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Assemblea general del 22 de desembre (document 1) 

amb esmenes de les assemblees acceptades  

 
Document aprovat a l’assemblea general del 22 de desembre del 2013, al recinte firal de Sabadell, amb la inclusió 
de les esmenes acceptades i transaccionades que les assemblees territorials i sectorials han fet arribar a la web 
abans del 18 de desembre del 2013, un cop discutides durant el mes de desembre després que el document 
s’aprovés al grup promotor del dia 9 de novembre del 2013. 

 

Proposta de Reglament 
 

1. Criteris de Participació a l'Assemblea 

L'objectiu de l'assemblea general és aplegar el màxim nombre de persones que participen a les assemblees locals 
o sectorials del Procés Constituent. No és un acte obert al públic on convoquem les 46.000 persones firmants sinó 
que va dirigit a aquelles persones que tenen interès a col·laborar d'alguna manera amb el Procés i que participen, 
amb més o menys regularitat, a les assemblees del Procés. 

La convocatòria de l'assemblea s'enviarà a totes les assemblees i cada assemblea s'ha de fixar l'objectiu de 
mobilitzar el màxim nombre de persones de la seva localitat o sector. 

Per motius pràctics i logístics, els i les assistents s'hauran d'inscriure preferentment a través d'un fomulari que les  
assemblees faran circular entre els seus membres.  

Informarem a totes les persones adherides de la realització de l'assemblea general, i en cas que tinguin interès a 
assistir-hi, les animarem a adreçar-se i a participar en les assemblees locals o sectorials existents les animar a anar 
a les assemblees locals o sectorials existents, o a crear-ne de noves a les localitats on no n'hi ha. 

2. Procediment de preparació de l'assemblea i terminis 

Els documents, aprovats pel grup promotor, seran discutits a les assemblees del Procés Constituent i, finalment, a 
l’assemblea general del 22 de desembre. 

A partir de l'aprovació dels documents feta pel Grup Promotor, aquests documents seran debatuts per les 
assembles del Procés Constituent. Les assemblees podran fer les esmenes, propostes de canvi, etc, que  desitgin 
per ser discutides i a provades o refusades a l'assemblea general del 22 de desembre. S'hauran d’incloure 
formulades com agradaria que apareguessin escrites al document, amb el número de document i paràgraf a què 
fan referència, i indicant quina assemblea les proposa i si es tracta d’una esmena majoritària, minoritària o de 
consens.  

Per facilitar el desenvolupament de l’assemblea general, les assemblees locals i sectorials intentaran aprovar les 
esmenes que es debatin per consens, és a dir, per unanimitat de les persones assistents, o bé per majoria simple.  
Es faran arribar, també, aquelles esmenes minoritàries, que tinguin el suport d’algunes persones de l’assemblea. 
En el cas que hi hagi més d’una esmena al mateix text, es farà arribar l’esmena considerada majoritària. 

S’hauran d’incloure en l’espai restringit a assemblees habilitat a la web del Procés (www.procesconstituent.cat) o 
enviar-les a: organitzacio@procesconstituent.cat  com a molt tard el 18 de desembre. Totes les esmenes entrades 
a la pàgina web es podran llegir i consultar lliurement amb l’accés d’usuari de l’assemblea corresponent. 
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3. Funcionament de l'Assemblea 

Horari: 10:00h-15:00h 

Al començament de l´assemblea s´aprovarà la composició de la Mesa proposada pel grup promotor, que 
s´encarregarà de la moderació, de donar els torns de paraula, de gestionar el temps i de fer l´acta de la reunió. 

Després s'aprovarà el reglament i l'ordre del dia i començarà la discussió de cada punt. 

És de preveure que l'assemblea serà nombrosa i tindrem relativament poc temps de discussió i, per tant, caldrà fer 
un esforç de puntualitat i ordenar bé els torns de paraules. 

 

 

 


