El IXè Congrés del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran se
celebrarà el pròxim dissabte, 17 de desembre, a partir de les 9:00 hores i fins a
les 14:30 hores (aproximadament). Tindrà lloc al Centre Cívic de Balàfia
(c/Terrassa 1, Lleida). Els mitjans de comunicació acreditats podran fer el
seguiment des de l’espai habilitat a l’altell de la sala de plenari.
Per tal de facilitar l’organització, us preguem que CONFIRMEU aquells mitjans
que tingueu previst cobrir l’acte responent aquest mateix correu o trucant al 973
279040.
Els horaris, en els que indiquem les sessions obertes als mitjans de
comunicació, són els següents:


9:00 hores: Lliurament de credencials.



9:30 hores: Obertura del Congrés.
Obertura i constitució del Congrés. Dictamen de la Comissió de Credencials.
Elecció de la Mesa del Congrés.
Aprovació de l’Ordre del Dia definitiu.



10:00 hores: Atenció als mitjans de comunicació per part de l’actual Secretari
d’Organització de la Federació, Antoni Llevot. (Punt: Entrada del Congrés).



10:15 hores: Salutacions. (Podran prendre imatges els mitjans gràfics i
enregistrar les diferents intervencions). Intervenen:



10:30 hores: Informe de gestió. (Tancat a mitjans)
Lectura de l’informe de Consell de Federació.
Lectura de l’informe de la Comissió Revisora de Comptes.
Informe de Gestió de la Comissió Executiva de la Federació.



11:30 hores: Votació de l’informe de gestió. (Tancat a mitjans).



12:00 hores: Constitució de les Comissions i debat de la Ponència (Tancat a
mitjans).
Comissió 1: L’organització de la Federació.
Comissió 2: Les persones i el territori, la nostra prioritat.



13:00 hores: Votació i aprovació de la Ponència Marc en el Ple.



13:15 hores: Ratificació del nou Primer Secretari de la Federació del PSC de
les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran i presentació de la proposta de
Comissió Executiva (Obert als mitjans). Lloc: Sala del plenari del Congrés.



13:45 hores: Elecció i votació de:
-

Comissió Executiva de la Federació.

-

President del Consell de Federació.

-

25% dels membres del Consell de Federació.

-

Comissió revisora de comptes.

-

Membres del Consell Nacional.



14:15 hores: Proclamació de resultats (Obert als mitjans).



14:30 hores: Cloenda a càrrec del Primer Secretari del PSC, Miquel Iceta
(Obert a mitjans).



Foto de grup de la nova Executiva de Federació, un cop acabat el Congrés.

