
 

 
 

RESOLUCIÓ POLÍTICA  
DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC 

12 de desembre de 2010 
 

1. El resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 

passat 28 de novembre és el pitjor de la nostra història. L’important 

retrocés amb respecte dels resultats de 2006 (225.000 vots i nou escons 

menys) segueix agreujant una tendència de fons que ja es va posar en 

evidencia en les convocatòries electorals de 2003 (157.000 vots i 8 

escons menys que el 1999) i 2006 (225.000 vots i 5 escons menys que 

el 2003). La magnitud de la nostra derrota indica la necessitat d’un debat 

sobre la imprescindible renovació del partit, que es veu afavorida per la 

decisió del president Montilla de no prendre possessió del seu escó de 

diputat i l’anunci de la seva voluntat de no presentar-se a la reelecció 

com a primer secretari en el proper Congrés del partit. 

2. Els errors comesos pel govern i els partits que l’integren han incidit de 

forma negativa en un context ja prou difícil marcat per la crisi econòmica 

i els seus efectes, les incerteses sobre el futur de l’autogovern i la 

feblesa de l’esquerra europea que resulta incapaç de conciliar 

creixement econòmic i justícia social. 

3. L’anàlisi dels resultats i el necessari impuls a la renovació del PSC  

requereixen d’un debat aprofundit del conjunt del partit que haurà de 

culminar en el proper Congrés ordinari que serà convocat després de les 

eleccions municipals. L’eventual convocatòria d’un Congrés extraordinari 

que es limités a elegir una nova direcció del partit ha estat rebutjada 

precisament per afavorir un debat obert sense condicionants electorals 

com el que suposen les eleccions municipals de maig de 2011. 



4. Correspon a la Comissió Executiva del partit arbitrar l’impuls d’espais de 

debat precongressual oberts a la participació de tothom que 

contribueixin a l’adequada preparació de la Convenció Municipal i les 

properes eleccions locals i proposar, un cop celebrades aquestes, un 

calendari i els documents necessaris per tal que el Consell Nacional del 

partit pugui convocar el 12è congrés del PSC. 

5. El Consell Nacional del partit crida a totes les organitzacions i els afiliats 

socialistes a participar activament en el debat sobre la renovació del 

partit, del seu projecte polític i la seva connexió amb la societat, i en el 

procés de preparació de les eleccions municipals, en el millor esperit de 

discussió oberta i constructiva, i de compromís amb els ideals socialistes 

recollits en la Declaració de principis del PSC, aprovada per unanimitat 

l’any 2008. 

 


