laboral de 2012 atesos els seus efectes negatius, de destrucció i 
precarització de l’ocupació, alhora que ha contribuït a la devaluació salarial, l’increment de 
les desigualtats socials i la pobresa. 

b. Dotar els pressupostos de la Generalitat amb recursos propis per a polítiques actives 
d’ocupació i formació, fins arribar al 0,5% del PIB. 

c. Reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya i reactivar les polítiques actives d’ocupació per 
aconseguir més activació, més formació i més acreditació de competències, enlloc del seu 
desmantellament. 

d. Garantir les relacions laborals contractuals, la igualtat salarial i de condicions laborals entre 
dones i homes, evitar abusos i incompliments en matèria de jornada laboral, temps del 
treball i salaris. 

e. Blindar les partides pressupostàries del Govern de la Generalitat a l’àmbit dels serveis socials 
que garanteixin les subvencions i contractes amb proveïdors i entitats del tercer sector. 

f. Fer polítiques de reactivació econòmica adreçades a generar noves oportunitats per a la 
creació de llocs de treball en sectors emergents i/o de creixement. 

g. Modificar la Ley de Empleo, orgànica 56/2003 de 16 de desembre, en clau federal per 
recuperar l’ampli marc de competències executives en matèria d’ocupació que han estat 
abastament reduïdes en el darrer RDL 8/2014, de 4 de juliol i ratificades Llei 18/2014 de 15 
d’octubre. 
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h. Estatut dels Treballadors per a un treball digne. 
i. Propostes per a la qualitat de l’ocupació 
j. Proposta sobre la derogació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, per la defensa del 

dret de reivindicació dels treballadors/res. 
k. Proposar l’increment del 51% dels PGE 2105 destinat a les Comunitats Autònomes per a 

Polítiques Actives. 
l. Proposta alternativa sobre l’Agència de protecció social. 

8. Un teixit social actiu i solidari i uns agents sociolaborals actius i solidaris en una societat activa, 
crítica i participativa que promoguin els valors de la col·laboració i la solidaritat. 

a. Deixar sense efecte l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris 
per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de 
servei no gratuïtes 

b. Consensuar amb els grups parlamentaris, les entitats socials i les persones beneficiàries de la 
Llei de Dependència una reforma del copagament als serveis socials que contempli els 
criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 
prestacions de servei no gratuïtes i la participació en el finançament d’aquestes. 

c. Establiment d’un calendari de pagaments dels deutes amb les residències col·laboradores. 
d. L’Obertura d’una taula multilateral de diàleg amb els sectors afectats pels serveis i 

prestacions d'atenció a la dependència per tal de presentar un model que garanteixi els 
drets de les persones. 

e. Recuperar el consens, la participació i l’equilibri de poder en les relacions laborals amb un 
Marc Català de Relacions Laborals sostenibilitat del sistema d'atenció a la dependència i 
promoció de l'autonomia personal. 

f. Proposició de Llei sobre l’aprofitament de l’excedent alimentari. 
g. Proposta per un major compromís per recuperar els recursos destinats a subvencions a 

l’esport de competició i l’esport escolar. 
 

Un diàleg i escolta permanent amb els afiliats, la ciutadania, agents i entitats socials: 

Les principals activitats realitzades són: 

Per la Secretaria d’Ocupació i Política Social: 
• 23/10/2014 Seminari “Serveis Socials ‘ON’: preparant eleccions municipals” al Vallès Occidental-Sud 
• 07/11/2014 Seminari “Serveis Socials ‘ON’: preparant eleccions municipals” a l’Anoia 
• 01/12/2015 Seminari “Serveis Socials ‘ON’: preparant eleccions municipals” a Girona 
• 28/01/2015 Seminari “Serveis Socials ‘ON’: preparant eleccions municipals” a Osona 
• 12/02/2015 Seminari Política Social + Municipals 
• 19/05/2016 Debat a  Espai Francesca Bonnemaison sobre reinserció laboral de les dones i col·lctius 

amb dificultats. Amb Luz Rodríguez, secretaria d’Ocupació del PSOE 
• 29/06/2015 Reunió experts  Desigualtats  + Miquel Iceta 
• 15/07/2015 Acte Nou Estatut dels Treballadors amb Miquel Iceta + Pepe Álvarez + Joan Carles 

Gallego 
• 20/07/2015 Acte de Balanç de les Secretaries de  l’Àrea Socioeconòmica 
• 30/11/2015 Jornada Sobre dependència amb Carme Chacón (Generals  2015) 
• 09/05/2016 Reunió de Treball amb Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del 

Govern de les  Illes Balears 
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• 10/06/2016 Campanya EEGG16: Diàleg sobre ocupació amb candidata Meritxell Batet, Pol Gibert i 
Francesc Castellana 

• 10/06/2016 Campanya EEGG16: Acte indústria genera ocupació amb Candidata Meritxell Batet, Joan 
Majó i Jaume Collboni 

• 16/06/2016 Campanya EEGG16: Debat sobre pensions amb  candidata Meritxell Batet, Camil Ros, 
sec. general d’UTG Catalunya i candidata Isabel López Chamosa. 

Per la Comissió Sectorial de Política Social: 
• 13/10/2014 Comitè Sectorial de Política Social 
• 10/11/2014 Plenari Política Social 
• 24/11/2014 Comitè Sectorial de Política Social 
• 15/12/2014 Comitè Sectorial de Política Social 
• 12/01/2015 Comitè Sectorial de Política Social 
• 09/02/2015 Comitè Sectorial de Política Social 
• 02/03/2015 Plenari Sectorial de Política Social 
• 16/07/2015 Plenari Sectorial de Política Social 
• 21/10/2015 Plenari Sectorial de Política social 
• 13/01/2016 Comitè Sectorial de Política social i Regidors 
• 04/04/2016 Plenari Sectorial de Política Social 

Per la Comissió Sectorial d’Ocupació: 
• 08/10/2014 Comitè Polític i Sectorial de Polítiques d’Ocupació 
• 06/02/2015 Comitè Polític i Sectorial de Polítiques d’Ocupació 
• 15/07/2015 Plenari Sectorial de Polítiques d’Ocupació 
• 19/01/2016 Comitè Sectorial d’Ocupació i Regidors 
• 18/04/2016 Plenari Sectorial de Polítiques d’Ocupació 

Per la Comissió Sectorial d’Esports: 
• 04/10/2014 Diada de l’esport a Girona amb Miquel Iceta 
• 23/10/2014 Seminari “l’Esport als nostres Municipis”  + Municipals 
• 06/11/2014 Reunió de la Llei de Voluntariat Esportiu 
• 13/07/2015 Plenari Sectorial d’esports 
• 05/09/2015 Diada Socialista de l’Esport amb Miquel Iceta a St Feliu de Guíxols. 
• 20/10/2015 Plenari Sectorial d’Esports 
• 21/06/2016 Campanya EEGG16: participació al debat sobre Esports organitzat per Fundació Catalana 

de l’Esport a l’INEFC 

Comunicar dins i fora del partit: 

Documents realitzats àmbit de les polítiques socials 

• 19/09/2014 Fitxa-resum de les PR 'Per a la reducció de les desigualtats socials' 

• 19/09/2014 Fitxa-resum PR 'Per als drets de la infància i la joventut' 

• 19/09/2014 Fitxa-resum de les PR 'Per garantir els serveis socials' 

• 26/09/2014 “L’ascensor espatllat...i l’esglaó creixent” per Eva Granados  
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• 16/10/2014 “Fer front a les desigualtats, la nostra prioritat” PSC Manifest Dia Internacional contra la 
pobresa 2014  

• 30/10/2014 Els 10 NO’s de CiU i ERC per fer front a les desigualtats socials que pateixen els 
ciutadans. 

• 14/11/2014 Proposta de Moció PSC. Infants en situació de vulnerabilitat  

• 02/12/2014 Proposta de moció per a l'adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica 
als nostres municipis 

• 27/07/2015 “Què ha fet el govern Mas?” Balanç acció de Govern 2011-15  

• 16/10/2015 Manifest PSC per al Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa 

• 28/01/2016 L'agenda socioeconòmica que no pot esperar 

• 01/04/2016 PSC proposta moció municipal seguiment mesures emergència social. 

• 01/04/2016 Nova proposta de moció municipal per instar al Govern de la Generalitat a derogar el 
copagament 

Documents realitzats àmbit de polítiques d’ocupació 
• 19/09/2014 Fitxa-resum de les PR 'Per a la Creació d’ocupació' 
• 12/11/2014 Breu informe sobre el nou context en què es troben les polítiques d'ocupació 
• 28/04/2015 PSC Manifest 1er de Maig: Lluitar pel que realment importa. Dret al treball i treball amb 

drets 
• 05/06/2015 Moció PSC sobre les condicions laborals, de salut i de seguretat dels treballadors/res 
• 23/07/2015 PSC Un nou Estatut dels Treballadors per a un treball digne 
• 16/09/2015 PSC Pla de lluita contra el frau i l’explotació laboral 
• 11/09/2015 Propostes en polítiques d'Ocupació - Eleccions al Parlament 2015 
• 23/11/2015 Mesures PSC referents a Ocupació cara a les properes Eleccions Generals 
• 27/04/2016 Manifest 1er de Maig Per un treball digne per a tothom amb un salari just 

 
Documents realitzats en l’àmbit d’esports: 

• 09/09/2015 Setmana Europea de l'Esport i l'Activitat Física: Un reconeixement a l'Esport 
• 17/3/2015 Sí, a l’esport. No, a les traves burocràtiques. 
• 11/3/2015 La Unió de Federacions Esportives (UFEC) rep el suport i la disposició dels socialistes 

catalans per treballar plegats per l’esport català 
• 20/1/2015 Les institucions europees avalen la proposta del PSC per celebrar una diada de l’esport 

europeu 
• 12/11/2014 Conclusions de la jornada "L'esport als nostres municipis" 
• 14/10/2014 Proposta de moció municipal del PSC en defensa i suport als clubs esportius 

 
Política de comunicació a les xarxes: 

Elaboració de continguts per a l’espai web del partit amb els següents enllaços vinculats a la Secretaria i a 
les Comissions Sectorials vinculades a aquesta: 

• Secretaria d’Ocupació i Política Social: http://www.socialistes.cat/pagina/secretaria-docupacio-i-
politiques-socials 

• Secretària d’Ocupació i Política Social: http://www.socialistes.cat/ca/directori/eva-granados 
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• Comissió Sectorial d’Ocupació: http://ocupacio.socialistes.cat/ 
• Comissió Sectorial de Política Social: http://politica-social.socialistes.cat/ 
• Comissió Sectorial d’Esports: http://esports.socialistes.cat/ 
• Delegada Sectorial d’Ocupació: http://www.socialistes.cat/directori/elena-alarcon-mendez 
• Delegat Sectorial de Política Social: http://www.socialistes.cat/ca/directori/raul-moreno-montana 
• Delegat Sectorial d’Esports: http://www.socialistes.cat/ca/directori/josep-monras-galindo 
• Impuls del compte de Twitter de la Secretaria: https://twitter.com/pscohesiosocial amb 688 

seguidors i 799 seguint. Elaboració de twitts propis i amb l’enviament de twitts personalitzats a 
Federacions PSC i a entitats socials de la nostra activitat. 
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Annex 1: Garantir programàticament, tant a nivell de país com a nivell local, el disseny i implementació de 
noves polítiques públiques feministes. 
A destacar: Vam col.laborar molt activament amb la parlamentària Montse Capdevila per fer de pont amb 
dones d’altres partits per treballar la primera llei d’igualtat catalana al 2015. Gran part del text prové de 
reunions amb expertes sectorials (sanitat, educació, laboral, jurídic, immigració...) que vam impulsar 
internament a la secretaria. 
 
