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CONSELL GENERAL 

ACORD DE LA MESA DEL CONSELL GENERAL 

La mesa del C.G. comunica a tot el Partit 
que caldrà la presentació del carnet de mi 
litant per assistir a les sessions del C. 
G., seguint l'acord d'aquest C.G., pres a 
la sessió del passat 25.9.77 

NOTA INFORMATIVA DE LA MESA DEL CONSELL GENERAL D2 LA SESSIÓ ORDI
NARIA DEL 25 de setembre de 1977 

El passat dia 25 de setembre es reuní el Consell General del PSC 
amb l'assitència de 82 dels seus membres: 

S'aprobà el seqüent ordre del dia: 
1) Informe polític del S.G. Debat 
2) Informe sobre la preparació de la campanya electoral. Manifest 

municipal. Debat 
3) Informe de política sindical. Debat 
4) Informe de la comissió d'organització del II— Congrés del PSC 
5) Resolució sobre sindicalització obligatòria 

1) - L'informe del S.G. fou plentajat en una triple vessant: 

- Sobre l'actual situació de greu crisi económica a l'Estat 
espanyol i les repercussions sobre la classe treballadora 

- Sobre la situació política, política d'unitat socialista i 
negociacions pel restabliment de la Generalitat 

- sobre les directrius de desenvolupament del document d<= 
"tasques del PSC a la tardor", aprovat al darrer Consell 



Intervingueren en cadascun dels tres punts temàtics els companys: 
Narcís Serra, Eduard Martin i Jesús Salvador respectivament. 

2) - A continuació, posposant el debat sobre 1'informe per la taula, 
el Consell abordS el 2N. punt de l'ordre del dia 

En nom del S.G. el company Paqual Maragall presentà el document d'a 
vant-projecte de "manifest municipal socialista" 

En el mateix Index, el document planteja la necessitat d'abordar 
també els aspectes programàtics, per5 en 1'avant-projecte no hi són 

El Consell decidí no obrir un debat sobre el tema en aquesta sessió 
doncs ho considerava precipitat. 

Tanmateix es decidí formar una comissió del Consell, amb caràcter 
d'urgència, per tal d'elaborar un "projecte de manifest-programa rau 
nicipal socialista", sobre la base de 1'avant-projecte presentat, 
per tal de discutir-lo al Consell General. S'acordà també que el do 
cument seria rebut pels consellers amb anticipació. 
Al mateix temps es decidí facultar la comissió per aprobar-lo auto 
màticament, si les condicions d'urgència ho fessin imprescindible, 
bo i sotmeten-t-lo a posteriori a la aprovació del Consell. 

La comissió quedà formada pels següents consellers escollits: 
LL. M— Sunyer, Toni Verdaguer, F. Morata, R. Manent, J. M— Brunet, 
J. Gracía-Grau, J. Mauri i Jordi Prat 
Hi són també a la comissió 2 representants del S.G., restant oberta 
als representants de les federacions, per tal d'incorporar's-hi des 
de la primera reunió. 

3) - El company Xavier Guitart del S.G. plantejà al consell que que 
dava ajornat 1'informe de política sindical, doncs en les actu 
als circumstàncies era impossible plantejar acords al Consell 
que no fossin reiteratius respecte d'altres presos en sessions 
anteriors. 

4) - Presentà 1'informe de la Comissió d'organització del II— Con
grés la companya Anna BalletbS, centrant-se en els problemes 
derivats de la recollida i edició de les ponències. 

E s plantejà aleshores la previsible alteració del calendari aprovat. 
El Consell perd, acordà mantenir el calendari previst i plantejar 
qualsevol modificació en el proper Consell General, sobre la base 
d'una alternativa a plantejar per la Comissió d'Organització, res
pectant en qualsevol cas les normes estatutàries, que estableixen 
en 2 mesos el període de discussió de les ponències. 



1-IlEBAT) - A continuació el Consell obrí un debat polític, sobre el 
conjunt de temes abordats en 1'informe del S.G. Es pro
duïren dos torns de paraules, i dues intervencions del 
Secretariat General. 

