Des del reconeixement de la plena vigència del Protocol d’Unitat que va fer possible la creació
del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
D’ençà d’aquesta relació fraternal i federal, el PSC ha estat actor principal dels diferents
governs socialistes al Govern d’Espanya, i copartícip de les decisions i polítiques endegades.
Aquesta relació federal ha de continuar i ampliar-se, actualitzant i incorporant nous
mecanismes que enforteixin la veu del PSC en el debat polític i avançar en el debat dins del
socialisme espanyol i català per a realitzar l’idea federal que compartim.
Per això proposem, amb l’objectiu d’assegurar la visibilitat i coherència dels diputats i
diputades del PSC:
•
•

•

•
•

•
•

La transformació del Grup Socialista al Congrés dels Diputats en el “Grup Socialista
Federal”, tal i com assenyalen els Estatuts federals del PSOE.
L’organització dels socialistes catalans en el marc del grup parlamentari federal del
PSOE es decidirà en el marc d’un protocol acordat per les comissions executives del
PSC i del PSOE.
La creació d’una comissió paritària de seguiment per a temes catalans al Congrés dels
Diputats de la que en formaran part el Primer Secretari/a del PSC, i el/la màxim/a
responsable dels diputats i diputades del PSC al Congrés.
La intervenció en debats parlamentaris d’especial interès per a Catalunya d’un/a
diputat del PSC.
Els i les diputats/des del PSC al grup parlamentari federal del PSOE observaran una
disciplina comú d’acció, veu i vot, llevat de casos excepcionals relatius a temes
d’especial interès per a Catalunya i el seu autogovern, en que no hi hagi hagut acord a
la comissió de seguiment.
Avançar en la reforma del Senat per fer d’aquest la veritable cambra territorial.
La prioritat del PSC és concórrer a les properes eleccions al Senat amb la coalició
Entesa Catalana de Progrés. En el cas que no es pugui reeditar aquesta coalició, els
senadors socialistes catalans constituiran un grup propi seguint les característiques de
l’actual “Entesa”.