Annex 2:  Avançar en la implementació del Pla d’Igualtat del PSC.  Avançar en la implementació del Pla 
d’Usos del Temps del PSC. 
Per desenvolupar l’estudi europeu sobre plans d’igualtat “GEPP mapping – Gender equality policy in 
practice” en ser partit pioner en plans d’igualtat (2001), en el Consell de la Igualtat del 27 de maig 2016, a 
més de crear les comissions de treball (Pla d’Igualtat i d’Usos del Temps, i la Comissió d’Auditoria de Paritat), 
vàrem fer un focus group amb Tània Verge, Delegada del Rector UPF per a les Polítiques d’Igualtat de 
Gènere, i membre del projecte de recerca europeu, per analitzar els reptes per a la igualtat d’oportunitats i 
paritat amb un grup de dones i homes del PSC definit per perfils (territorial, edat, anys de militància....) 
 
Annex 3:  Coordinació amb sectorials, Fundació Rafael Campalans i l’Escola de formació  Xavier Soto: 
A destacar sobre la col·laboració amb diverses sectorials i secretaries nacionals, la participació a la primera 
Escola del PSC en Polítiques de Discapacitat ,”Treballant capacitats, consolidant drets” on vam coordinar una 
taula específica sobre els drets de les dones amb discapacitat. 
Hem fomentat els actes conjunts amb la Fundació Rafael Campalans i l’Escola de formació  Xavier Soto. 
Amb la Fundació a més de col·laborar amb dades, ponents i difusió dels seus actes amb visió de gènere, 
vàrem realitzar conjuntament amb la Campalans i la Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS) el 
Seminari Beijing+20 (el divendres 22 abril 2016) per analitzar quins dels objectius dels definits a la Convenció 
de la ONU feta a Beijing fa poc més de 20 anys s’han assolit, i actualitzar els reptes per garantir una societat 
més justa i igualitària a tots els àmbits. Amb l’Escola, a més de col·laborar en la difusió de la seva activitat, 
vam participar activament a la darrera escola de formació a Tarragona amb un taller sobre mercantilització 
del cos de les dones. 
 
Annex 4: Contacte amb entitats, sindicats, altres partits... 
A destacar: Hem col·laborat amb el Movimiento Democrático de Mujeres (entitat feminista d’àmbit estatal 
amb forta presència a Catalunya) per enfortir la Xarxa de Municipis lliures de Trata amb molt impacte 
mediàtic, en ser 2 ajuntaments socialistes els primers a unir-se a la xarxa a Catalunya (Santa Coloma i LH), ser 
la presidenta de la xarxa a tot l’Estat una alcaldessa socialista (Núria Parlon) i fent més de 20 xerrades per tot 
el territori (Barcelona, Sant Boi, Montcada i Reixac, Vilafranca del Penedès, Lleida, Gavà, Tortosa, Terrassa,...) 
de forma coordinada amb les secretaries de Federació i/o Agrupació i tractant de tenir ressò als mitjans 
locals. A més, vam aconseguir aturar el pla d’Ada Colau per crear una cooperativa de dones prostituïdes i 
vam tenir molt impacte mediàtic. 
Federació de dones per a la Igualtat a Catalunya: col·laboració amb la nova direcció per impulsar el 
feminisme socialista. 
Ca la Dona: hem treballat activament en el grup impulsor del novembre feminista a Catalunya. Participat al 
tren de la llibertat de fa 2 anys i a la marxa contra la violència de gènere del 7 de novembre del 2015 
(coordinant-nos amb PSOE, UGT i entitats feministes). 
Participació a la Jornada d’entitats feministes de Catalunya Radical-ment feministes 2016: amb taller propi 
conjuntament amb 2 entitats feministes abolicionistes (Dret a no ser prostituïdes  i MDM). 
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Annex 5: Temes a destacar a cada campanya: 
Municipals 24 de maig 2015 
Vam impulsar més de 15 actes sobre gènere i de coordinació de ponents membres de la llista, prioritzant les 
dones caps de llista (Cambrils, Malgrat de Mar, Tarragona, Vilanova del Camí, Badalona,…). A Barcelona 
l’acte central va ser “Dones amb Jaume Collboni” (12 de maig) destacant que és candidat feminista. 
 
Parlament 27 de setembre 2015 
El 1r acte a l’inici de campanya va ser el nostre "Ahir, avui i sempre: treballant per les dones" (10 de 
setembre) amb Jaume Collboni, Imma Moraleda, Dolors Renau, Mar Serna, Eva Granados, Miquel Iceta i 
Pedro Sánchez, amb aforo sobrepassat. 
A més, vam col·laborar en més de 8 actes sobre propostes de gènere i de coordinació de candidates 
membres de la llista (Santa Coloma, LH, Baix, Tarragona, Castellbell i el Vilar ...). Va tenir molt d’impacte la 
campanya sobre les paraules de Carme Forcadell “Les dones podran fer de dones, les àvies no hauran de fer 
de cangurs” 
 
Estatals 20 de desembre 2015 
L’acte central de dones amb la cap de llista, Carme Chacón, va ser a Cerdanyola sobre "10 anys de la Llei 
integral de violència de gènere. Balanç i propostes de futur" 
A més, vam impulsar més de 9 actes sobre gènere o coordinant candidates membres de la llista (Tortosa, 
Molins de Rei, Mataró, Badalona, Lleida, Esplugues del Llobregat amb JSC-Baix,...). 
A destacar la importància que va tenir la nostra campanya per visualitzar el neoliberalisme patriarcal que 
encarna Ciutadans. 
 
Estatals 26 de juny 2015: 
Acte central dones “SÍ a Dones protagonistes del canvi” amb la cap de llista, Meritxell Batet, el diumenge 12 
juny, i amb Carmen Montón. Va ser l’acte central del PSOE aquell dia sortint a tots els mitjans. 
Vam impulsar més de 7 actes sobre gènere o coordinant candidates membres de la llista (Maresme, 
Vilafranca del Penedès, Cornellà, Tordera, Lleida on vam estar tot un dia donant suport a la cap de llista, 
Mònica Lafuente i fomentant Homes Socialistes Igualitaris, xerrada sobre propostes per a treballadores de la 
llar,...) 
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ANNEXES - SECRETARIA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT, ENERGIA I HABITATGE 
 
Medi Ambient 

• 28/07/2016 
Moció del PSC sobre el Pacte Nacional per a la Transició Energètica Transacció moció transició 
energètica 

• 19/05/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
El Parlament insta el Govern a presentar abans d’un any un pla de qualitat de l’aire 
Moció QUALITAT DE L'AIRE aprovada 

• 26/11/2015 
Els Socialistes ens sumem a la Marxa Mundial pel Clima 

• 01/10/2015 
Manifest del PSC pel Dia Mundial del Medi Ambient 

• 25/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Moció del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures estratègiques Moció Parlament 
infraestructures per iniciativa PSC 

• 25/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Proposició de Llei sobre Prestació del servei d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat 

• 23/06/2015 
"La sentència del TSJC permet al Govern que rectifiqui i garanteixi que Aigües-Ter Llobregat 

• 27/03/15 
Els socialistes catalans ens sumem a "L'Hora del Planeta" www.horadelplaneta.es la iniciativa que 
cada any posa en marxa l'organització WWF (World Wildlife Fund) amb l'objectiu fonamental de 
prendre consciència de la lluita contra el canvi climàtic 

• 24/03/2015 
Dia Mundial de l’Aigua: aigua i sostenibilitat 

• 20/03/2015 
Unes ciutats i pobles sostenibles i que lluitin contra la desigualtat DocMarc Municipals15-MEDI 
AMBIENT 

• 24/02/2015 
El Grup Socialista al Parlament demana actuacions i dotació econòmica per a la inversió en 
rehabilitació i recuperació de les zones més envellides dels municipis catalans PR ciutats sostenibles 

• 22/01/2015 
El Parlament insta el Govern a recuperar la gestió pública de l’abastament d’aigua a la Regió 
metropolitana de Varcelona 

• 19/12/2014 
Moció del PSC instant el Govern a elaborar en sis mesos un Pla d’Energia 

 
Habitatge 

• 10/07/2015 
Proposició de llei del de modificació de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge PSC Proposició de llei de 
modificació de la Llei del dret a l’habitatge 

• 10/07/2015 
Declaració PSC - Cap família sense llar / Decàleg PSC - Cap família sense llar 
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ANNEXES 

 
Comissió Sectorial Medi Ambient 

• 22/9/14    Comitè Sectorial 
• 4/12/14    Comitè Sectorial 
• 15/7/15    Plenari Sectorial 
• 22/9/15    Comitè Sectorial 
• 19/10/15  Plenari Sectorial 
• 29/11/15  Sectorial + Regidors Mobilitat : “Els Socialistes de Catalunya ens sumem a la marxa  

mundial pel clima”.  
• 4/12/15    Comitè Sectorial 
• 25/1/16    Taula Rodona: “Ciutats: energía i mobilitat, reptes del canvi climàtic”. 

 
Comissió Sectorial d’Habitatge 

• 3/11/14  Comitè Sectorial 
• 22/01/15  Seminari: “2015-2019 noves estratègies i prioritats en la política urbanística i l’habitatge”. 
• 17/02/15  Comitè Sectorial 
• 15/07/15  Plenari Sectorial 
• 5/04/16    Comitè Sectorial 
• 17/06/16  Acte Campanya: Un si per garantir el dret a l’habitatge”. 

 
Comissió Sectorial de Mobilitat 

• 27/10/15 Plenari Sectorial 
• 23/2/16   Comitè Sectorial 

 
Enllaços de la Secretaria i Sectorial a la web del PSC 

• Secretaria MEDI AMBIENT: http://www.socialistes.cat/es/tema/medi-ambient 
• Secretari de MEDI AMBIENT: http://www.socialistes.cat/ca/directori/jordi-terrades-santacreu#tabs-1 
• Comissió Sectorial MEDI AMBIENT: http://mediambient.socialistes.cat/ 
• Comissió Sectorial d’HABITATGE: http://habitatge.socialistes.cat/ 
• Comissió Sectorial de MOBILITAT I TRANSPORT: http://mobilitat.socialistes.cat/  
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ANNEXE - SECRETARIA D’EDUCACIÓ 

 

En el Pla de treball previst per al període 2014-2016, ens plantejàvem donar resposta a 5 eixos prioritaris en 
la nostra actuació: 
 

6. ENFORTIR la sectorial d’Educació 
7. CONSTRUIR el discurs educatiu del NOU PSC 
8. MUNICIPALISME 
9. POSICIONAR el PSC davant de les polítiques educatives 
10. PRESÈNCIA DEL PSC en el sector. 

 

OBJECTIUS ACTUACIONS VALORACIONS I/O 
PROPOSTES 

1. Constituir la Sectorial 
d’Educació. 

1. Establir el calendari de Reunions del Comitè de 
la Sectorial d’Educació, amb periodicitat mensual.  

 

2. Concretar la realització de dues reunions del 
Plenari de la Sectorial. Mitjana assistència 35 
persones. 
3. Completar l’equip de suport a la Secretaria 
amb: 
 La incorporació al Comitè de Marta Sendra, 

referent en els temes d’escola inclusiva. 
 La creació del grup de treball de la Formació 

Professional. 

