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INFORME GESTIÓ CONSELL DE FEDERACIÓ 2017-2020
Al llarg d’aquest període, el Consell de Federació ha estat el màxim l’òrgan de debat i
resolutori, tal com estableixen els Reglaments i els Estatuts del PSC. Ha estat un
mandat que podríem anomenar com a extraordinari, marcat pels cinc processos
electorals celebrats i pel context polític a Catalunya i a España.
Per tant, la gestió del Consell de Federació s'ha hagut d'ajustar als processos
electorals, de primàries i congressuals que s'han celebrat durant aquest període. Per
tant, hem d'analitzar i valorar la gestió del màxim òrgan de direcció política de la
Federació en funció de l'àmplia activitat electoral, que ha ocupat la major part del temps
de debat polític i de les decisions adoptades.
Durant els diferents comicis electorals celebrats, el Consell ha elevat també propostes
de candidats i candidates a càrrecs de representació pública al Consell Nacional
del PSC d'entre les propostes de les Agrupacions Locals.
Així mateix, destaquem algunes de les principals tasques desenvolupades:
-

Durant les sessions ordinàries del Consell s'han contestat preguntes des del
Grup Municipal Socialista i aquelles que han arribat a la Comissió Executiva de
Federació. I s’ha traslladat la informació referent als Consells Nacionals celebrats
durant aquest període.

-

La Mesa del Consell ha facilitat als consellers la documentació necessària per
debatre alguns dels temes tractats en l'ordre del dia de les sessions: resolucions
polítiques, programa de treball de la CEF, informe de gestió de l'Executiva de
Federació, dossiers estadístics dels resultats electorals, etc.

-

El Consell ha estat l'òrgan encarregat d'aprovar els pressupostos de la
Federació en el marc dels pressupostos generals del Partit, de tancar l'exercici
comptable anualment, i de donar compte als consellers dels informes de la
Comissió de Control Financer.

-

Els consellers han aprovat documents sobre el Partit i sobre temes de ciutat, com
el Programa de Treball de la Comissió Executiva de Federació o el Programa
Electoral de les eleccions municipals.

-

En la línia d'impulsar la participació dels consellers en els debats s'han presentat
diferents resolucions polítiques. La incorporació d'aquestes resolucions en
l'ordre del dia de les sessions ha constituït una aposta decidida per l'anàlisi i la
reflexió interna.
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-

Els acords i temàtiques tractades en els debats s'han traslladat a la ciutadania a
través de la pàgina web de la Federació i notícies en les xarxes socials del PSC
de L’Hospitalet (Facebook, Twitter i Instagram).

Des de la constitució del Consell de Federació el 5 d’abril de 2017, s'han celebrat
un total de 10 sessions del Consell de Federació, de les quals 4 han estat ordinàries i 6
extraordinàries.
La porta del PSC de L’Hospitalet i la del seu Consell de Federació ha estat sempre
oberta al debat, com es pot veure en el detall dels Consells -ordinaris i extraordinaris-,
celebrats durant aquest mandat:
Sessions del Consell de Federació:
Constitució
5 d’abril de 2017
Sessions ordinàries
20 de setembre 2017
5 d’abril de 2018
28 de febrer 2019
Sessions extraordinàries
8 de novembre 2017
11 de gener 2018
17 d’octubre 2018
4 d’abril 2019
3 de juliol 2019
23 de gener 2020
A continuació fem un repàs dels temes més importants tractats en les diferents reunions
i dels acords aconseguits.
En la sessió de constitució del Consell de Federació del 5 d’abril de 2017, els
consellers i conselleres van aprovar la proposta de composició de la Mesa del Consell,
que és la que ha exercit les seves funcions durant aquest període de gestió que estem
analitzant. El 13è Congrés de Federació del PSC de L’Hospitalet del 3 i el 4 de febrer
de 2017 ja va escollir com a President de la Mesa del Consell al company Antonio
Bermudo Ávila.
La resta de la Mesa estava integrada pels següents companys i companyes:
Vicepresidència per l’Agrupació Est: Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Vicepresidència per l’Agrupació Nord: Juanjo Romero López
Secretaria de Notes per l’Agrupació Est: Fernando Leiva Camacho
Secretaria d’Actes per l’Agrupació Nord: Pepi Díaz Valdivia
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També es va aprovar el Programa de Treball de la Comissió Executiva de
Federació, que establia les principals línies polítiques a desenvolupar durant el mandat,
així com la constitució de les Comissions Sectorials de la Federació: Gent Gran i
Esports.
A l’apartat d’informe polític es va informar sobre el procés de primàries per elegir el
candidat a la secretaria General del PSOE.
En la sessió ordinària del 20 de setembre de 2017 en l’apartat d’informe polític, la
primera secretaria de la Federació Núria Marín analitza, entre altres temes, els
següents:
-

