
 

 

DOCUMENT 4 ‐ Organització interna 10/1/2014 
 

1
 

 
Assemblea general del 22 de desembre (document 4)  

amb esmenes acceptades de les assemblees 

 

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. 

 

Propostes Organitzatives 

 

El model organitzatiu que hem tingut fins ara reflecteix la voluntat d'impulsar un moviment obert, amb una 
estructura democràtica, horitzontal i flexible. No volem construir una organització política jerarquitzada sinó un 
moviment social i polític assembleari. Com a moviment nou, el seu funcionament està encara en evolució i en 
definició i haurà de ser ajustat de manera permanent tant per corregir els problemes que hi anem detectant 
com per satisfer les noves necessitats que sorgeixin. En les assemblees generals anuals, haurem de fer 
balanç del nostre funcionament i veure quins canvis cal implementar a partir de l'experiència concreta. Partint 
d'aquests criteris i del funcionament que ara tenim, hem d'anar introduint millores que afavoreixin la 
participació, el debat col·lectiu i l'eficàcia a l'hora d'implementar les decisions, i ens permetin fer front a un futur 
on cada cop tindrem més reptes en el terreny organitzatiu i polític. Cada vegada haurem de posar en marxa 
iniciatives més agosarades i afrontar debats polítics complexos i, per això, hem d'anar millorant la nostra 
organització. 

Tenen la consideració de membres de ple dret aquelles persones adherides al Manifest per la Convocatòria 
d’un Procés Constituent a Catalunya que estiguin adscrites i participin activament en alguna de les assemblees 
territorials, locals o sectorials. El Procés Constituent s’organitza de la forma següent: 

 

1. ASSEMBLEES TERRITORIALS 
 
-1a) Assemblees locals: de barri, municipals i intermunicipals 

  

1.1 És l'àmbit primari on participen les persones integrants del Procés Constituent. Poden ser assemblees 
d’abast local, municipal, o intermunicipal, depenent de les necessitats de cada territori. 

Cada assemblea regula el seu propi funcionament (periodicitat de reunions, comissions de treball a 
crear...) en funció de les seves necessitats, sempre i quan s'ajusti als valors i a la filosofia general que 
regeix el Procés Constituent.  

Aquestes assemblees locals s’organitzaran de manera que puguin nomenar representants en funció 
de l’organització interna de l’assemblea (creació d’àmbits o comissions temàtiques) i perquè puguin 
fer una tasca de connexió i representació entre l’assemblea local i la resta d’òrgans del Procés 
Constituent. 
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1.2 Cal garantir que totes les assemblees locals funcionen democràticament i són un espai de treball 
agradable i inclusiu per a totes les persones interessades. Això implica que cal garantir un bon 
ambient de treball, procediments de dinamització adequats, transparència, metodologies de debat 
basades en el consentiment i el respecte a la diversitat i a la llibertat de pensament. Quan no hi hagi 
consens en temes decisoris, s’estipularà un sistema de votació que reflecteixi la voluntat majoritària 
de l’assemblea. 

1.3 De forma regular, caldrà fer una seguiment del funcionament de les assemblees, dels aspectes 
positius i dels negatius i garantir les eines perquè cada assemblea funcioni correctament (jornades de 
formació de dinamitzadors d'assemblees, d'intercanvi d'experiències de treball, etc...). Aquest 
seguiment s’haurà de fer des de les comissions de treball (especialment, organització, extensió, web i 
comunicació; així com n’haurà de tenir cura també el grup promotor i les assemblees comarcals que 
hi hagi), per tal d’animar i donar el suport que calgui a les assemblees territorials concretes. 

Sempre que alguna persona consideri que a la seva assemblea no es respecten les línies bàsiques 
de funcionament exposades al punt 1.2, podrà presentar una queixa al grup promotor. 

1.4 S’ha de garantir que sigui a les assemblees locals on es realitzin les discussions programàtiques i 
organitzatives, per la qual cosa, es posarà a disposició de tots els integrants la informació necessària 
perquè aquests debats es puguin realitzar, ja sigui a través d’internet o a les reunions periòdiques que 
tinguin establertes. 