2. Mantenir la 
pàgina web com a espai 
de comunicació i 
informació àgil, dinàmic i  
actualitzat. 

1. Mantenir actualitzada la web de la Sectorial 
d’Educació. S’actualitzen les notícies a mesura que 
es van produint i això ha significat una actuació 
com a mínim quinzenal. 

1. Continuar amb 
l’actualització de la web 
amb les activitats pròpies 
de la sectorial, notes de 
premsa, declaracions de la 
Secretaria. 

2. Respondre les sol·licituds de ciutadans/es que 
han arribat a través de l’espai web. 

3. Nodrir la pàgina web amb les noticies 
generades a: 
 Activitats pròpies de la sectorial. 
 Notes de premsa. 
 Declaracions de la Secretaria. 
 Activitat parlamentària. (Espai ad-hoc). 

2. Continuar amb 
l’actualització de la web 
amb les activitats pròpies 
de la sectorial, notes de 
premsa, declaracions de la 
Secretaria. 
3. Seguiment de l’activitat 
parlamentària, exposada 
en apartat ad-hoc. 

3. Consolidar les xarxes 
socials: facebook i 
twitter. 

1. Generar Twiter sectorial Educació: 
@PSCeducacio. 

 
2. Crear Perfil en Facebook, PSC Educació 
Sectorial. 

1. Els espais de les “xarxes 
socials” els hem de 
potenciar, donat que per 
diverses raons han estat 
molt inactius. 
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OBJECTIUS ACTUACIONS VALORACIONS I/O 
PROPOSTES 

4. Elaborar 
comunicats de 
posicionament i 
argumentaris de la 
Sectorial d’Educació 
respecte a temes 
d’especial rellevància. 

1. S’han elaborat: 
 Comunicats: L’educació és una garantia per a 

la igualtat d’oportunitats i el futur del nostre 
país. Per una escola pública catalana, 
inclusiva, laica i de qualitat. 

 Argumentaris: Programa ensenyaments 
artístics (fet conjuntament amb la sectorial 
de Cultura).  

 Mocions: 
 Moció als Plens dels Ajuntaments instant 

al Govern de la Generalitat al sosteniment 
de les llars d’infants municipals. 

 Moció en contra de la LOMCE. 
 Moció i nota Escoles Bressol. 

 Mobilitzacions: 
 Campanya de recollida de signatures “En 

defensa de les escoles bressol 
municipals”. 

 Activació mobilitzacions en el territori en 
contra de la Llei Wert-LOMCE i retallades. 

 Suport defensa Escoles de Música. 
 Mobilització en suport dels serveis públics 

i la seva qualitat. 
 Mobilitzacions en favor del manteniment 

de places de P-3. 

1. S’ha reaccionat amb 
celeritat però s’ha obtingut 
un ressò mediàtic 
insuficient. 
 
2. Es necessita un major 
capacitat de penetració 
cap als mitjans de 
comunicació, be sigui a 
través del gabinet de 
comunicació del partit, be 
sigui de forma directa amb 
els referents d’educació 
dels diferents mitjans. 

5. Participar en tots els 
fòrums educatius i 
treballar conjuntament 
amb altres entitats. 

1. Les activitats desenvolupades en aquest apartat 
son: 
 S’han realitzat reunions amb: la conselleria 

d’Ensenyament; FAPAC, FAPAES, Fundació 
Jaume Bofill, federació de moviments de 
renovació pedagògica, trobades amb sindicats 
(USTEC, CCOO i UGT), associació estudiants, 
representants altres partits polítics (IC-EUA, 
ERC, CIU). 

 Assistència a totes les concentracions i 
mobilitzacions convocades pel MUCE. 

 Participació en els Debats d’Educació de la 
Fundació Jaume Bofill. 

 Dinamització del FÒRUM D’ALCALDES: Fòrum 
de reflexió i de treball amb l’objectiu de 
vetllar per la qualitat de l’educació en els 
nostres pobles i ciutats i denunciar aquelles 
accions que la posin en perill i trenquin el 
consens i els acords assolits en els darrers 
anys a Catalunya 
 16/9/2015 Debat ILP Universitat de 

Barcelona 
 19/9/2015 Taula Rodona Escoles de música 
 22/92015  Taula Rodona Educació inclusiva 
 22/9/2015 Taula Rodona Magisteri 

1. Donar continuïtat a la 
nostra presència en els 
actes públics. 
 
2. Seguiment del Fòrum 
d’alcaldes. 
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OBJECTIUS ACTUACIONS VALORACIONS I/O 
PROPOSTES 

6. Incrementar el 
nombre de persones 
interessades a tenir 
contacte amb la Sectorial 
(simpatitzants i/o 
militants). 

1. Fins al mes de maig de 2014 tenim un total de 
1.985 militants i simpatitzants. 

1. Actualitzar base de 
dades. 

2. Nous simpatitzants/militants sectorial en els 
diferents actes de la sectorial en el territori i noves 
altes fetes des de Nicaragua. 

2. Mantenir contacte amb 
les noves altes. 

3. També s’han efectuat contactes amb persones 
que, sense ser militants ni simpatitzants, han 
manifestat la seva col·laboració i participació en la 
Sectorial d’Educació en l’organització d’actes, 
trobades, monogràfics,... 

3. Que es puguin 
comptabilitzar com alta les 
dades de les persones 
recollides en els diferents 
actes en el territori, encara 
que no s’hagin fet amb el 
document formal de 
simpatitzants o militants. 

4. Persones que sense ser militants o simpatitzants 
han manifestat el seu interès en mantenir contacte 
amb la sectorial i rebre les seves comunicacions. 

7. Mantenir relació 
permanent amb els 
nostres representants 
parlamentaris. 

 Xus Sequera, senadora. Assistència a les 
reunions del comitè sectorial, comitè polític i 
plenaris de la sectorial. Assistència a a 
trobada territorial de la sectorial amb 
Comunitat Educativa. 

 German Rodríguez, diputat al Congrés. 
Estreta col·laboració en la tramitació de la 
LOMCE al Congrés. Lligam amb el GP del 
PSOE. Assistència a alguna reunió del comitè 
sectorial, comitè polític i plenaris. 

 Rocío Martínez-Sampere, diputada. 
Assistència a reunions del comitè sectorial, 
comitè polític i plenaris de la sectorial. 
Assistència a alguna trobada territorial de la 
sectorial amb Comunitat Educativa. 

 Ester Niubò, diputada. Assistència a reunions 
del comitè sectorial i plenaris de la sectorial. 
Assistència a alguna trobada territorial de la 
sectorial amb Comunitat Educativa. 

 Jaume Collboni. 
 Xavier Sabaté. 
 Montserrat Capdevila. 
 Eva Granados, diputada. Col·laboració amb 

Àrea cohesió social: Fer  propostes de 
resolució presentades en el ple extraordinari 
de pobresa (12 i 13 de març de 2014) al 
Parlament de Catalunya. Col·laboració en el 
“Ple Extraordinari sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats socials a Catalunya” 
Elaboració del recull d’aportacions de beques 
dels municipis. Proposta de Resolució al 
Parlament de Catalunya: “Educació: millor 
inversió social i millor garantia d’equitat”. 

1. Continuar i enfortir les 
reunions de coordinació 
amb els diferents referents 
parlamentaris. 
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OBJECTIUS ACTUACIONS VALORACIONS I/O 
PROPOSTES 

8. Mantenir relació amb 
la Sectorial d’Educació 
del PSOE 

 Reunions amb la Sectorial d’Educació del 
PSOE: 2 trobades Madrid (Ferraz). 

 Conferencia Política: LOS RETOS DE LA 
EDUCACIÓN, LA UNIVERSIDAD Y LA CIENCIA 
PARA UNA EUROPA DEL CONOCIMIENTO. 

 Convenció “Ganarse el Conocimiento”. 
Santander. 21-09-13 

 

9. Organitzar trobades 
amb membres de la 
comunitat educativa en 
tot el territori 

 JORNADA: QUÈ ÉS I QUE SIGNIFICA LA 
LOMCE? (13-06-13). Assistència 65 persones. 

 Convenció Oberta. “Canviem el futur”. Fitxes 
tallers de treball. (maig-juny 2013) . Acte 
d’Educació a Tarragona; assistència 25 
persones. 

 TROBADA AMB ENTITATS CIUTADANES PER 
TRACTAR DE L’ARSAL EN L’ÀMBIT DE 
L’EDUCACIÓ. Organitzada conjuntament 
amb la Sectorial de Política Municipal (20-
06-13). Reunió amb Rosa Sensat, FAPAES, 
CCOO, FETE-UGT, ACEM i TEKHNE. 

 JORNADA D’INFÀNCIA. Presentació de la 
DECLARACIÓ “LA INFÀNCIA, LA NOSTRA 
GRAN PRIORITAT”. Organitzada 
conjuntament amb la Sectorial de Benestar 
Social. (10-07-13). Assistència 85 persones. 

 JORNADA FP. Debatre i enriquir Document 
de Bases de la nostra proposició de Llei 
d’Ordenació del Sistema de Qualificació 
Professional i de creació de l’Agència 
catalana de la formació professional. Àrea 
Cohesió Social, Universitats i educació (08-
07-14). Assistència 65 persones. 

 PER PREPARAR EL FUTUR, AMB L’EDUCACIÓ 
NO S’HI JUGA”, Angel Gabilondo i Pere 
Navarro. (5-11-2013) . Assistència 150 
persones. 

1. Continuar participant 
activament en 
l’organització d’actes i 
trobades. 
 
 
2. Continuar donant 
resposta a la petició que 
ens facin els diferents 
territoris entorn a 
l’organització d’actes des 
de la sectorial. 

10. Promoure trobades 
amb totes les 
federacions i les seves 
agrupacions, arreu del 
territori. 

  

 
ACTES OBERTS DE LA SECTORIAL D’EDUCACIÓ EN EL TERRITORI 
 
AGRUPACIÓ/ TERRITORI TEMÀTICA DATA 

Federació Tarragona ACTE LOMCE: “Contra la LOMCE: Per l’equitat i 
l’èxit educatiu” 10-04-13 

Agrupació Castelldefels ACTE LOMCE. “Contra la llei WERT per la igualtat 
en l’educació” 26-04-13 
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AGRUPACIÓ/ TERRITORI TEMÀTICA DATA 
Agrupació Ripollet ACTE LOMCE: “L’educació catalana a debat” 26-04-13 

Agrupació Mollet Vallès Campanya en contra de la LOMCE. Assistència 30 
persones 09-05-13 

Agrupació Sabadell Campanya en contra de la LOMCE. Assistència 62 
persones 23-05-13 

Federació Girona 

Temes tractats: valoració d’inici de curs; la 
LOMCE i les seves conseqüències; les polítiques 
de beques; estratègies municipals per posar en 
valor l’educació des dels municipis. Assistència: 
38 persones. 

