23è CONGRÉS PSM-E
12 DE MARÇ DE 2016
SANTA MARIA DEL CAMÍ
LES CASES DELS MESTRES

Benvolguda companya,
Benvolgut company,
Avui, 10 de febrer de 2016, s’obre el període de presentació d’esmenes i
candidatures del 23è Congrés del PSM-E, que com sabeu es durà a terme el
dissabte, 12 de març a l’auditori de les Cases dels Mestres, a Santa Maria del
Camí.
Per esmenar els documents que debatrem al 23è Congrés del PSM-E, adjunt
a aquest correu i a la plana web del PSM-E (www.psm-entesa.cat), hi trobareu
tota la documentació necessària. El període per presentar esmenes finalitza el
5 de març de 2016, mentre que del 5 al 10 de març s’obrirà el període de
conciliació d’esmenes.
Els documents que es debatran i s’aprovaran al 23è Congrés, i que per tant es
poden esmenar, són:
o Reglament del 23è Congrés del PSM-E.
o Estatuts del PSM-E.
o Ponència d’Organització.
o Ponència Política.
o Ponència Estratègica.
Avui també s’inicia el període per a la presentació de candidatures, que
finalitzarà el mateix dia 12 de març. A la ponència d’organització, pendents de
la seva aprovació el dia del Congrés, podeu consultar com està previst que
s’estructurin els diferents òrgans de decisió del partit.
Teniu, adjunt, un model per a la presentació de les candidatures per optar a les
vocalies de la llista oberta de la Comissió Executiva. Si s’opta per presentar-se
a la candidatura conjunta i tancada de cinc persones, que inclou la
Secretaria General, la Secretaria d’Organització i tres vocalies més, cal fer
efectiva la presentació a la seu del partit (fins dia 11 de març a les 15h. Més
tard d’aquesta data, s’haurà de comunicar directament a la seu del Congrés),
mitjançant un escrit que detalli els membres que la compondran i un telèfon de
contacte de la persona que encapçalarà la Secretaria General.
Trobareu tota la documentació relativa a aquest Congrés al final del correu.
Reiterar-vos que la militància té a la seva disposició totes les eines i recursos
del partit per a la presentació i difusió de candidatures. Si voleu presentar una
candidatura, l’equip tècnic del PSM-E està a la vostra disposició per fer arribar
a la militància la informació que trobeu oportuna i per resoldre els dubtes que
tengueu en aquest procés. També, si així ho considerau, l’equip de
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comunicació del PSM-E pot gestionar la relació amb els mitjans de comunicació
de les candidatures interessades.
Voldria acabar insistint en la importància de la vostra participació i propostes,
tant al període precongressual, com al propi Congrés de dia 12 de març.

Ben cordialment,

Palma, 10 de febrer de 2016
Joan Verger Rosiñol
Secretari d’organització del PSM-E

