Primàries obertes a la ciutadania

Al nostre entendre la política requerirà de processos d’obertura
dels partits a la societat que afectaran la definició de forma
conjunta de les polítiques a tirar endavant i també els processos
de selecció dels candidats.
Aquests processos d’obertura seran inevitables enmig d’un
descrèdit cada cop més notori de la classe política i en un procés
que entenem com a imparable en què els ciutadans voldran
exercir un control més estricte sobre l’actuació política i els seus
polítics.
El procés de selecció de candidats és un indicador clau per
descobrir el joc d'interaccions que influeixen en les decisions que
es prenen en l'interior d'un partit. Els mecanismes més
participatius i incloents són aquests on s'hi celebren eleccions. El
número de persones que participa en el procés de presa de
decisió és una variable fonamental per conèixer el grau de
democratització d'un partit polític. L'ús d'uns mecanismes
participatius en l'elecció de candidats és una manera d'evitar les
oligarquies en els partits.
Un dels valors que inspira el projecte de Fem PS és una voluntat
sincera d’obertura del partit cap als ciutadans.

Per aquests motius, proposem que s’acordi en el congrés a
celebrar el 20 d’abril del 2013:
 Organitzar unes primàries obertes a la ciutadania en la línia
del procés realitzat a França de forma prèvia a les
presidencials o el que s’està engegant aquests dies per a la
tria del candidat a l’alcaldia de Barcelona per l’any 2015.
 encomanar al Comitè executiu l'elaboració d'un reglament
de primàries obertes i que sigui aprovat posterioment pel
Comitè directiu
Perquè volem que al nostre partit s’apliqui una nova manera de
fer política.

Firmat: Rosa Gili, Judith Salazar, Pere López i David Rios en
representació del col∙lectiu Fem PS

El Congrés va adoptar finalment la resolució tal com segueix:
 Organitzar unes primàries obertes a la ciutadania, en la línea
dels procesos realitzats pel PS francés a les presidencials o el
que està engegant el PSC per a la tria del candidat a l'alcaldia
de Barcelona, de forma que s'asseguri la deguda identificació
dels electors.
 Encomanar al Comitè executiu l’elaboració del reglament de
primàries obertes, que haurà de ser aprovat posteriorment
pel Comitè directiu.