19-09-13 

Federació Lleida Acte per tractar sobre la LOMCE. Assistència 27 
persones. 21-11-13 

Federació Barcelona 

“La importància cabdal de conèixer de què 
parlem quan parlem d’Educació”, amb en  Joan 
Manuel del Pozo ex-conseller d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i en Carles Martí, primer 
secretari de la Federació de Barcelona. 
Assistència 35 persones 

03-03-14 

Federació Baix Llobregat 

Reunió dels responsables polítics amb la 
secretària i delegada d’Educació. Temes tractats: 
afectació de l’ARSAL; situació Generalitat; reunió 
amb la consellera Rigau; oferta educativa en el 
territori; visió de les famílies sobre els projectes 
educatius. Intercanvi de bones pràctiques. 
Assistència 15 persones 

20-03-14 

11. Mantenir una 
trobada mensual amb 
regidors d’educació, en 
el govern i en l’oposició 

  

 
SOPARS DE LA SECRETARIA I SECTORIAL D’EDUCACIÓ AL TERRITORI AMB RESPONSABLES POLÍTICS 
D’EDUCACIÓ 
 
LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 

Municipi BARCELONA 

Temes tractats: Campanya contra la LOMCE, 
informacions sobre el Parlament i la Comissió 
Mixta, l’oferta educativa i les futures 
construccions. Assistents: 16 persones 

21-03-13 

Municipi SABADELL 

Temes tractats: Campanya contra la llei Wert, 
l’acte de Tarragona del juliol, les repercussions de 
l’ARSAl i la Llei de Governs Locals i la Jornada 
d’Infància del mes de juny i la Comissió de treball 
de l’FP. Assistència: 25 persones 

23-05-13 

Municipi MOLLET del 
VALLÈS 

Temes tractats: Valoració de la vaga del 09.05.13, 
propers actes de la Campanya contra la LOMCE, 
Jornada de la Sectorial sobre la LOMCE, 
informacions sobre el recull “L’estat de les 
construccions als centres educatius de 
Catalunya”. Assistència 8 persones 

09-05-13 
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LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 

GIRONA 

Temes tractats: Consell de Governs locals; 
Jornada de la Sectorial; valoració de la Convenció 
oberta i l’estat de tramitació de l’ARSAL i la llei de 
Governs locals. Assistència 14 persones. 

19-09-13 

BARCELONA Sopar amb Angel Gabilondo. Assistència: 20 
persones 05-11-13 

LLEIDA 

Temes tractats: estat de l’ARSAL; el transport 
escolar; les beques; situació dels pobres agregats; 
el finançament de les bressol i les escoles de 
música. Assistència: 16 persones 

21-11-13 

BARCELONA 

Temes tractats: Valoració plenari Sectorial; 
concentració SOMESCOLA; Jornades F. Jaume 
Bofill; reunió consellera Rigau de 21.02.14; 
informació sobre l’oferta dels PQPI; situació 
escoles de música i afectació de l’ARSAl al món 
local. Assistència: 11 persones 

20-02-14 

CORNELLÀ 
Temes tractats: Continuació d’intercanvi de 
bones pràctiques dels municipis del Baix 
Llobregat. Assistència: 17 persones 

20-03-14 

TARRAGONA 

Temes tractats: Informació sobre l’afectació de 
l’LRSAL en la tramitació municipal; informació de 
la conselleria d’Ensenyament sobre el 
finançament de les bressol i de les escoles de 
música i l’estat dels pactes polítics i de les 
consultes jurídiques sobre el procediment 
Contenciós Administratiu a la Generalitat. 
Assistència: 12 persones 

24-04-14 

SANTA COLOMA 
GRAMENET 

Acte territorial i sopar de regidors 15.05.14 

BARBERÀ DEL VALLÈS Acte territorial i sopar 19.06.14 
BERGA Acte territorial i sopar de regidors amb la 

participació de 19 persones 
29.01.15 

TORTOSA Acte territorial amb l’assistència de 19 persones. I 
posterior sopar de regidors amb la participació de 
10 assistents 

16.04.15 

VILADECANS Sopar de regidors amb l’assistència de 27 
persones 

19.11.15 

CASTELLAR DEL VALLÈS Acte Territorial a amb la participació d’una 
vintena de persones. I posterior i sopar de 
regidors amb l’assistència de 10 persones 

02.03.16 

PINEDA DE MAR Sopar de regidors a amb l’assistència d’11 
persones 

19.05.16 

 
CAMPANYA CONTRA LA LOMCE 
 
LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 
  MAIG-2013 
Sant Joan Despí ACTE LOMCE 15-05-2013 
Sabadell ACTE LOMCE 23-05-2013 
LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 
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Sarrià-St. Gervasi ACTE LOMCE 30-05-2013 
Martorell ACTE LOMCE 31-05-2013 
  JUNY-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 03-06-2013  /18:00 
Mollet ACTE LOMCE 04-06-2013 / 18:30 
Terrassa ACTE LOMCE 04-06-2013 / 19:30 
BCN - C. Nicaragua Acte LOMCE amb Pere Navarro. “Què és i què 

significa la LOMCE” 13-06-2013 / 18:30 

BCN - C. Nicaragua Grup assessor Sectorial 19-06-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Jornada Infància amb Pere Navarro 20-06-2013  /18:30 
 

ACTES SECRETARIA I REUNIONS COMITÈ Sectorial i Plenari 

LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 
  JULIOL-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 01-07-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Jornada FP amb Pere Navarro 08-07-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Grup assessor Sectorial 15-07-2013 / 18:00 
  SETEMBRE-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 02-09-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Grup assessor Sectorial 16-09-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Polític 16-09-2013 / 18:30 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 19-09-2013 / 19:00 
  OCTUBRE-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 07-10-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Grup assessor Sectorial 21-10-2013 / 18:00 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 24-10-2013 / 19:00 
  NOVEMBRE-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 04-11-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Grup assessor Sectorial 20-11-2013 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Plenari sectorial educació 20-11-2013 / 18:30 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 21-11-2013 / 19:00 
  DESEMBRE-2013 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 09-12-2013 / 18:00 
  GENER-2014 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial + Sopar Comitè Sectorial 13-01-2014 / 18:00 
Baix Llobregat Visites al territori + sopar de regidors d'educació 16-01-2014 
BCN - C. Nicaragua Reunió Nucli 27-01-2014 / 18:00 
  FEBRER-2014 
BCN - C. Nicaragua Plenari sectorial educació 03-02-2014 / 18:00 
Barcelona Visites al territori + sopar de regidors d'educació 20-02-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 24-02-2014 / 18:00 
  MARÇ-2014 
Pati Llimona-BCN Acte amb Joan Manel del Pozo 03-03-2014 / 18:00 
Baix Llobregat-Cornellà Visites al territori + sopar de regidors d'educació 20-03-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 24-03-2014 / 18:00 
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LLOC / ESPAI TEMÀTICA DATA 
  ABRIL-2014 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 24-04-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 28-04-2014 / 18:00 
  MAIG-2014 
BCN - C. Nicaragua Comitè Polític 12-05-2014 / 18:00 
Anul·lat per la Campanya 
Europees Visites al territori + sopar de regidors d'educació 15-05-2014 / 19:00 

  JUNY-2014 
BCN - C. Nicaragua Reunió Nucli 02-06-2014 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 16-06-2014 / 18:00 
  JULIOL-2014 
BCN - C. Nicaragua Plenari Elecció delegats congrés extraordinari 08-07-2014 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 14-07-2014 / 18:00 
  SETEMBRE-2014 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 08-09-2014 / 18:00 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 18-09-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua Plenari Elecció delegats congrés extraordinari  
  OCTUBRE-2014 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 06-10-2014 / 18:00 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 16-10-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Polític (?) 20-10-2014 / 18:00 
  NOVEMBRE-2014 
BCN - C. Nicaragua Reunió Nucli 03-11-2014 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 17-11-2014 / 18:00 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 20-11-2014 / 19:00 
  DESEMBRE-2014 
BCN - C. Nicaragua Reunió Nucli 01-12-2014 / 18:00 
BCN - C. Nicaragua Comitè Sectorial 15-12-2014 / 18:00 
 Visites al territori + sopar de regidors d'educació 18-12-2014 / 19:00 
BCN - C. Nicaragua 
 
BCN - C. Nicaragua 
 
BCN - C. Nicaragua 

EDUCACIÓ SENSE MÉS Seminari 
Educació+Municipals 
PER UN GRAN PACTE EDUCATIU amb Ángel 
Gabilondo i C Chacón (EEGG15) 
HOMENATJANT MARTA MATA, amb Meritxelll 
Batet i Miquel Iceta 

18/12/2014 
 
09/12/2015 
 
28/05/2016 
 

13. Crear xarxes de 
persones vinculades a 
l’educació, per 
compartir i debatre les 
línies de les polítiques 
educatives 

1. S’han realitzat actuacions i contactes per 
constituir el grup de formació professional. 

1. Resta pendent la 
constitució del grup de 
sèniors de la Sectorial. 

14. Organitzar jornades 
monogràfiques de 
temes especialment 
rellevants en l’esdevenir 
de l’educació 

1. Resta pendent l’organització de: 
 JORNADA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 JORNADA MARTA MATA 

1. Donar continuïtat a 
l’organització de jornades 
temàtiques. 
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15. Recollir i elaborar un 
fons documental 
d’educació del PSC. 

1. 0-3: 
 Model de moció per als ajuntaments sobre 

Escoles Bressol municipals. 
 Acord FMC d’actuacions sobre informació 

del DdE respecte a l’acord 0-3 amb entitats 
municipalistes. 

 Informe de l’Associació empresarial de la 
iniciativa social de Catalunya sobre el model 
d’escoles bressol públiques. 

 Manifest en defensa de les EB de Catalunya. 
 Nota de premsa de les entitats socials sobre 

les EB municipals. 
 Nota de premsa sobre EB de l’FMC-ACM. 
 Resolució FMC sobre el finançament de les 

EB municipals i el procés d’inscripció. 
 Moció grup parlamentari PSC sobre llars 

d’infants a Catalunya. 

1. Continuar col·laborant 
en l’elaboració de 
documentació en funció 
de les temàtiques 
educatives actuals. 

 
 2. Batxillerat: 

 Cuadernos de pedagogía 424 (junio 2012) : 
el ministro Wert y su entorno doctrinal. Nota 
de Mario Bereda sobre el bachillerato de 3 
años.  

 

 3. Català: 
 Les principals i últimes sentències del TSJC 

sobre el model d’immersió lingüística. 
 Model moció sobre immersió lingüística per 

a ajuntaments. 

 

 4. Escola Inclusiva: 
 Recull de dades sobre evolució d’alumnes 

NEE en centres ordinaris 

 

 5. Formació professional: 
 Recull de dades curs 2012-2013 sobre FP. 
 Estudi sobre FP a Catalunya 2010. 
 Document punts claus per a la formació per 

a l’ocupació. Setembre 2012. 

 

 6. Pacte social: 
 Document Diàleg Pacte social, recull 

d’intervencions Educació. 2012 

 

 7. Parlament de Catalunya 
 Moció PSC immersió lingüística. 
 Preguntes grup PSC al Ple del Parlament 

sobre retallades en educació. 
 Resolució Parlament impuls reactivació 

econòmica i actuació Govern sobre 
qualitat dels serveis públics. 

 Llista de punts conflictius en educació. 
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 8. PSOE 
 Comisión Educación Octubre 2012. 
 Declaración Sevilla Octubre 2012 por otra 

política educativa. 
 PNL Reprobación a ministro Wert. 
 Proposición de Ley de CIU para modificar el 

carácter básico de sufragar el transporte y el 
comedor a alumnos escolarizados fuera del 
municipio. 

 Comité organización Educación 11 mayo 
2013. 