Les assemblees poden proposar temes per debatre a les altres assemblees i al grup promotor, ja 
siguin temes nous o consideracions al voltant d’aspectes organitzatius i de decisions del Procés 
Constituent. 

1.5  Les assemblees posaran a disposició de les altres assemblees i del grup promotor les actes de les 
seves reunions, i de les reunions de les comissions que s’hagin pogut crear. 

 

- 1b) Assemblees comarcals 

Són les formades per les assemblees que treballen en el territori delimitat per la comarca. La finalitat de 
l’assemblea comarcal és el suport a les assemblees locals, el treball en xarxa quan sigui necessari, 
l’estalvi de recursos i la coordinació entre elles. 

Supliran la inexistència en l’àmbit comarcal d’assemblees locals, assumint les funcions d’aquestes fins al 
moment en que sigui possible la constitució d’un nombre d’assemblees suficients com per treballar en 
xarxa. 

 

2. ASSEMBLEES SECTORIALS: 

Són assemblees específiques associades a temàtiques vertebradores del discurs del Procés Constituent. 
Serveixen per organitzar membres del Procés en funció del seu sector d'intervenció i, al mateix temps, per articular 
la intervenció com a Procés en els moviments socials sectorials corresponents.  

Estan integrades per totes aquelles persones adherides amb la voluntat d’impulsar debats i accions que ajudin a 
enfortir i a projectar el manifest fundacional del nostre moviment.  

La creació d’assemblees sectorials requerirà l’aprovació del grup promotor. 

Cada assemblea tindrà persones referents que s’ocuparan de les convocatòries i de les actes de reunions, que es 
posaran a disposició dels seus memebres i del grup promotor. 
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Qualsevol membre d’una assemblea local pot pertanyer a una o més sectorials. 

Cal establir els mecanismes perquè flueixi la informació de les sectorials cap a les assemblees locals. És 
interessant que els temes tractats, els acords presos i altres aspectes rellevants de cada sectorial puguin ser 
recursos i informació per ser consultats i ser usats en les reunions de treball. 

Les assemblees sectorials es podran descentralitzar per territori, sempre i quan la participació així ho aconselli. 
Quan sigui aquest el cas, les diferents assemblees sectorials d’un mateix sector interactuaran entre elles de 
manera coordinada per designar els representants del sector al grup promotor. 

 

2 L'assemblea general: 

 

2.1   L'assemblea general es reuneix regularment un cop l'any i s’hi discuteixen i aproven les línies 
mestres de l'actuació del Procés Constituent. En cas que sigui necessari, el grup promotor la pot 
convocar de forma extraordinària o també si ho demanen un 33% de les assemblees locals o un 5% 
de les persones adherides. Està formada per, i és oberta a, totes aquelles persones que són membres 
i participants del Procés Constituent. 

És previsible que, en un futur immediat, el nostre moviment es vegi abocat a la presa de decisions d’una 
certa transcendència i caldrà objectivar millor aquelles persones que poden ser considerades membres 
del Procés Constituent. A partir de 2014 podran assistir i votar a les assemblees generals totes aquelles 
persones que acreditin haver participat en alguna reunió d’assemblees de base o comissions de 
treball. Així mateix, s’insta a iniciar un procés de sosteniment econòmic mitjançant l’establiment de formes 
de cotització regular. 

2.2   Com a òrgan de màxima sobirania del Procés Constituent, haurà de fer balanç de la feina realitzada i 
dibuixar a grans trets les activitats futures, tot establint les grans línies estratègiques i organitzatives 
del moviment. També és un espai de coneixença i d’interrelació dels membres del Procés Constituent, 
que de forma quotidiana, participen en localitats i sectors diversos. 

2.3   Abans de l’assemblea general, el grup promotor i les comissions de treball i coordinació elaboraran 
un informe de la seva actuació i dels objectius que tenen pendents de realitzar en el futur, per tal que 
tots els participants/convidats a l’assemblea general els hagin pogut llegir amb antelació. 

