.. .. i del 2n CONGRÉS .. ..
Aquest 2n Congrés té 2 objectius principals:
1. Fixar l’estratègia política de MÉS per MENORCA.
2. Renovar els càrrecs del partit MÉS per MENORCA
Lema del 2n Congrés:

“PENSA MENORCA EN VERD”

FUNCIONAMENT i PARTICIPACIÓ

QUI ?

-

Un 2n Congrés què hi participen:
Els càrrecs públics vinculats a MÉS per MENORCA,
Els adherits i simpatitzants.
Obert també a les agrupacions d'electors municipals.
.. ..

COM ?
Document per al debat:
-

La ponència de Estratègica Política elaborada per una comissió, creada per tal
efecte.

Procés participatiu:
-

El 2n Congrés te dos temps de participació:

o a casa lectura i aportació via esmenes al document / ponència.
o i presencial al 2n Congrés amb el debat i votació final.
-

La feina prèvia al 2n Congrés serà via telemàtica: l’enviament d’informacions,
enquestes, i la ponència. També tindreu un temps per esmenar-la amb les
aportacions que hi vulgueu fer.

-

Les esmenes rebudes es presentaran el dia 1 de febrer, s’exposaran i seran
debatudes, per finalment passar a votació.
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QUAN ?

Hi ha dos temps diferenciats:



un per analitzar i proposar esmenes a la ponència.
l’altra per debatre i votar el dia del 2n Congrés.

Primer temps:
-

Serà el moment de fer la feina a casa, a l’agrupació, en petit grup, llegir el
document, revisant i proposar esmenes.

Segon temps:
-

El dia del 2n Congrés, serà el moment de participar activament al debat i les
votacions de la ponència.

Temps “extra”:
-

El dissabte 1 de febrer, serà el moment de participar activament presentant-te a
la comissió executiva o a la comissió de garanties.

Calendari (previst):
-

30-12-2019 enviament del material als adherits.

-

13-01-2020 període presentació candidats:
o Comissió Executiva
o Comissió de Garanties

-

24-01-2020 enviament esmenes a la ponència.

-

01-02-2020 dia del 2n Congrés, debat i les esmenes, i votació de la ponència.
presentació candidats als òrgans de direcció i votacions.
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Horari (previst):
Dissabte 1 febrer
09’30h.
acreditació.
10’00h.
PLENARI de debat i votació PONÈNCIA.
“Estratègia Política”
11’30h.
descans
12’00h.
continuar PLENARI
13’30h.
descans
16’00h.
continuar PLENARI
18’00h.
Presentació i votació nous càrrecs del PARTIT:
 Comissió Executiva.
 Comissió de Garanties.
19’00h.
Cloenda del 2n Congrés

* Segons la durada del debat i votació a la ponència “estratègia
política”, la presentació i votació de nous càrrecs podria dur-se a
terme el mateix matí i fer la cloenda abans de dinar.
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