 

 9. LOMCE 
 Moció de rebuig del Reial Decret retallades 

educació maig 20. 
 Recull de les diferents versions del projecte 

de Llei LOMCE. 
 Articles de diferents experts de dins i fora 

del partit. 
 Document-argumentari resum sobre la 

LOMCE per lliurar als territoris. 

 

 
 10. Articles elaborats per l’Àrea de 

documentació: 
 El català és la llengua de Catalunya. Article 

elaborat per al Primer Secretari. 
 120626 article sobre Marta Mata, elaborat 

per al primer secretari. 
 Proposta article LOMCE. Fundació 

Campalans 10-12-2012. 

 

 11. Argumentaris de la sectorial d’educació 
elaborats per l’Àrea de documentació: 
 Increment de ràtios en els centres educatius 

de Catalunya. 
 Argumentari - posicionament política 

lingüística març 2012. 
 Els reptes de l'Educació...l'equitat. 
 Què fem davant les retallades d'educació?. 
 El model d’immersió lingüística a Catalunya: 

pedagògicament sostenible, jurídicament 
viable i socialment acceptat. març 2012. 

 Nota sobre decret  Wert retallades 
educació. 

 Nota sobre les mesures anunciades pel 
ministre wert 18-4-2012. 

 Per un sistema educatiu públic i català.  
Prioritzar l’educació per construir un país 
millor. 

 121205 Definitiu Argumentari social LOMCE. 
 11-02-13:Tríptic- Argumentari sobre la 

LOMCE (lliurat als territoris). 

 

ANNEXES 



                                                                                                                                         
    
 

140 

 12. Altres Àrea de documentació: 
 Acord CIU-ERC per legislatura desembre 

2012 (buidatge d’educació i català). 
 BOE-A-2012-5337 real decreto ley (Wert 

retallades educació). 
 Full de ruta PSC – X Legislatura al Parlament. 
 Levántate y quéjate educación (article de 

Francesc Imbernon). 
 Hollande: educación y cultura. 
 Jornada municipis abril 2012 àmbit 

educació. 
 La equidad en educación. 
 “Políticas de calidad y equidad en el sistema 

educativo español”. 
 Anàlisi pressupostos Departament 

d’Ensenyament 2012. 
 Comparativa LOMCE-LOE. 
 121211 arguments PSC nº 145 la reforma de 

la LOMCE la fi d’un model educatiu públic i 
democràtic. 

 Recull de valoracions LOMCE per entitats 
mes representatives de la comunitat 
educativa. 

 

 

ANNEXOS 

ANNEX 1 ACTIVITAT PARLAMENTARIA AL SENAT Mª Jesús Sequera Garcia 

 
RESUM   

Iniciativas 
presentadas. 

 Pregunta oral en Pleno: 5 
 Pregunta oral en Comisión: 5 
 Pregunta con respuesta escrita: 12 
 Solicitud de informe al amparo del 

artículo 202 del Reglamento del 
Senado : 1 

 

Intervenciones en 
iniciativas 
legislativas. 

 Proyecto de Ley: 4 
 

Intervenciones en 
iniciativas de control 
al Gobierno e 
impulso político. 

 Moción en Comisión: 4. 
 Moción ante el Pleno: 7. 
 Moción consecuencia de interpelación: 7. 
 Pregunta oral en Pleno: 5. 
 Comparecencia de miembros del Gobierno en alguna Comisión: 2. 
 Comparecencia de autoridades y funcionarios en alguna Comisión: 3. 

 
DETALL D’ACTIVITAT 
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Pregunta oral en 
Pleno. 

 Pregunta sobre la valoración que el Gobierno hace de las consecuencias de la 
aplicación del Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las 
becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 
(680/000554). 

 
 Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación con la futura ley 

orgánica para la mejora de la calidad educativa y su financiación ante la 
oposición de diversas Comunidades Autónomas. (680/000363). 

 
 Pregunta sobre si las últimas iniciativas anunciadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte son la mejor vía para mejorar el resultado de 
nuestro sistema educativo. (680/000208). 

 
 Pregunta sobre si el futuro de la educación superior en nuestro país pasa por 

incrementos de tasas, precios públicos y la reducción de recursos destinados 
a becas. (680/000124). 

 
 Pregunta sobre si cree el Gobierno que las últimas medidas en materia de 

educación contribuyen a la mejora de su calidad. (680/000097). 
 

Pregunta oral en 
Comisión. 

 Pregunta sobre los nuevos proyectos y medidas que desarrollará el 
Gobierno para conseguir aumentar el número de alumnos con titulaciones 
de Formación Profesional (FP). (681/000238). 

 
 Pregunta sobre las medidas que emprenderá el Gobierno destinadas a 

jóvenes que han abandonado los estudios para fomentar que puedan volver 
a formarse. (681/000237). 

 
 Pregunta sobre las medidas que pondrá en marcha el Gobierno para reducir 

el índice de abandono escolar. (681/000236). 
 
 Pregunta sobre los ciclos formativos de grado medio y superior a los que se 

les ha revisado y modificado los contenidos curriculares. (681/000235). 
 
 Pregunta sobre los proyectos y medidas que va a impulsar el Gobierno para 

fomentar la formación profesional. (681/000234). 

Pregunta con 
respuesta 
escrita. 

 ¿Cuál es el importe de becas concedidas y liquidadas por cada modalidad 
para el curso 2013-2014 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número 
de becas concedidas y liquidadas en cada modalidad para el curso 2013-
2014 en la provincia de Tarragona? (684/020433). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Cuál es el número de becas concedidas en cada modalidad para el curso 

2013-2014 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número de becas 
concedidas en cada modalidad para el curso 2013-2014 en la provincia de 
Tarragona? (684/020432). 

Situación: Contestado. 
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 ¿Cuál es el número de solicitudes de cada modalidad de beca presentada 
para el curso 2013-2014 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número 
de solicitudes de cada modalidad de beca presentada para el curso 2013-
2014 en la provincia de Tarragona? (684/020431). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Cuál es el importa de becas concedidas y liquidadas en cada modalidad 

para el curso 2012-2013 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número 
de becas concedidas y liquidadas en cada modalidad para el curso 2012-
2013 en la provincia de Tarragona? (684/020430). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Cuál es el número de becas concedidas en cada modalidad para el curso 

2012-2013 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número de becas 
concedidas en cada modalidad para el curso 2012-2013 en la provincia de 
Tarragona? (684/020429). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Cuál es el número de solicitudes de cada modalidad de beca presentada 

para el curso 2012-2013 en la provincia de Barcelona? ¿Cuál es el número 
de solicitudes de cada modalidad de beca presentada para el curso 2012-
2013 en la provincia de Tarragona? (684/020428). 

Situación: Contestado. 
 ¿Qué requisitos, procedimiento y calendario o plazos tiene previsto el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la homologación de 
diplomas de Máster de Espacio Europeo de Educación Superior de personas 
procedentes de países de la UE? (684/015741). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Cuál es el número de petición de becas presentadas para el curso 2011-12, 

clasificadas por niveles de estudios y de conceptos, así como el número de 
solicitudes de becas concedidas y el importe total al que ascienden? 
(684/003740). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Qué nuevos proyectos y medidas va a desarrollar el Gobierno para 

conseguir aumentar el número de alumnos con titulaciones de FP? 
(684/003519). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿Qué medidas va a emprender el Gobierno destinadas a jóvenes que han 

abandonado los estudios para fomentar que puedan volver a formarse? 
(684/003518). 

Situación: Contestado. 
 
 ¿A qué ciclos formativos de grado medio y grado superior se les ha revisado 

y modificado los contenidos curriculares? (684/003517). 
Situación: Contestado. 
 
 ¿Qué proyectos y/o medidas va a impulsar el Gobierno para fomentar la 

Formación Profesional entre los y las jóvenes y personas adultas que 
quieran perfeccionar su formación? (684/003516). 
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Situación: Contestado. 
 
 ¿Qué medidas va a poner en marcha el Ministerio para reducir el índice de 

abandono escolar antes de alcanzar el título de la ESO, y conseguir que el 
alumnado continúe y finalice el bachillerato o ciclos de FP? (684/003515). 

Situación: Contestado. 
 

Solicitud de informe al 
amparo del artículo 
202 del Reglamento 
del Senado. 

 Solicitud de remisión de informe sobre el número de petición de becas 
presentadas para el curso académico 2011/2012, clasificado por niveles de 
estudio y conceptos, y con indicación del número de solicitudes concedidas 
y de su importe total. (689/000036) 

Intervenciones en 
iniciativas legislativas. 
Proyecto de Ley. 

 Pleno. 
• Sesión número 13 de fecha 20/06/2012. 
 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012. (621/000004). 
 Aprobación, DS número 24, págs: 1397,1408. 
 Defensa de voto particular 11:58 - 12:03. 
 Turno de portavoces 13:01 - 13:02. 

• Sesión número 23 de fecha 10/12/2012. 
 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2013. (621/000019). 
 Aprobación, DS número 42, págs: 3055. 
 Defensa de la enmienda 19:41 - 19:47. 

 • Sesión número 42 de fecha 20/11/2013. 
 Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 

(621/000048). 
 Aprobación, DS número 86, págs: 7858,7882 
 Defensa de voto particular 11:07 - 11:18. 
 Defensa de propuestas de veto 20:10 - 20:19. 
 Turno de portavoces 13:03 - 13:10. 
 Turno de portavoces 22:18 - 22:22. 

 Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 
(621/000048). 
 Aprobación, DS número 87, págs: 7918,7940. 
 Defensa de voto particular 11:07 - 11:18. 
 Defensa de propuestas de veto 20:10 - 20:19. 
 Turno de portavoces 13:03 - 13:10. 
 Turno de portavoces 22:18 - 22:22. 

• Sesión número 44 de fecha 09/12/2013. 
 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2014. (621/000055). 
 Aprobación, DS número 89, págs: 8181. 
 Turno de portavoces 18:46 - 18:49. 
 Turno de portavoces 13:38 - 13:39. 
 Defensa de voto particular 13:22 - 13:23. 
 Defensa de voto particular 22:58 - 23:01. 
 Defensa de voto particular 17:22 - 17:28. 

 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. (621/000055). 
 Aprobación, DS número 90, págs: 8256,8259 
 Turno de portavoces 18:46 - 18:49. 
 Turno de portavoces 13:38 - 13:39. 
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 Defensa de voto particular 13:22 - 13:23. 
 Defensa de voto particular 22:58 - 23:01. 
 Defensa de voto particular 17:22 - 17:28. 

 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. (621/000055). 
 Aprobación, DS número 91, págs: 8481,8496 
 Turno de portavoces 18:46 - 18:49. 
 Turno de portavoces 13:38 - 13:39. 
 Defensa de voto particular 13:22 - 13:23. 
 Defensa de voto particular 22:58 - 23:01. 
 Defensa de voto particular 17:22 - 17:28. 

 
 Comisión de Educación y Deporte. 

• Sesión número 22 de fecha 12/11/2013. 
 Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 

(621/000048). 
 Dictamen, DS número 230, págs: 6,24,36,44 
 Defensa de la enmienda 16:17 - 16:17. 

• Sesión número 24 de fecha 13/11/2013. 
 Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 

(621/000048). 
 Dictamen, DS número 232, págs: 2,10,30. 

