Palma de Mallorca 23 de gener de 2021
Benvolgut/da afiliat/da:
La Junta Directiva Territorial del Partit Popular de Palma va acordar, el passat 22 de gener, la
convocatòria del Congrés Territorial Extraordinari del Partit Popular de Palma per a l'elecció
dels seus òrgans directius, entre d’altres acords.
El Congrés té caràcter Assembleari, tots els afiliats que compleixin els requisits poden
participar en l'elecció dels òrgans de direcció i en els treballs del Plenari.
La Junta Directiva va aprovar inicialment el Reglament del Congrés en el qual s'especifiquen
tots els requisits per poder presentar i avalar candidatures, inscriure’s al Congrés i participar
als debats.
Es va designar també una Comissió Organitzadora que tinc l'honor de presidir i que teniu a la
vostre disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb el Congrés. Us podeu posar en
contacte amb nosaltres cridant al telèfon 971 71 23 48, mitjançant la web www.ppbalears.es i
mitjançant la direcció de mail ppcongresoterritorialpalma2021@gmail.com.
Volem que serveixi aquest document per informar-vos dels aspectes fonamentals del Congrés
Territorial Extraordinari del PP de Palma:
DATA, LLOC i FORMAT del CONGRÉS:
27 de febrer de 2021 a la Seu de Palma (Carrer Palau Reial, 10).
El Congrés es celebrarà en format telemàtic o mixt (telemàtic i presencial) en funció de la
situació sanitària i les restriccions d'aforament a la data de celebració del Congrés.
Per participar al Congrés és necessari inscriure's, emplenant i presentant el formulari
d’Inscripció penjat al web, entre el 25 de gener a les 9:00 hores i el 19 de febrer a les 20:00
hores,
a
la
seu
del
PP
de
Palma
o
mitjançant
del
mail
ppcongresoterritorialpalma2021@gmail.com.
TERMINI PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA TERRITORIAL DEL PP DE
PALMA:
Presencialment, entre el 25 de gener a les 9:00 hores i el 29 de gener a les 20:00 hores a la seu
del PP de Palma.
VOTACIONS PER A LA PRESIDÈNCIA TERRITORIAL DEL PP DE PALMA:
Dissabte 27 de febrer de 2021 (l'hora concreta es determinarà i informarà més endavant). La
ubicació de les urnes i taules electorals es publicarà oportunament a la web
www.ppbalears.es. En cas de vot telemàtic s'habilitarà l'oportuna plataforma.
Tots els afiliats que compleixin els requisits, prèvia inscripció, podran participar a les votacions
a la presidència.
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Tots tindreu accés a tota la informació i documentació referida al Congrés i especialment el
Reglament, l'horari, els models per a candidatures i inscripció, avals, i reclamacions, així com la
informació referida a les votacions per a l'elecció dels òrgans directius, estaran a la vostra
disposició mitjançant la pàgina web del Partit Popular de les Illes Balears www.ppbalears.es .
La resta de les comunicacions s'efectuaran mitjançant les adreces de correu electrònic que
s'hauran de comunicar per part dels participants al Congrés.
Moltes gràcies per la vostra participació i col·laboració.

Atentament,

Mauricio Rovira de Alós
President Comissió Organitzadora
Congrés Territorial del PP de Palma
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