
PROTOCOL DE UNITAT DE LA FSC (PSOE), PSC-C I PSC-R EN EL PARTIT             

DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 

 

1. EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) és         

l'organització política dels socialistes de Catalunya, resultant de la fusió de la            

FSC (PSOE), del PSC (C) i del PSC (R). Afegirà a la seva denominació les               

sigles de les organitzacions pre-existents, en el ben entès que el PSC (C) i el               

PSC (R) accepten les sigles úniques i comuns de PSC. Aquesta denominació            

només podrà ser modificada pel seu Congrés. 

 

2. EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) és un partit           

de classe i nacional que sorgeix de la voluntat constituent de les organitzacions             

socialistes de Catalunya i que, en virtut de la seva sobirania, decideix la             

participació en organismes representatius i decisoris comuns amb el PSOE, en           

la forma que s'explicita en aquest document. 

 

3. El Congrés del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)          

és l'òrgan suprem del partit. La seva competència serà exclusiva per establir la             

seva estructura interna, regular la seva disciplina, elaborar la seva línia política i             

el seu programa a Catalunya. 

 

4. Per definir conjuntament amb la resta dels socialistes de l'Estat els elements             

estratègics coincidents de la lluita de classes, el PARTIT DELS SOCIALISTES           

DE CATALUNYA (PSC-PSOE) enviarà els seus delegats, elegits directament         

per les estructures organitzatives de base, al Congrés Federal del PSOE,           

perquè participin en les sessions, debats i resolucions que facin referència a les             

qüestions comuns de la lluita de classe a nivell de l'Estat. L'aplicació a             

Catalunya de les resolucions preses per a l'àmbit estatal serà portada a terme             

pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). 

 

EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) tindrà plena 



sobirania en aquells àmbits de competències que els socialistes de Catalunya           

propugnem per a l'organització política del nostre país, d'acord amb el marc            

constitucional aprovat en el seu programa pels socialistes de tot l'Estat. 

 

5. Els membres del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA         

(PSC-PSOE) candidats a la Comissió Executiva Federal seran presentats o          

refrendats si s'escau pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA         

(PSC-PSOE) a través dels seus delegats presents en el Congrés Federal. 

 

6. El PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) estarà         

representat en el Comitè Federal Socialista. Aquesta representació serà         

designada pel propi PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA        

(PSC-PSOE) i en funció del criteri de proporcionalitat en virtut del nombre            

d'afiliats. 

 

7. Els membres del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA         

(PSC-PSOE) que siguin assalariats hauran de militar sindicalment. L'opció         

sindical del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) és la          

UGT. 

 

8. Els parlamentaris membres del PARTIT DELS SOCIALISTES DE         

CATALUNYA (PSC-PSOE) s'atendran respecte a llur organització       

parlamentària al que hi ha establert en l'acord de constitució del grup            

parlamentari Socialistes de Catalunya. 

 

9. EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) mantindrà 

relacions polítiques internacionals dins del marc, decidit pel Congrés Federal          

del PSOE. 

 

10. El símbol del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)          

és el "Puny i la Rosa". A la documentació, correspondència, etc. s'utilitzarà el             

nom complert del partit acompanyat del símbol. En banderes, pancartes i on            



sigui necessària la utilització del nom reduït s'utilitzaran les sigles PSC           

(PSC-PSOE), sempre acompanyades del "Puny i la Rosa". És patrimoni de les            

organitzacions que es fusionen. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Des de l' 1 de maig de 1978 fins la data del              

Congrés d'unificació, tota la imatge pública del procés unitari farà sempre           

referència als noms complerts o, en tot cas, a les sigles complertes dels tres              

partits que protagonitzen la unitat. 