Intervenciones en 
iniciativas de control 
al Gobierno e impulso 
político 
 

 Comisión de Educación y Deporte. 
• Sesión número 8 de fecha 27/06/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a mantener las líneas de 

ayudas al Campus de Excelencia Tricontinental en la Comunidad 
Autónoma de Canarias comprometidas para el año 2012. 
(661/000037). 
 Debate - Votación, DS número 68, págs: 5. 

• Sesión número 18 de fecha 21/10/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión de 

conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y 
emergencias en los programas de educación primaria y secundaria. 
(661/000243). 
 Debate - Votación, DS número 215, págs: 5. 
 Turno de portavoces 17:25 - 17:29. 

 Moción por la que se insta al Gobierno a la realización durante el 
presente curso de un estudio sobre la repercusión de las jornadas 
partida y continuada en el rendimiento escolar. (661/000333). 
 Debate - Votación, DS número 215, págs: 11. 
 Turno de portavoces 17:55 - 17:56. 

 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas 
medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso 
a las becas de los estudiantes universitarios. (661/000349). 
 Debate - Votación, DS número 215, págs: 32. 
 Turno de portavoces 19:51 - 19:57. 

Moción ante el Pleno 

 Pleno. 
• Sesión número 9 de fecha 25/04/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites 

necesarios para la elaboración de un Estatuto del Personal 
Funcionario Docente no Universitario. (662/000017). 
 Debate - Votación, DS número 15, págs: 847. 
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 Turno de portavoces 11:02 - 11:06. 
• Sesión número 11 de fecha 23/05/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas 

medidas en relación con la dirección y gestión de los centros 
educativos. (662/000025). 
 Debate - Votación, DS número 19, págs: 1173. 
 Turno de portavoces 10:52 - 10:56. 

• Sesión número 17 de fecha 26/09/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas para mejorar los estudios de formación profesional. 
(662/000037). 
 Debate - Votación, DS número 32, págs: 2192. 
 Turno de portavoces 16:00 - 16:03. 

• Sesión número 20 de fecha 23/10/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a que desarrolle una serie de 

medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a 
facilitar su acceso al mercado laboral, así como a presentar durante el 
presente período de sesiones una estrategia que contenga 
determinadas líneas de acción. (662/000043). 
 Debate - Votación, DS número 36, págs: 2507. 
 Turno de portavoces 21:31 - 21:37. 

• Sesión número 28 de fecha 06/03/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse la participación 

de las empresas públicas dependientes de la Administración General 
del Estado en la implantación de la Formación Profesional dual. 
(662/000068). 
 Debate - Votación, DS número 56, págs: 4530. 
 Turno de portavoces 10:30 - 10:37. 

• Sesión número 31 de fecha 24/04/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en el ámbito universitario. (662/000079). 
 Debate - Votación, DS número 62, págs: 5095. 
 Turno de portavoces 10:38 - 10:47. 

• Sesión número de fecha 08/02/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas para mejorar la educación obligatoria y gratuita y reducir el 
abandono escolar. (662/000003). 
 Debate - Votación, DS número 4, págs: 137. 

Moción consecuencia 
de interpelación. 

 Pleno. 
• Sesión número 11 de fecha 22/05/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en relación con la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo, sin dañar la igualdad de 
oportunidades en un sistema educativo de calidad para todos. 
(671/000018). 
 Debate - Votación, DS número 18, págs: 1144. 
 Turno de portavoces 20:58 - 21:05. 

• Sesión número 17 de fecha 25/09/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en materia de educación para el nuevo curso escolar 2012-
2013. (671/000032). 
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 Debate - Votación, DS número 31, págs: 2093. 
 Turno de portavoces 20:21 - 20:26. 

• Sesión número 24 de fecha 19/12/2012. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en materia educativa. (671/000046). 
 Debate - Votación, DS número 47, págs: 3771. 
 Turno de portavoces 11:35 - 11:41. 

• Sesión número 33 de fecha 21/05/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas en materia de política educativa. (671/000072). 
 Debate - Votación, DS número 65, págs: 5584. 
 Turno de portavoces 20:41 - 20:47. 

• Sesión número 35 de fecha 19/06/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a recoger en un texto 

normativo estatal el derecho de cualquier alumno con Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) a ver garantizado su 
apoyo educativo y la adecuada evaluación y seguimiento de toda su 
trayectoria de aprendizaje. (671/000076). 
 Debate - Votación, DS número 70, págs: 6036. 
 Turno de portavoces 10:16 - 10:20. 

• Sesión número 37 de fecha 10/09/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas 

medidas de impulso de la política de becas y del estudio universitario. 
(671/000085). 
 Debate - Votación, DS número 75, págs: 6669. 
 Turno de portavoces 21:10 - 21:15. 

• Sesión número 39 de fecha 09/10/2013. 
 Moción por la que se insta al Gobierno a retirar el Proyecto de Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). (671/000090). 
 Debate - Votación, DS número 80, págs: 7083. 
 Turno de portavoces 10:44 - 10:49. 

Pregunta oral en 
Pleno. 
 

 Pleno. 
• Sesión número 9 de fecha 24/04/2012. 
 Pregunta sobre si cree el Gobierno que las últimas medidas en 

materia de educación contribuyen a la mejora de su calidad. 
(680/000097). 
 Pregunta - Contestación, DS número 14, págs: 761,762. 
 Réplica del autor de la pregunta 16:35 - 16:39. 
 Formulación de la pregunta 16:34 - 16:35. 

• Sesión número 10 de fecha 08/05/2012. 
 Pregunta sobre si el futuro de la educación superior en nuestro país 

pasa por incrementos de tasas, precios públicos y la reducción de 
recursos destinados a becas. (680/000124). 
 Pregunta - Contestación, DS número 16, págs: 964. 
 Réplica del autor de la pregunta 18:10 - 18:13. 
 Formulación de la pregunta 18:10 - 18:10. 

• Sesión número 17 de fecha 25/09/2012. 
 Pregunta sobre si las últimas iniciativas anunciadas por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte son la mejor vía para mejorar el 
resultado de nuestro sistema educativo. (680/000208). 
 Pregunta - Contestación, DS número 31, págs: 2041,2042. 
 Formulación de la pregunta 16:22 - 16:22. 
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 Réplica del autor de la pregunta 16:23 - 16:25. 
• Sesión número 27 de fecha 19/02/2013. 
 Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación con la futura 

ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y su financiación 
ante la oposición de diversas Comunidades Autónomas. 
(680/000363). 
 Pregunta - Contestación, DS número 53, págs: 4270. 
 Réplica del autor de la pregunta 16:13 - 16:15. 
 Formulación de la pregunta 16:11 - 16:11. 

• Sesión número 38 de fecha 24/09/2013 
 Pregunta sobre la valoración que el Gobierno hace de las 

consecuencias de la aplicación del Real Decreto 609/2013, de 2 de 
agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 
2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 
21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 
ayudas al estudio personalizadas. (680/000554). 

 
 

 Pregunta - Contestación, DS número 77, págs: 6850,6851. 
 Formulación de la pregunta 18:05 - 18:05. 
 Réplica del autor de la pregunta 18:06 - 18:09. 

Comparecencia de 
miembros del 
Gobierno en alguna 
Comisión. 
 

 Comisión de Educación y Deporte. 
• Sesión número 3 de fecha 05/03/2012. 
 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 

Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión correspondiente, para informar 
sobre las líneas generales de la política de su Departamento. 
(711/000008). 
 Celebración, DS número 30, págs: 11. 
 Turno de portavoces 17:24 - 17:36. 

 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 
Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
informar sobre la política a desarrollar por su Departamento. 
(711/000024). 
 Celebración, DS número 30, págs: 11. 
 Turno de portavoces 17:24 - 17:36. 

 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 
Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
informar sobre los objetivos y el programa de trabajo de su Ministerio 
durante la presente Legislatura. (711/000041). 
 Celebración, DS número 30, págs: 11 
 Turno de portavoces 17:24 - 17:36. 

 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 
Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
explicar las líneas a seguir en su Ministerio. (711/000067). 
 Celebración, DS número 30, págs: 11. 
 Turno de portavoces 17:24 - 17:36. 

• Sesión número 12 de fecha 21/03/2013. 
 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 

Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
informar sobre el borrador del Proyecto de Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa. (711/000149). 
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 Celebración, DS número 139, págs: 7,34. 
 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 

Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
explicar el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa, así como el trámite desarrollado hasta el 
momento. (711/000151). 
 Celebración, DS número 139, págs: 7,34. 

 Comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. José 
Ignacio Wert Ortega, ante la Comisión de Educación y Deporte, para 
informar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). (711/000173). 
 Celebración, DS numero 139, págs: 7,34. 

 

Comparecencia de 
autoridades y 
funcionarios en alguna 
Comisión. 

Información dinámica actualizada permanentemente 
 Comisión de Educación y Deporte. 

• Sesión número 10 de fecha 18/09/2012. 
 Comparecencia de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, Dña. Montserrat GomendioKindelan, 
ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre las 
líneas generales de la política del Departamento, en el ámbito de sus 
responsabilidades. (713/000209). 
 Celebración, DS número 75, págs: 45,56. 

• Sesión número 20 de fecha 29/10/2013. 
 Comparecencia de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, Dña. Montserrat GomendioKindelan, 
ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre la Ley 
Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
(713/000527). 
 Celebración, DS número 219, págs: 10,22. 

• Sesión número 28 de fecha 10/03/2014. 
 Comparecencia de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, Dña. Montserrat GomendioKindelan, 
ante la Comisión de Educación y Deporte, para informar sobre los 
planes de actuación y objetivos en materia de universidades. 
(713/000486). 
 Celebración, DS número 287, págs: 9. 

 Comparecencia de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, Dña. Montserrat GomendioKindelan, 
ante la Comisión de Educación y Deporte, para explicar el nuevo 
modelo de becas Erasmus y otras cuestiones en materia universitaria. 
(713/000710). 
 Celebración, DS número 287, págs: 9. 

ANNEX 2 ACTIVITAT PARLAMENTARIA AL CONGRÉS Germán Rodríguez 

Xerrades monogràfiques 
sobre la LOMCE 

 Sant Feliu de Llobregat- 3 d’octubre 2013 
 Esplugues de Llobregat – 18 de novembre 2013 
 El Prat de Llobregat – 25 de novembre de 2013 
 Olesa de Montserrat-17 de febrer de 2014 
 Martorell – 10 de març de 2014 

Tramitació de la LOMCE 
 Proposta de compareixences de representants de la comunitat educativa 

catalana durant la tramitació de la LOMCE (MUCE, Fundació Bofill, Fundació 
Ferrer i Guàrdia, Xavier Bonal i Sarró, Albert Branchadell Gallo, Miquel 
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Martínez Martín, Jorge Calero i Marta Sendra Ibáñez). Finalment només es 
van poder incloure les compareixences de la Fundació Bofill i de Jorge 
Calero. Es van celebrar al juliol de 2013. 

 Elaboració esmenes parcials LOMCE (juliol-setembre 2013). Entre les 100 
esmenes parcials del grup socialista, es van incloure esmenes a 16 articles 
de la LOMCE que afecten específicament a les competències de la 
Generalitat, el currículum i el model d’immersió. 

 
 
 
 Elaboració de material per al Primer Secretari, Pere Navarro, per assistir a la 

reunió conjunta dels grups del Parlament per fixar posició conjunta sobre la 
LOMCE (27 de maig de 2013). 