-

Explica l’organització d’actes amb militants i simpatitzants per presentar el PDU
Granvia-Llobregat per part de Fran Belver, un projecte estratègic per la ciutat de
L’Hospitalet.
Informa d’altres projectes en marxa a la ciutat, com el futur Centre de Medicina
Tradicional Xinesa, el programa de reforç de l’anglès per a joves de l’ESO, la
signatura del Pacte en defensa d’una sanitat pública de qualitat o la posada en
marxa del Centre Planeta Formació i Universitat als antics jutjats.
Analitza la situació política a Catalunya després de l’aprovació de la Llei del
Referèndum i del decret de convocatòria del Referèndum de l’1 d’octubre.

En aquesta sessió del Consell s’aprova per unanimitat la resolució “¡El 1-O, con
nosotros que no cuenten!” que manifesta el posicionament de la Federació de
L’Hospitalet en contra de la celebració d’aquest referèndum il·legal i sense garanties.
En aquesta sessió del Consell de Federació es va procedir també al tancament de
l’exercici comptable del 2016 i a la presentació dels pressupostos del 2017.
Donant compliment a l’article 39 del Reglament del Consell de Federació, en aquesta
sessió ordinària s’inclou l’apartat d’Informe del Consell Nacional i s’acorda intervenir en
tots els Consells Nacionals com a Federació de L’Hospitalet i fer reunions prèvies per
marcar la línia argumental d’aquesta intervenció i el posicionament del PSC de
L’Hospitalet en el Consell Nacional.
A més es va donar compte als consellers de la nova Executiva de la JSC de
L’Hospitalet, que encapçala com a primer secretari el company Dani Martínez.
En la reunió extraordinària del 8 de novembre de 2017 es va elegir el comitè electoral i
de campanya de les autonòmiques del 21D i als candidats/tes de la Federació al
Parlament de Catalunya: David Donaire, Jaume Graells, Carmen López, Mariano
Matamoros, David Pérez, Míriam Pérez, Jordi Piera i Maite Revilla. La Federació dóna
suport també a altres candidats/tes de Federacions del Partit: Eva Granados i Ferran
Pedret.
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En l’apartat d’informe polític s’expliquen els principals arguments que els socialistes
hem de fer arribar a la ciutadania sobre el tema de la independència i el model territorial
federal que vol el PSC, així com els objectius de la Federació per la campanya electoral
de les autonòmiques.
La celebració del Consell extraordinari de Federació de l’11 de gener de 2018 va
centrar els seus debats en l'anàlisi dels resultats de les eleccions autonòmiques on
el PSC de L’Hospitalet (22,96%) es va situar com a segona força darrere de Ciutadans
(33,38%). Un resultat a nivell de Catalunya i L’Hospitalet per sota de les expectatives
previstes. Els partits independentistes no van guanyar en vots, però si en escons.
El Consell felicita el company David Pérez per haver estat elegit diputat al Parlament
de Catalunya.
En aquest sentit, la sessió del consell va transcórrer en un ambient de gran debat i
participació per part dels membres assistents al mateix, que també van coincidir en
assenyalar que cal insistir amb la nostra postura d’apostar pel diàleg, l’acord i el pacte
per solucionar el problema de Catalunya.
Durant aquesta sessió, Núria Marín va presentar les dades del Baròmetre d’opinió
pública sobre l’estat de la ciutat i es va posar de manifest la necessitat de treballar de
cara a les eleccions municipals en aquells temes que més preocupen a la ciutadania.
L’alcaldessa i primera secretària va anunciar la seva intenció de continuar encapçalant
el projecte dels socialistes de L’Hospitalet.
La reunió del Consell de Federació ordinari del 5 d’abril de 2018 va ser una sessió
oberta a tots els militants perquè es va convidar al secretari d’organització del PSC
Salvador Illa a parlar de la situació política en Catalunya. Va tenir un record per la
companya Carme Chacón, tot informant dels actes d’homenatge que es faran en la
seva memòria.
El company Illa va poder escoltar també les propostes i inquietuds dels nostres afiliats
després dels resultats obtinguts pel PSC en les eleccions autonòmiques. El secretari
d’organització va afirmar que els socialistes defendran el respecte a les lleis i la seva
aposta per la reconciliació i el diàleg per arribar a acords.
Per la seva banda, l’alcaldessa i primera secretària Núria Marín va explicar els actes
que la Federació organitzarà amb motiu dels 40 anys del PSC de L’Hospitalet i va
informar de la celebració d’una Assemblea oberta per fer balanç de la gestió del
govern municipal i recollir propostes pel Programa Electoral de les Municipals.
En aquesta sessió a més es va aprovar per unanimitat l’Informe de Gestió del primer
any de la Comissió Executiva de Federació, que segons el viceprimer secretari Fran
Belver es va centrar a impulsar els objectius i les principals línies polítiques d'actuació
de cadascuna de les secretaries, aprovades al 13è Congrés de Federació.

