
Proposta de creació de la FEDERACIÓ PSM-ENTESA-ESQUERRA REPUBLICANA 

i ampliació de la coalició electoral MÉS per MALLORCA 

 

Acords polítics assolits per Esquerra Republicana amb el PSM-Entesa: 

 

1. Aprovar la incorporació d’Esquerra Republicana a la Federació PSM-ENTESA, 

a nivell de Mallorca d’acord amb el que preveu l’article 7.3 dels estatuts de la 

Federació formada, actualment, pels partits: PSM-ENTESA, Assemblea per 

Sant Joan i Unió Independents d’Artà. 

 

2. A nivell de Mallorca la Federació PSM-ENTESA passarà a denominar-se 

Federació PSM-ENTESA-ESQUERRA REPUBLICANA.  

 

3. Les agrupacions territorials de la Federació PSM-ENTESA-ESQUERRA 

REPUBLICANA (PSM-ENTESA, ESQUERRA, AxSJ i UIA) podran iniciar, a 

l’espai local, un procés de convergència orgànica i política a l’àmbit de l’espai 

mutu del sobiranisme progressista i ecologista així com també al conjunt de la 

suma de forces polítiques que representa la coalició MÉS per Mallorca. 

 

4. A nivell de les Illes Balears la Federació entre PSM-ENTESA, PSM-MÉS per 

Menorca i Entesa d’Eivissa mantindrà la denominació de FEDERACIÓ PSM-

ENTESA així com la sigla i logotips actuals que, actualment, estan en procés 

d’actualització. 

 

5. El PSM-Entesa traslladarà el present acord pel coneixement i vist-i-plau de la 

resta de les organitzacions germanes a nivell insular i interinsular. 

 

6. Atès que l’acord de constitució de MÉS per Mallorca fou signat per la Federació 

PSM-ENTESA i INICIATIVAVERDS i en tant que Esquerra Republicana 

esdevindrà membre de ple dret de la Federació PSM-ENTESA-ESQUERRA 

REPUBLICANA formarà part de la coalició, en tant que membre de la Federació, 

amb les condicions que es determinen als acords de constitució de MÉS per 

Mallorca.  

 

7. Els aspectes concrets de la incorporació d’ Esquerra Republicana a MÉS per 

Mallorca seran negociats entre  representants designats per les direccions de 

les dues organitzacions.  

 

8. Dels acords assolits se’n donarà compte a una Assemblea general de MÉS per 

Mallorca la qual caldrà realitzar no més tard del 26 de juliol de 2014. 

 

9. A mig termini s’estableix un compromís de vehicular l’entrada d’Esquerra 

Republicana- Mallorca a la coalició MÉS per Mallorca, d’acord amb el previst 

als estauts de la coalició 

 

 


