INFORMACIÓ DEL 13è CONGRÉS DEL PARTIT POPULAR DE
BARCELONA

1. La Junta Directiva del PP de Barcelona ha aprovat la celebració del 13è
Congrés provincial el dia 10 de juny de 2017 a l’Hotel Meliá de Sitges
(Garraf).
2. S’ha nomenat la Comissió Organitzadora del Congrés que serà
l’encarregada d’impulsar i coordinar totes les actuacions d’organització del
Congrés.
3. La Junta Directiva del PP de Barcelona ha aprovat les dues Ponències
que es debatran durant el Congrés, així com els coordinadors i els
ponents del textos. Les dues Ponències aprovades són:
a. Ponència d’acció política.
b. Ponència de Reglament.
4. El 13è Congrés del PPC estarà format per 865 compromissaris, dels
qual 173 són nats i 692 seran escollits per assemblees. La distribució és
la següent:
a. Per Municipis i districtes: 687 (*)
b. Noves Generacions: 5
5. S’ha acordat també les dates del procés electoral d’aquest Congrés
que es realitzarà d’acord amb el nou sistema introduït al darrer Congrés
Nacional. Les principal dates són:
a. Termini per a presentar les precandidatures a la Presidència del
Partit: del 9 d’abril fins les 18:00h del 21 d’abril.
b. Proclamació dels precandidats a la Presidència del Partit: 24
d’abril de 2017.

c. Presentació de les sol·licituds per participar en el procés i les
candidatures a compromissari: del 9 d’abril fins al 5 de maig a les
a les 18 hores.
d. Campanya electoral dels precandidats proclamats pel COC: del
24 d’abril fins al 10 de maig de 2017.
e. Celebració de les assemblees de compromissaris i votació dels
precandidats a la Presidència: 11 de maig de 2017.
f. Proclamació dels candidats a la Presidència: 12 de maig
g. Entrega de les Ponències al COC: 14 de maig de 2017.
h. Remissió de les Ponències als compromissari: 15 de maig de
2017.
i.

Termini per a presentar esmenes a les Ponències: del 15 de maig
fins al 2 de juny.