Informe Gestió Consell de Federació
PSC de L’Hospitalet

5

Els consellers i consellers van aprovar també l’exercici comptable del 2017 i el
pressupost del 2018. La Comissió de Control Financer va realitzar també un informe
sobre la base de l'examen de la documentació comptable aportada per la Federació a
31 de desembre de 2017.
En el Consell extraordinari de Federació del 17 d’octubre de 2018, el viceprimer
secretari de la Comissió Executiva de Federació i portaveu del Grup Municipal
Socialista, Fran Belver, va explicar com es desenvoluparà a nivell intern i extern el
procés d’elaboració del Programa Electoral de les eleccions municipals del 2019.
L’objectiu era fer un procés molt participatiu per recollir propostes dels nostres militants i
de la ciutadania.
Per la seva banda, el secretari d’organització Manuel Brinquis va informar de tot el
procés de Primàries posat en marxa a la Federació per escollir el cap de llista a les
Municipals i del calendari establert, donant compliment al Reglament d’elecció de
càrrecs públics del PSC.
També diu als consellers que la Mesa del Consell es va constituir com a Autoritat
Electoral de les Primàries de les Municipals, per supervisar el bon desenvolupament del
procés de Primàries.
A més explica la resolució política, aprovada per la Comissió Executiva de Federació i
traslladada a l’Autoritat Electoral, sobre la proposta de designació de la candidata a les
Municipals de L’Hospitalet. En aquesta resolució es proposa per unanimitat com a
candidata a l’alcaldia de L’Hospitalet a la companya Núria Marín Martínez, que va
recollir 366 avals de la militància, 45,57% del cens total de militants de la Federació.
Es realitza la votació a mà alçada i s’aprova per unanimitat dels presents la candidatura
de Núria Marín. A continuació la candidata a l’alcaldia de L’Hospitalet agraeix el suport
dels companys i les companyes del Partit i fixa els seus compromisos de futur per a la
ciutat.
El 28 de febrer de 2019 es va celebrar la sessió ordinària del Consell de Federació que
va aprovar per unanimitat la proposta de candidatura al Congrés i al Senat per les
Eleccions Generals del 28 d’abril, així com la proposta de candidatura al Parlament
Europeu.
Els candidats i les candidates de la Federació al Congrés van ser els següents: Cristina
Cristóbal, Héctor Leal, Ana Márquez, Manuel Ortiz, Mercè Perea i Manuel Ramón. Com
a candidat al Senat es va aprovar la proposta del company Juan Manuel Peña. Els
consellers i consellers també van donar el seu suport a la proposta de candidats i
candidates al Parlament Europeu: Richard Fabrizio Davila i Hermina Delgado.
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La primera secretària de la Federació Núria Marín va demanar la mobilització del vot
progressista per evitar l'ascens de la triple dreta, intolerant, sectària i reaccionària, i
frenar la involució en drets i llibertats. Al parer seu l'abstenció podia donar el triomf a
l'extremisme i als posicionaments més ultres i fer que el nostre país tornes 40 anys
enrere. Per això, va afegir, hem d'aconseguir una majoria sòlida i àmplia que ens
permeti governar a Espanya sense necessitat de pactar.
L'aprovació de la llista electoral del PSC de L’Hospitalet per a les eleccions
municipals del 26 de maig va tenir lloc en la sessió extraordinària del Consell de
Federació del 4 d’abril de 2019. En aquesta reunió es va procedir a presentar el
Dictamen de la Comissió de Llistes de la Federació, que assenyalava els criteris seguits
pels seus membres en l'elaboració de la candidatura del PSC de L’Hospitalet.
-

Una llista nova, que representi al Partit i també a la ciutat.
La combinació de la continuïtat i l’experiència amb noves incorporacions a la
llista.
La incorporació de joves i de persones representatives de la societat civil,
especialment de les entitats, associació de joves, món laboral, etc.
Aplicar el criteri de democràcia paritària en la llista electoral, per garantir una
presència equilibrada d’homes i dones.
Es proposa que el candidat de la JSC de L’Hospitalet es pugui situar al número
16.
Es proposa la inclusió de sis suplents.