 Preguntes i compareixences del Ministre d’Educació. 
• 2 preguntes orals al Ple al Ministre Wert sobre el model d’immersió i el 

canvi en els requisits per accedir a les beques del sistema general. 
• 2 sol·licituds de compareixença en comissió del Ministre Wert referides 

al canvi del model lingüístic del sistema educatiu català i sobre el cost 
que haurà d’assumir la Generalitat per l’escolarització en castellà 
d’alumnes en escoles privades. 

Altres 
 Diverses reunions amb les mares d’escoles FASIA per incloure a la LOMCE 

les necessitats dels alumnes amb NEE en la secundària post-obligatòria. 
 Assistència a les mobilitzacions contra les retallades en Educació i la LOMCE. 
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ANNEXE - SECRETARIA DE POLÍTICA ECONÒMICA 
  
SECRETARIA POLÍTICA ECONÒMICA 

• 19/9/14    Comissió d’Economia del PSC 
• 18/10/14  Comissió d’Economia del PSC 
• 9/01/15   Comissió d’Economia del PSC 
• 4/06/15    Jornada: “Una política econòmica alternativa i moderna per un projecte 

progressista”  conjuntament amb la Fundació Rafael Campalans. 
• 10/9/15    Reunió amb el Comitè d’Empresa de SOLVAY 
• 11/01/16  Reunió conjunta Economia + Ocupació: política econòmica 
• 14/6/16   Acta Campanya: “Un sí a una economía més inclusiva garantint el dret a emprendre” 

 
Comissió Sectorial Economia cooperativa, social i solidària 

• 26/9/14   Plenari Sectorial 
• 28/11/14 Plenari Sectorial 
• 5/3/15     Plenari Sectorial 
• 17/7/15   Plenari Sectorial 
• 27/10/15 Acte conjunt amb F.R.Campalans: "Cap a un nou model econòmic: economia social, 

solidària i col.laborativa" 
 
Comissió Sectorial de Comerç, Consum, Turisme i Serveis 

• 19/6/15  Visita a les instal·lacions del Grup SCA amb Joan Rangel 
• 16/7/15  Plenari Sectorial 
• 4/11/15  Reunió coordinació de Turisme. Sectorial+diputat del tema 

 
Propostes electorals sobre política econòmica: 
 

• 27/09/2015 Eleccions al Parlament de Catalunya: http://www.socialistes.cat/pagina/solucions-
justes-i-acordades 

• 20/12/2015 Eleccions Generals: http://www.socialistes.cat/pagina/eleccions-generals 
• 26/06/2016 Eleccions Generals: http://www.socialistes.cat/pagina/eleccions-generals 

 
Enllaços de la Secretaria a la web del PSC: 

• Secretaria POLÍTICA ECONÒMICA: http://www.socialistes.cat/ca/pagina/idees-i-propostes#a-
economia 

• Secretari POLÍTICA ECONÒMCIA: http://www.socialistes.cat/ar/directori/joan-rangel-tarres#tabs-1 
• Posicionament PSC Fiscalitat: http://www.socialistes.cat/ca/tema/fiscalitat 
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ANNEXE - SECRETARIA DE MÓN RURAL I SECTOR AGROALIMENTARI 
 

(En aquest informe de gestió no s’inclouen les activitats protagonitzades per la Secretaria Nacional com a 
candidata a les dos campanyes electorals de Lleida). 

1. ACTIVITATS AMB LA SECTORIAL DEL PSC DE MÓN RURAL I SECTOR AGROALIMENTARI 
a. (9/12/2014 i 19/10/2015): Reunions plenàries 
b. (29/8/15): organització d’una trobada amb el Sector Agroalimentari 
c. (6/7/2016): sectorial a Lleida i (19/7/2016) a Barcelona per parlar del “finançament de la 

liquidació de seccions de crèdit de cooperatives agràries” 
d. (25/4/2016): organització de la jornada a Lleida de Maria Luisa Faneca, Secretària Federal del 

PSOE d’Agricultura, Pesca i Medi Rural. 
2. ACTIVITATS AMB EL SECTOR I EL CÀRRECS INSTITUCIONALS DEL PSC 

a. (28/10/2014) Visita a les Terres d’Ebre amb l’eurodiputat Javi Lopez (caragol poma). 
b. (13/11/2014) Reunió amb  PORCAT , ASSOCAT, ADIPREM, ASFAC, FAC i ACEPZ  al Parlament 

de Catalunya (Avantprojecte de Llei de la funció inspectora, de control, procediment i règim 
sancionador en matèria agrícola i ramadera). 

c. (29/11/2014): Organització d’un dinar del sector amb Miquel Iceta a Lleida. 
d. (2/12/2014) Reunió amb el sindicat JARC  al Parlament de Catalunya  (llei representativitat). 
e. (18/12/2014) Reunió IACSI i Miquel Iceta al Parlament de Catalunya. 
f. (26/2/2015) Amb Miquel Iceta a la Val d’Aran. 
g. (19/3/2015) Reunió amb IACSI al Parlament de Catalunya. 
h. (3/6/2015) Reunió amb el sector al Parlament (Llei interprofessionals). 
i. (29/8/2015): Organitzar la visita als cellers Albet i Noia i  Freixenet amb Miquel Iceta. 
j. (09/9/2015) reunió amb la FCAC i sindicats agraris (propostes eleccions autonòmiques). 
k. (27/10/2015): reunió al Parlament (temes d’actualitat agrària). 
l. (23/1/2016): Visita a la ramaderia Pifarré de Lleida amb Felix Larrosa i Oscar Ordeig. 
m. (20/4/2016)Reunió amb el sindicat estatal agrari Unión de Uniones a Madrid. 
n. (22/6/2016): Trobada amb la Plataforma de la fruita dolça de Lleida 

3. ASSISTÈNCIA A FIRES 
a. (27/9/2014): Fira de Sant Miquel de Lleida 
b. (18/10/2014): Fira de la Seu d’Urgell amb Miquel Iceta 
c. (22/2/2015): Fira de la botifarra a la Garriga. 
d. (14/11/2015): Fira de l’oli de Maials 
e. (18/3/2016): Fira Agrícola de Sant Josep a Mollerussa amb el Primer Secretari, Miquel Iceta 
f. (21/5/2016): Aplec del Caragol amb Meritxell Batet 
g. (9/5/2016): Recapte de la Sènia 
h. (22/5/2016): Fira d’Aitona 
i. (19/6/2016): Fira Promo-Pallars a la Pobla de Segur 
j. (1/9/2016): Paella de festa major a Aitona. 

4. ASSISTÈNCIA O PARTICIPACIÓ A JORNADES 
a. (12/2/2015): A la jornada “Rec i futur” organitzada pels Canals d’Urgell a Mollerussa. 
b. (28/2/2015): Intervenció sobre “Estratègia del PSC a les eleccions municipals” a l’escola 

d’igualtat i gènere del PSC amb assumpta Escar 
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c. (21/3/2015) Intervenció a la jornada del “La Europa de los pequeños municipios en el mundo 
rural” organitzada pel PSOE a Puebla de Sanabria (Zamora 

d. (30/6/2015) A la presentació de l’Informe “La indústria agroalimentària catalana: una 
perspectiva empresarial” de la Fundació Catalunya Europa. 

e. (16/09/2015): Participació al debat agrari a Lleida amb motiu de les eleccions A’15 
f. (11/11/2015): Participació a l’acte d’agricultura amb J.Puxeu, A.Siurana i J.Llena  

(Generals’15) 
g. (22/1/2016): Al Congrés d’UP a Castellolí. 
h. (16/3/2016): A la presentació del Grup Innovació Sostenible del sector Agroalimentari, 

Madrid 
i. (18/4/2016): A la presentació del Caragol Tour 2016 a Madrid amb Carme Chacon. 
j. (21/4/2016): A la jornada “Prioridades para una nueva política del agua” a Madrid 
k. (25/4/2016): visita a Gimenells per reclamació les millores de les carreteres de la CHE. A 

Viladecans (29/02/2016) i a Osona amb PORCAT (29 /04/2016) (problemàtica dels purins). 
IBI Rústic: (19/5/2016), Jornada a l’Horta de Lleida i (08/04/2016), reunió del Partit a Lleida. 

l. (21/5/2016): Celebració del centenari de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell. 
m. (22/06/2016): Acte d’agricultura amb Alejandro Alonso amb motiu de les eleccions G’16. 

5. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
a. Articles penjats als web del PSC i publicats als mitjans escrits i digitals de Lleida: 

i. Col·laboració en la  redacció del “Manifest pel dia internacional de les dones rurals” 
del 2014 i 2015 http://bit.ly/2cCfrvB  http://bit.ly/2ddJpIb 

ii. “Dona i món rural, doble mèrit” http://bit.ly/2cXTEkq 
iii. “Europa oblida les dones rurals” http://bit.ly/2ck270N 
iv. “Les dones rurals reconegudes per Llei” http://bit.ly/2cC6aqm 
v. “Prioritzem el món rural perquè som gent d’esquerres” http://bit.ly/2d5sWqv 

vi. “La realitat del Segarra-Garrigues” http://bit.ly/2chwrUH 
vii. “Sense perdre el temps” http://bit.ly/2d1D3bj 

viii. “Nous temps, nova política, pel “Post convidat”, de G.Hervera  
http://bit.ly/2dd2mup 

ix. “Sí a la gent de les terres de Lleida, Pirineu i Aran”  http://bit.ly/2dd9DKS 
x. “I ets creus capaç de subestimar la dignitat de les dones?” http://bit.ly/2cBX5xL 

b. Rodes de premsa 
i. Pressupostos de la Generalitat, amb Oscar Ordeig http://bit.ly/2coGCtZ 

ii. Per explicar a les primeres iniciatives al Congrés amb A. Ros i M. Batet  
http://bit.ly/2coImU9 

iii. Per explicar  la campanya #porunaleyjusta i la PNL socialista pel canvi al Codi Penal 
amb Mercè Perea, Òscar Ordeig, Anna González i Sergi Escobar al 
http://bit.ly/2cXXhqP 

c. Notes de premsa: 
i. Dos sobre boicot rus a productes catalans http://bit.ly/2cCgdZp  

http://bit.ly/2cp552r 
ii. Visita de Maria Luisa Faneca a Lleida  http://bit.ly/2cMn9AM 

iii. Dos sobre la reclamació a la CHE de la millora de les carreteres de la seva titularitat 
http://bit.ly/2cKb94m  http://bit.ly/2daf3n6 

iv. Sobre la Llei de desenvolupament sostenible del medi rural http://bit.ly/2cSFT5b 
v. Reclamació de comunicacions i manteniment de l’Eix Pirinenc http://bit.ly/2cBM6kN 
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vi. Connexió de Lleida amb la A-14 http://bit.ly/2cJD3PL 
vii. Sobre l’IBI Rústic http://bit.ly/2cKbxQt 

viii. Talls de la línia i retards del tren de Tàrrega a Cervera  http://bit.ly/2d5ncxb 
ix. Sobre costos d’infraestructures com l’A-22 http://bit.ly/2chr0oU 
x. Riuades al Pirineu 2013 http://bit.ly/2cBXqAT 

xi. Importància de les zones rurals i de muntanya http://bit.ly/2cSGbsV 
xii. Investidura de Pedro Sánchez http://bit.ly/2cxFm5t 

xiii. Millora N-230 http://bit.ly/2cBLvj9 
xiv. Respostes per part de les AAPP a les necessitats de la ciutadania 

http://bit.ly/2cjDkcY 
xv. Oferiment a la ciutadania de la tasca a Madrid  http://bit.ly/2dd1oP3SECRETARIA DE 
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ANNEXE - SECRETARIA DE CULTURA 
 