En la seva darrera intervenció el S.G. comunicà que està elaborant 
un document de debat a l'interior del Partit, sobre les posicions 
polítiques actuals i la perspectiva estratègica. El Consell resol
gué que s'hi inclogués també les propostes de desenvolupament del 
document "Tasques polítiques del PSC a la tardor" 

5) - Prèvia presentació pel company Jordi Parpal, en nom de la co
missió nomenada a l'anterior Consell, del projecte de resolu
ció sobre sindicalització obligatòria, el consell aprovà: 

1) Els Secretariats de secció comunicaran als militants un ül-
tim plac de 15 dies per que notifiquin haver complert l'o
bligació d'afiliar-se a un Sindicat, en els temes de l'ar
ticle 3.D dels estatuts i la resolució del Consell General 
de 25.9.77 

2) Passat aquest termini, i l'acord amb l'article 21, els Se
cretariats de Secció, previ informe del cercle corresponent 
procedirà a suspendre la militància de qui no hagi complert 
aquest deure, per un termini d'un mes. 

3) Si passat aquest termini, continués incomplint aquesta obli. 
gació, el Consell de Federació suspendrà els seus drets de 
militància fins que acompleixi aquest deure. 

4) En qualsevol cas, el militant podrà recorrer a la Comissió 
de Conflictes, d'acord amb l'art. 21 dels Estatuts. 

6) - Abans de tencar la sessió un grup de consellers va presentar 
la següent proposta al Consell, que fou aprovada: 

1) Que es doni a conèixer l'assitència de consellers i parla
mentaris a les sis darreres sessions del Consell 

2) Que els consellers hagin de justificar la seva sortida abans 
d'acabar les sessions, igual que la absència. 

3) Que es demani la presentació de carnets a l'entrada de les 
sessions del Consell General 

4) Que el Consell prengui una resolució disciplinària sobre 
les absències injustificades 

5) Per tal d'evitar confusionismes i desinformacions de les 
nostres posicions polítiques, i al mateix temps millorar la 
nostra imatge pública, proposem que al final de cada Consell 
s'elabori un comunicat pels mitjans d'informació, i que en 
les decisions molt trascendents es convoqui una roda de prem 
sa. 

El Consell resolgué facultar la mesa per convocar el proper Consell 
en un termini entre dos i tres setmanes. 



SECRETARIAT GENERAL 
NOTA INFORMATIVA DE LES REUNIONS DEL SECRETARIAT 26-IX-77 

1 - El S.G. convocarà reunions de responsables de cercle, per in
formar i discutir sobre la Unitat Socialista, a partir dels ni
vells d'acord assolits en la Comissió mixta PSC-FSC, que trac
ta d'aquesta qüestió. 

2 - Acord de demanar a la Mesa del C.G., que les propostes de com
panys per formar part de comissions, que s'hagin de sotmetre a 
votació, vagin acompanyades d'una valoració política de la pro 
posta, per tal de donar elements de judici als consellers. 

3 - S'examinen els acord del C.G. del 25-9-77. 
- Es designen comissions per portar a terme els acords del C.G 
- Escrit amb 1'informe polític del S.G. presentat al Consell, 
per passar-lo als consellers i al Partit 

- Concretar i perfilar la proposta de les tasques del partit 
en les lluites de la tardor. 

Al mateix temps s'anomena una altra comissió per enllestir un 
informe, analitzant la política del Partit des del 15-J i la 
situació actual. 

4 - En el contexte de les tasques per la tardor, s'acorda articu
lar una campanya, a nivell informatiu i d'agitació, per tal 
e'explicar públicament la posició del Partit sobre la Generali 
tat, en el sentit de reclamar "una Generalitat democràtica" i 
un "Govern d'"Unitat Catalana", sobre la base dels resultats 
del 15-J". 
El S.G. farà una declaració sobre aquesta qüestió, incloent in 
formació sobre el desenvolupament de les negociacions. 
Per llençar la campanya s'aprofitaran les reunions previstes 
amb responsables de cercle. 

5 - Totes les despeses del Congrés es comptabilitzaran en un comp
te especial, que serà administrat per la Comissió d.'organitza
ció del Congrés. 

6 - S'acorda elaborar un informe sobre política organitzativa que 
serveixi de marc orientador per les discussions sobre estatuts 
en el proper Congrés. 

7 - En el contexte de l'acord de que els Socialistes de Catalunya 
recolzaran a la UGT en les properes eleccions sindicals, s' a-
proba el contingut d'un text per un folleto de propaganda. 

