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Benvolgut Ernest, 
 
Les línies que -per indicació del Primer Secretari i del Secretariat de la Comissió Executiva 
del partit- t’adreço resten al marge de l’aplicació del Reglament del Grup Parlamentari 
Socialista que correspon a la Direcció del Grup.  
 
Com bé saps, el Consell Nacional del PSC –dipositari de la sobirania del partit entre 
congressos- va aprovar, amb una única abstenció, una resolució sobre la posició del PSC 
respecte al pacte fiscal.  Aquesta resolució donava un mandat a la Comissió Executiva a 
conduir les negociacions que portessin a l’acord més ampli possible sobre aquesta qüestió 
mantenint la coherència amb la posició del partit.  
 
La posició del PSC va ser fixada amb molta claredat en la conferència del Primer Secretari 
al Col·legi de Periodistes del 29 de febrer i també en la seva recent intervenció davant del 
Cercle d’Economia. És, a més, una posició coherent amb la Resolució Política aprovada 
pel 12è Congrés del Partit i defensada reiteradament pel Grup Parlamentari Socialista al 
Parlament. 
 
No tinc inconvenient en recordar-te que el programa electoral amb el qual el PSC –i tu 
com a membre de la candidatura per la circumscripció de Barcelona- ens vam presentar a 
les darreres eleccions al Parlament afirma sobre aquest tema:  “Vetllarem pel compliment 
estricte del model de finançament pactat i promourem les adaptacions que aquest preveu 
per tal de garantir que la contribució a la solidaritat que es produeix a través del 
mecanisme d’anivellament permeti la reducció del dèficit fiscal de Catalunya, per tal que 
aquest sigui just i proporcionat al nostre PIB relatiu.” 
 
La posició final del Grup Parlamentari sobre les votacions que s’havien de produir en el ple 
del Parlament es va perfilar en la reunió de grup presidida pel Primer Secretari el dimarts 
passat, en la qual es va produir un ampli debat, i es va concretar definitivament en la 
reunió de grup, també presidida pel Primer Secretari, celebrada abans de començar el ple. 
 
Així, doncs, la posició del PSC sobre el pacte fiscal havia estat fixada i decidida de forma 
inequívoca pels òrgans del Partit i del Grup Parlamentari i, malgrat això, tu vas decidir en 
tres votacions no atendre la indicació del sentit del vot del nostre grup per part del 
portaveu. 
 
No és aquesta carta el lloc ni el moment de reflexionar sobre la teva visió dels deures i 
obligacions que té un parlamentari socialista. Per respecte a la teva persona prefereixo 
que la puguem comentar personalment. Però m’hauràs de permetre que t’expressi que ha 
evolucionat copernicanament respecte a la que defensaves quan tenies responsabilitats 
de govern. 
 



 
Secretari d’Organització 

 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
socialistes.cat 
 

En qualsevol cas, per la importància del tema, les especials circumstàncies del cas i les 
teves manifestacions públiques al respecte, crec, sincerament, que la teva actuació és 
incompatible amb la teva pertinença al Grup Parlamentari Socialista. És per això que 
considero que, per coherència personal, dignitat política i ètica democràtica hauries de 
reflexionar sobre l’oportunitat de renunciar a l’escó que ocupes en virtut de la teva 
presència a la candidatura del PSC per la circumscripció de Barcelona. 
 
Resto a la teva disposició per parlar-ne. 
 
Afectuosament, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Fernández 
Secretari d’Organització del PSC 
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