08/10/2014 Reunió amb exsecretaris de Cultura 

30/10/2014 Reunió Secretaris de Cultura Fedes i Agrup. Desplegament territorial secretaria 

31/10/2014 Reunió amb exsecretaris de Cultura 

06/11/2014 Reunió amb Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya 

15/11/2014 Seminari Cultura + Municipals 

29/01/2015 Trobada amb periodistes culturals 

02/02/2015 Trobada Miquel Iceta + món cultural a Llibreria + Bernat 

09/02/2015 Presentació Doc “Un compromís amb la cultura” amb representants Equipaments Nacionals 
(Casa Golferichs) 

11/02/2015 Presentació Doc “Un compromís amb la cultura” amb representants de les Associacions i 
Acadèmies culturals catalanes (Casa Golferichs) 

18/02/2015 Presentació Doc “Un compromís amb la cultura” amb creadors culturals (Casa Golferichs) 

23/02/2015 Presentació Doc “Un compromís amb la cultura” amb empresaris i gestors culturals de Catalunya 
(Casa Golferichs) 

07/11/2015 Acte “Compromesos amb la Cultura” a la Casa Golferichs amb  Carmen Alborch i Miquel Iceta 

8/04/2015 Consell de Redacció CURTÓ 

27/04/2015 Sopar Gremi d’Editors + Jaume Collboni 

11/06/2015 Experts del món cultual amb Miquel Iceta 

16/06/2015 Reunió amb Representants associacions arts visuals i galeristes 

9/07/2015 Consell de Redacció CURTÓ 

14/07/2015 Seminari amb FRC sobre els Consells de Cultura amb Xavier Fina 

01/09/2015 Reunió Manifest “un compromís amb Catalunya” 

25/09/2015 Acte Campanya Autonòmiques amb M. Iceta al CCCB 

14/01/2016 Reunió amb membres del plenari del CoNCA 

15/02/2016 Reunió amb representants equipaments presentació doc Reformulació CoNCA 

22/02/2016 Reunió amb Associacions Culturals presentació doc Reformulació CoNCA 

14/03/2016 Visita al Territori: Acte a la Federació Vallés Oriental 
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17/03/2016 Visita al Territori: Acte a la Federació de Barcelona 

21/03/2016 Reunió de coordinació dels representants institucionals del PSC en matèria de cultura (Aj. BCN, 
diputació, Congrés, Senat, Parlament+Secretaria) 

11/04/2016 Reunió Ensenyaments Artístics amb representants del  món associatiu i acadèmic. Presentació 
Document sobre Educació Artística i Cultural 

02/06/2016 Campanya EEGG16: Visita Exposició Cercle del Liceu amb candidata Meritxell Batet 

02/06/2016 Campanya EEGG16: Visita a Ferran Barenblit i MACBA amb Candidata Meritxell Batet 

08/06/2016 Campanya 2016: Acte d’adhesió al manifest sobre plurilingüisme a España (Col·laboració amb 
candidatura de Carles Martí al Senat, organitzadora) 

13/06/2016 Campanya EEGG16 matí:  Visites centres culturals amb candidata  Meritxell Batet i Ángel 
Gabilondo: Gran Teatre del Liceu  (Dtor. Roger Guasch), Teatre Lliure (Dtor. Lluis Pasqual), 
MNAC (Dtor. Pepe Serra) 

13/06/2016 Campanya EEGG16: Dinar amb el Sector editorial a la seu del Gremi d’Editors de Catalunya amb 
candidata Meritxell Batet + Ángel Gabilondo 

13/06/2016 Campanya EEGG16 tarda: Acte de campanya a la seu del PS amb candidata Meritxell Batet, 
Ángel Gabilondo i Jaume Collboni. Diàleg sobre Cultura amb representants del sector i militants 

Comissió Sectorial de Cultura 

24/07/2014 Plenari Sectorial de Cultura 

03/09/2015 Grup de Treball política cultural municipal 

04/09/2014 Comitè Sectorial de Cultura 

09/10/2014 Comitè Sectorial de Cultura 

13/11/2014 Comitè Sectorial de Cultura 

13/12/2014 Plenari Sectorial de Cultura + Miquel Iceta 

22/01/2015 Comitè Sectorial de cultura 

26/01/2015 Comissió Mixta Educació +Cultura: Ensenyaments Artístics 

10/02/2015 Grup de Treball política cultural municipal 

12/02/2015 Grup de Treball de Biblioteques 

16/04/2015 Comitè Sectorial de Cultura 

03/06/2015 Comitè Sectorial de Cultura 

08/06/2015 Comitè Sectorial de Cultura 

30/06/2015 Comissió Mixta Educació +Cultura: Ensenyaments Artístics 
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15/07/2015 Comitè Sectorial de Cultura 

15/07/2015 Plenari Sectorial de Cultura 

15/09/2015 Comitè Sectorial de Cultura 

13/10/2015 Plenari Sectorial de Cultura 

26/10/2015 Grup de Treball política cultural municipal 

07/11/2015 Plenari Sectorial de Cultura  a Terrassa 

08/02/2016 Plenari Sectorial de Cultura 

23/05/2016 Reunió Regidors/es cultura: Centres d’Art de titularitat municipal 

30/05/2016 Comitè Sectorial de Cultura 

  

ANNEXES 



                                                                                                                                         
    
 

157 

ANNEXE - SECTORIAL DE LA GENT GRAN ACTIVA  

 

Objectius  

• Posar de relleu la importància quantitativa i qualitativa de la Gent Gran dins de les 

estructures del PSC, així com en el conjunt de la societat. 

• Treballar per a una major presència de la Gent Gran en els òrgans executius del PSC, tant a 

nivell de Federació com a nivell d’Agrupació, amb secretaris i secretàries de Gent Gran a tots 

els àmbits, inclosa la Comissió Executiva del partit. 

• Impulsar la celebració anual d’una Trobada de la Gent Gran socialista de Catalunya, a 

diferents llocs del territori. 

•  Incorporar en totes les conteses electorals persones del col·lectiu de la Gent Gran, 

proposades per la Sectorial, en posicions rellevants.  

• Millorar les  relacions amb entitats socials, sindicals i polítiques, buscant la coordinació 

davant de les problemàtiques específiques de la Gent Gran. 

  

Activitats 

 

1) Reunions de treball del Comitè Sectorial 

Any 2013: 21/3, 2/5, 4/7, 5/9, 3/10, 14/11 i 17/12. 

Any 2014: 14/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 8/7, 3/9, 7/10, 4/11 i 2/12. 

Any 2015: 13/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 2/7, 3/9, 1/10, 5/11 i 3/12. 

Any 2016: 14/1, 3/3, 5/5 , 7/7, 1/9 i 20/9 (extraordinària). 

A les reunions del 3/3/16 i 1/9/16 van ser convocats els Secretaris o Responsables  de Gent Gran de 

totes les Federacions, juntament amb els membres del Comitè Sectorial. 

 

2) Plenaris de la Sectorial de la Gent Gran Activa 

12/03/2013 Extraordinari. Plenari inicial amb elecció de nou Comitè Sectorial. 

05/11/2013 Ordinari. 

09/07/2014 Extraordinari: Delegats Congrés Extraordinari Juliol/2014.  

20/11/2014 Ordinari. 

11/06/2015 Ordinari 

16/07/2015 Extraordinari: Candidats Eleccions Autonòmiques 2015. 

ANNEXES 



                                                                                                                                         
    
 

158 

15/10/2015 Ordinari. 

15/10/2015 Extraordinari: Candidats Eleccions Generals 2015. 

06/11/2015 Ordinari. 

03/06/2016 Ordinari. 

22/09/2016 Extraordinari: Esmenes XIII Congrés. 

06/10/2016 Extraordinari: Delegats XIII Congrés. 

 

3) Trobades de la Gent Gran socialista de Catalunya 

12/04/2014 Palafrugell, en període de precampanya europea. 

Es van traslladar en autobús a més de 1.000 persones que van gaudir d’aperitiu, dinar, cafè, a més 

d’escoltar les intervencions de qui era el nostre primer secretari, en Pere Navarro i d’en Javi López, 

aleshores candidat, i actualment únic representant nostre al Parlament Europeu. 

06/09/2015 Tarragona, en període de precampanya Autonòmiques 2015 

L’assistència va rondar les 2.000 persones, traslladades en autobusos, a les que se’ls hi va oferir 

aperitiu, dinar i cafè. Els principals polítics que van intervenir van ser el nostre primer secretari 

Miquel Iceta i qui aleshores era secretari general del PSOE, en Pedro Sánchez. Aquí volem destacar 

l’enorme esforç desplegat per la Gent Gran de la Federació del Camp de Tarragona que va facilitar 

molt les tasques organitzatives. 

 

4) La Sectorial, per mitjà dels seus representants, està personada a la Plataforma Unitària de la Gent 

Gran de Catalunya, i s’ha adherit al document reivindicatiu que aquesta organització va lliurar a tots 

els partits polítics el mes de març de 2015. 

 

5) Membres del Comitè Sectorial van participar activament el 8/10/2014 al Congrés de la Gent Gran 

de Catalunya, un esdeveniment que es celebra cada 4 anys. Allí van esmenar, debatre i finalment 

votar les ponències resultants. En aquesta tasca, ens vam alinear en molts casos amb la feina feta 

per organitzacions socials de caire progressista d’esquerres, no lligades a partits polítics, però que 

van presentar moltes i importants esmenes a les que vam donar suport.  

 

6) Presents a les jornades organitzades els dies 4/12/2013 i 7/5/2014 per la FATEC, organització 

situada a les antípodes ideològiques nostres, deixant constància de la presència activa de la Gent 

Gran socialista. 
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 7) Des de la Sectorial es van fer aportacions a les plataformes electorals de les Municipals 2015, 

Autonòmiques 2015 i Generals 2015 i 2016. 

 

8) Es van proposar candidats a totes les eleccions no-municipals celebrades al llarg d’aquest 

període: Europees 2014, Autonòmiques 2015 i Generals 2015/2016, però malauradament només 

en una ocasió es va aconseguir  situar una de les nostres candidates en una posició d’una certa 

rellevància. 

 

9) La col·laboració amb el Grupo de Mayores del PSOE ha funcionat força bé. Durant la Setmana 

Santa de 2016, una delegada del grup del PSOE es va reunir a L’Hospitalet amb una delegació del 

nostre Comitè Sectorial, redactant conjuntament el document Decàleg de la Gent Gran Socialista. 

 

10) Amb la JSC es va començar a establir un protocol de relació estable entre ells i la Sectorial, que 

tenia per objecte ajudar-se i donar-se mutu suport, per tractar-se de dues franges generacionals 

que consideren que no reben un tracte acord  amb la seva importància social. Però la incorporació 

d’en Javi López al Parlament Europeu i la d’en Pol Gibert al Parlament de Catalunya, sumat a les 

contínues convocatòries electorals dels darrers 2 anys, han fet que no s’hagi avançat en el seu 

desenvolupament. 

 

11) Finalment, aquesta Sectorial ha participat en el XIII Congrés incorporant una sèrie d’esmenes als 

Estatuts, així com alguna aportació documental, com és el cas de l’abans esmentat Decàleg de la 

Gent Gran Socialista. 

 


