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Aquesta Ponència, suposa la continuació política i organitzativa iniciada a 3 
l’anterior Congrés i basada en el fet que el PSM-Entesa ha traslladat tota la 4 
seva activitat i influència política a MÉS per Mallorca. 5 
 6 
En aquesta línea no se proposa canvi de ponència política per considerar-la 7 
plenament vigent i se manté la  reducció de l’organització iniciada, amb la 8 
voluntat d’eliminar duplicitats orgàniques que també existeixen a MÉS per 9 
Mallorca. 10 
 11 
La Junta de Gestió no ha d’executar les decisions i estratègies polítiques 12 
(perquè d’això ja se n’encarrega la Comissió Executiva de MÉS per Mallorca) 13 
sinó que simplement ha de gestionar administrativament i econòmica les 14 
qüestions de les que, en benefici de MÉS per Mallorca, s’encarrega el PSM-15 
Entesa. La Junta de Gestió pretén ser àgil  i el mateix passa amb la Comissió 16 
de Garanties Democràtiques. 17 
 18 
Se manté la no obligatorietat de constituir agrupacions locals del PSM-Entesa, 19 
atès que la totalitat dels municipis ja es funciona com a Assemblees Locals 20 
de MÉS per Mallorca i se deixa oberta la possibilitat de la seva existència 21 
simplement per si qualcuna encara té al seu càrrec gestions de caire 22 
administratiu i l’encomana de la tasca de finances i organització a la 23 
Secretaria d’Organització i Finances, atès que el funcionament actual és molt 24 
simple.  25 
 26 
El control democràtic es pot dur a terme a l’Assemblea i per això se continua 27 
facilitant, per qualsevol assumpte que s’hagués de tractar, la convocatòria de 28 
l’Assemblea per part de la militància, requerint només la petició d’un 10% de 29 
la militància en lloc del 20% anterior. 30 
 31 
El camí que MÉS per Mallorca ha encetat de transitar cap a la constitució d’un 32 
ens jurídic estable en forma de federació o partit polític amb possibilitat de 33 
doble militància fa aconsellable, a l’hora d’avaluar les propostes sobre aquest 34 
assumpte de forma més representativa, l’ampliació dels membres de la Junta 35 
de Gestió.  36 
 37 
En conclusió, el PSM-Entesa continua amb la proposa ser menys per ser més; 38 
més per Mallorca. Per ser MÉS per Mallorca, la millor eina de transformació 39 
social, ecològica, feminista i sobiranista de què disposa aquest país. 40 
 41 
PROPOSTA DE CONFIGURACIÓ I ELECCIÓ DE LA JUNTA DE GESTIÓ 42 
 43 
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La Junta de Gestió estarà composta per la Secretaria General i vuit persones 44 
més, elegides en candidatura conjunta i tancada. 45 
 46 
La seva composició serà paritària. 47 
 48 
En la candidatura figurarà també la persona que ocuparà la Secretaria 49 
d’Organització i Finances. 50 
 51 
 52 
PROPOSTA DE SISTEMA D’ ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES 53 
DEMOCRÀTIQUES 54 
 55 
Estarà formada per tres membres elegits per l’Assemblea Congressual en 56 
llista oberta i en la qual cada elector no podrà expressar el suport a més de 57 
tres membres.  58 
 59 
El càrrec de membre de la Comissió de Garanties Democràtiques és 60 
incompatible amb els següents: 61 
 62 

a) Membre de la Junta de Gestió 63 
b) Ocupar càrrecs públics a les institucions en representació del PSM-64 

ENTESA. 65 
 66 
La persona que ocuparà el càrrec de Síndic de Greuges serà triada d’entre les 67 
persones elegides a la Comissió de Garanties Democràtiques en sessió 68 
posterior al Congrés, convocada expressament per aquest nomenament. 69 
Aquesta sessió s’haurà de convocar dins els dos mesos següents a 70 
l’Assemblea Congressual. 71 