8 - Com a resultat del debat sobre la posició del Partit cara a 
l'actual etapa de les negociacions per la recuperació de la Ge 
neralitat, tenint en compte els últims contactes del S.G. amb 
el Govern i amb altres forces polítiques, s'acorda acceptar el 
document resultat de la negociació tal i com ens va ser infor
mat pel Senyor Sánchez-Terán, ja que recull els elements mí
nims que el Partit consideraba indispensables: Participació 
dels parlamentaris en la designació del Consell, i en l'elabo-



ració del reglament de règim intern, així com l'eliminació 
dels presidents de les diputacions del Consell. 
Es fixen els punts que els S.C. hauran de defensar per tal de 
que el reglament de règim intern i de la composició del Con
sell executiu, permeti aconsequir una Generalitat basada en el 
control democràtic de 1'executiu, i un Consell d'"Unitat 
Catalanauque reflexi els resultats del 15-J. 

FRONT LLUITA 
URBANA I COMARCAL 

Reunions d'àmbits del Front de Lluita Urbana i Comarcal 

Des del darrer dimecres dia 14 de Setembre, venen celebrant-se 
en el Local del PSC, Rambla Catalunya 92, reunions d'àmbit d'acció 
política que, o bé tenien ja una existència pràctica en el Partit 
durant els darrers mesos, o bé poden tenir-la en els propers. 

Dia 14 - dimecres - 19,15 h. 
Control de preus i carestia de la vida 
Dia 15 - dijous - 19,15 h. 
Moviment Urbà i Associacions de Veïns 
Dia 16 - divendres - 19,15 h. 
Ecologia-Medi ambient 

Dia 21 - dimecres - 19,15 h. 
Cultura Popular 

Dia 22 - dijous - 19,15 h. 
Moviment Cooperatiu 

Dia 23 - divendres - 19,15 h. 
Acció política de la dona 

El dia 28 de Setembre dimecres, és la reunió d'àmbit "Problemà
tica de la joventut". El dia 29, dijous, el de la "Problemàtica 
dels vells". En quant a l'àmbit de Sanitat, està prevista una assem 
blea per a la segona quinzena del proper mes d'Octubre. 

Valoració 

Aquestes convocatòries dirigides a representants de les Seccions de 
la Federació III (2 o 3 companys), i en el grau possible, a repre
sentants de les demés federacions, han tingut fins ara molt baixa 
assistència. Possiblement per insuficient difussió de la convocatò
ria. Per altre banda, amb alguna exepció, les reunions no han estat 
suficienment preparades amb propostes prèvies per el debat i d'ob
jectius d'acció a curt i mitjà termini. 



Resolucions del Comitè Nacional de LLuita Urbana i Comarcal 

A la fi de superar les limitacions esmentades, el Comitè Nacional 
de Lluita Urbana i Comarcal, en la seva reunió del passat dia 17 de 
Setembre, va resoldre preparar documents relatius a cada àmbit con
cret, que haurien d'estar elaborats a la seva propera reunió del 
dia 22 d'octubre. 

Mentrestant, es tractarà de fer arribar als companys assistents a 
cada una de les reunions celebrades, les dades i documents d'infor
mació que puguin ser d'interès o utilitat en relació a l'activitat 
de l'àmbit. 

FRONT DE LLUITA 
A L'EMPRESA 

Donada la impossibilitat de redactar un informe polític del Front 
de Lluita a l'Empresa per aquest número del Company, que no sigui 
només un anecdotari, ens comprometem a realitzar-ho pel proper. 

Notifiquem: 

Primer: 
Que el proper dia 9 d'octubre es celebrarà la 1— Conferència 

-' de Front del Baix Llobregat. La reunió serà a les 10 del ma
ti als locals del PSC de Cornellà. 
L'ordre del dia d'aquesta reunió girarà entorn de: 
- Les tasques polítiques dels Militants del PSC en els Sindi 
cats 

- L'estructuració del Front LL. E. en el Baix Llobregat. 

Segon: 
Per la mateixa data es celebrarà també la 1- Conferència de 
la Federació VII (Terra Alta-Baix Ebre-Montsià) 
Està per confirmar el local i l'horari. 
l'ordre del dia té el mateix contingut que l'anterior. 

Comuniquem aquestes convocatòries per si hi ha companys interessats 
en aquests temes, hi puguin assistir. 

Secre. del Comitè Nacional del F. LL.Empresa 
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