La candidata a l’alcaldia de L’Hospitalet Núria Marín va agrair el treball desenvolupat
pels regidors i regidores de l’anterior legislatura. Així mateix, es va mostrar convençuda
que el PSC de L’Hospitalet obtindria el proper 26 de maig un bon resultat electoral, però
que calia treballar tots plegats durant aquest procés electoral des de la proximitat a les
demandes dels ciutadans i les ciutadanes.
La primera secretària del PSC de L'Hospitalet va remarcar que la proposta de
candidatura s'ha confeccionat "amb la visió de comptar amb un bon equip amb el qui
treballarem per renovar la confiança de la majoria de la ciutadania". A parer seu “tots i
totes compartim la il·lusió de governar la ciutat per continuar impulsant la seva
transformació i continuar millorant el benestar de la ciutadania”.
L’alcaldessa Núria Marín va assegurar que vol "posar al servei de la ciutadania un bon
equip per portar endavant els compromisos de govern que proposem al nostre
programa electoral, perquè com hem demostrat els socialistes de L’Hospitalet, nosaltres
sí que complim amb els nostres compromisos amb la ciutadania”. També va voler
reiterar als companys i les companyes que formen la llista electoral que és "un privilegi
formar part de la llista i treballar per L'Hospitalet, amb els ideals i els valors socialistes,
per identificar nous reptes, trobar solucions a les dificultats i governar els problemes des
de la proximitat".
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La candidatura dels socialistes de L’Hospitalet va ser aprovada per 77 vots a favor
(63,11%).
En aquesta sessió es va aprovar per unanimitat el Programa Electoral de les
Municipals. Un document que va incorporar les aportacions i suggeriments realitzades
durant l’Assemblea Oberta i les diferents jornades temàtiques de debat.
El coordinador dels treballs de l’elaboració del programa electoral i vicesecretari primer
secretari de la Federació, Fran Belver, va explicar als consellers el procés d’elaboració
del Programa Electoral que s’ha realitzat conjuntament amb els militants, simpatitzants i
la ciutadania.
I, per finalitzar el cicle electoral de les eleccions municipals, el 3 de juliol de 2019 es va
realitzar una sessió extraordinària del Consell de Federació per analitzar el
desenvolupament de la campanya i els resultats de les eleccions a L’Hospitalet.
La primera secretaria Núria Marín agraeix l’esforç i la implicació dels militants i
simpatitzats durant una campanya molt intensa, participativa i propera a la ciutadania,
on va ser tot un èxit el format LH Xat que ens va permetre escoltar i alhora recollir
queixes, suggeriments i propostes de millora en tots i cadascun dels barris de
L’Hospitalet.
A més destaca els excel·lents resultats del PSC de L’Hospitalet que han permès al
partit aconseguir majoria absoluta, la qual cosa ens ajuda a tenir una legislatura més
tranquil·la sense necessitat d’haver de pactar per tirar endavant projectes estratègics de
ciutat. Uns resultats que tornen a posar de manifest que L’Hospitalet és una ciutat
d'esquerres, la majoria de ciutadans i ciutadanes de L'Hospitalet se senten així.
En total, són cinc els grups polítics presents en el consistori a diferència dels vuit de
l'últim mandat. En el discurs de presa de possessió del passat 15 de juny, Núria Marín
va fer una crida als grups polítics per a preservar la convivència i el diàleg a la nostra
ciutat. “Hem de treballar junts, parlar i escoltar-nos per avançar cap al futur i per superar
la crisi institucional que es viu a Catalunya des de fa uns anys”.
El nou Ple municipal és el més femení de la història de L'Hospitalet. Està compost per
27 regidors, 14 homes i 13 dones, amb el vot de qualitat que dóna tenir alcaldessa. 10
regidors s'incorporen per primera vegada.
L’alcaldessa de L’Hospitalet presenta també als consellers el cartipàs 2019-2023, així
com els principals objectius d’aquest mandat: continuar amb la transformació urbana de
la ciutat, fomentar els sectors estratègics de desenvolupament econòmic per a
continuar sent el segon motor econòmic del país, l'atenció a les persones i la garantia
dels drets de ciutadania. Segons Núria Marín, aquesta nova etapa en l'organització
municipal es caracteritzarà pel diàleg, el consens i la participació.
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La darrera sessió del Consell de Federació del 23 de gener de 2020 va procedir a
aprovar el Reglament i el calendari del procés de primàries a la Primera secretaria del
PSC de L’Hospitalet. Així mateix, també va aprovar la convocatòria del 14è Congrés de
Federació pel dia 7 de març de 2020, que procedirà a elegir els nous òrgans de direcció
política.

ORDRES DEL DIA CONSELL DE FEDERACIÓ
ANY 2017
 Dimecres 5 d’abril a les 19:30 hores. Sala d’Actes del Centre Cultural La Bòbila.
Sessió extraordinària. Ordre del dia:
1.- Constitució del Consell de Federació.
2.- Elecció dels dos vicepresidents/es i dels dos secretaris/es de la Mesa del Consell.
3.- Informe polític.
4.- Aprovació del Programa de Treball de la Comissió Executiva de Federació.
5.- Constitució de les Comissions Sectorials.
 Dimecres 20 de setembre a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30
hores en segona. Sala d’Actes del Centre Cultural de Bellvitge. Sessió ordinària.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe polític.
3.-Tancament exercici comptable 2016
4.- Informe del Consell Nacional.
5.- Preguntes a la Comissió Executiva de Federació.
6.- Preguntes al Grup Municipal Socialista.
7.- Suggeriments.
 Dimecres 8 de novembre a les 19:00h. a la seu de l’Agrupació Sud. Sessió
extraordinària. Ordre del dia:
1.- Informe polític.
2.- Elecció dels candidats i les candidates al Parlament de Catalunya.
3.- Elecció del Comitè Electoral i de Campanya de les Autonòmiques.
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ANY 2018
 Dijous 11 de gener a les 19:00h. Sala d’Actes del Centre Cultural La Bòbila. Sessió
extraordinària. Ordre del dia: Informe polític.
 Dijous 5 d’abril a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en
segona. Sala d’Actes del Centre Cultural La Bòbila. Sessió ordinària. Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe polític a càrrec de Salvador Illa, secretari d’organització del PSC.
3.- Informe de gestió de la Comissió Executiva de Federació.
4.- Elecció vacant al Consell Nacional.
5.-Tancament exercici comptable 2017 i presentació del pressupost 2018.
6.- Informe del Consell Nacional.
7.- Preguntes a la Comissió Executiva de Federació.
8.- Preguntes al Grup Municipal Socialista.
9.- Suggeriments.
 Dimecres 17 de octubre a les 19:00h. al Centre Cultural Bellvitge-Gornal. Sessió
extraordinària. Ordre del dia:
1.- Procés d’elaboració del Programa Electoral Municipals 2019.
2.- Aprovació del cap de llista del PSC de L'Hospitalet per a les Eleccions Municipals de
maig de 2019.
ANY 2019
 Dijous 28 de febrer a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en
segona a la Sala d’Actes del Centre Cultural de La Bòbila. Sessió ordinària. Ordre del
dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe polític.
3.- Elecció del Comitè de Campanya de les Municipals i de la Comissió de Llistes.
4.- Informe del Consell Nacional.
5.- Preguntes a la Comissió Executiva de Federació.
6.- Preguntes al Grup Municipal Socialista.
7.- Suggeriments.
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 Dijous 4 d’abril a les 19:30 hores a la Sala d’Actes del Centre Cultural La Bòbila.
Sessió extraordinària. Ordre del dia:
1.- Aprovació del Programa Electoral de les Municipals de 2019.
2.- Aprovació de la candidatura del PSC de L’Hospitalet per a les eleccions Municipals
del dia 26 de maig.
 3 de juliol a les 19:30 hores a la Sala d’Actes del Centre Cultural de Bellvitge. Sessió
extraordinària. Ordre del dia:
1.- Valoració dels resultats eleccions municipals.
2.- Presentació cartipàs 2019-2023.
ANY 2020
 Dijous dia 23 de gener a les 19:30h a la Sala d’Actes del Centre Cultural Santa
Eulàlia. Sessió extraordinària. Ordre del dia:
1.- Informe polític
2.- Convocatòria del 14è Congrés de Federació PSC de L’Hospitalet
3.- Primàries per l’elecció de la Primera secretaria.
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