 

3 El grup promotor 

3.1 És un espai de debat i presa de decisions on, des de la diversitat de posicions i plantejaments, i tenint en 
compte les aportacions motivades de les assemblees locals, sectorials i comissions, s’elaboren les 
propostes de treball i les activitats que permetin donar coherència general al moviment que impulsem. És 
l'òrgan principal de decisió entre les assemblees generals anuals.  

Al grup promotor s'aborden tant les qüestions organitzatives generals com les qüestions socials i 
polítiques que calgui tractar. Cal garantir que, en les seves reunions, s'hi realitzin discussions polítiques de 
fons sobre els temes centrals que afecten el treball que es duu a terme. 

3.2 El grup promotor està format per representants designats per les assemblees que tenen el compromís 
d’aportar en el debat les decisions acordades per aquestes en relació als punts establerts a l'ordre del dia. 
Aquesta forma de composició i configuració del grup promotor és la que més s'ajusta a la realitat política i 
organitzativa del Procés Constituent en l'actualitat, que s'ha anat configurant com un moviment social i 
polític estructurat entorn d'assemblees locals i sectorials i en el qual es vol prioritzar el paper de les 
assemblees locals i sectorials. Les comissions de treball també hi designen els seus representants. 
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El grup promotor està format per 1 o 2 representants de cada assemblea territorial (local, intermunicipal o 
comarcal), 1 o 2 representants de cada assemblea sectorial, i 1o 2 representants de cada comissió de 
treball. 

3.3 El grup promotor ha de ser un espai de debat i presa de decisions i ha de garantir un bon contacte regular 
d’interacció i comunicació en els dos sentits entre el grup promotor i les assemblees locals i sectorials. La 
relació fluïda entre el treball regular de base de les assemblees locals i sectorials i els debats del grup 
promotor és una qüestió molt important perquè el Procés Constituent funcioni bé. 

Quan calgui decidir aspectes rellevants que afectin tot el moviment, caldrà garantir que les assemblees 
hagin pogut realitzar un debat previ amb la informació necessària rebuda i un temps prudencial per fer-ho. 

 

3.4 Qüestions concretes del funcionament i composició del grup promotor: 

3.4.1 La periodicitat orientativa de les reunions del grup promotor serà de cada mes i mig, i mai 
s’espaiarà més de tres mesos (reunions molt freqüents no són viables i si són molt espaiades hi 
pot haver massa  temes a discutir). 

3.4.2 Abans de la reunió, s'enviarà l’ordre del dia i la documentació necessària per garantir que arribi la 
informació i que es pugui discutir amb suficient antelació a les assemblees locals. 

Uns dies després de la reunió, s’enviarà l’acta de la reunió a les assemblees locals i sectorials. 
En aquesta acta, es consignarà el nom i la procedència de tots els assistents. 

3.4.3 En l'etapa inicial del Procés, moltes assemblees han tendit a anar rotant les persones que 
assistien al grup promotor per tal que companys/es diversos s'anessin familiaritzant amb els 
debats. Un cop arrencat el Procés, seria desitjable que hi hagi una certa continuïtat de les 
persones que van al grup promotor (durant un període d’un any almenys) per garantir que els i 
les participants al grup tenen una bona informació prèvia i poden participar en els debats. En 
qualsevol cas, cada assemblea pot utilitzar el criteri que consideri convenient, tenint en compte 
que cal anar preveient la renovació de manera esglaonada al grup promotor. Cada assemblea o 
comissió serà l’encarregada de fer efectiva la seva rotació. 

3.4.4 La paritat de gènere és un valor polític a tenir en compte i cal treballar per acostar-nos a aquest 
objectiu. Per això, en el cas de les assemblees que enviïn dues persones al grup promotor, cal 
intentar garantir que una d'elles sigui una dona.  

3.4.5 A mesura que es creïn noves assemblees, s'aniran incorporant al grup promotor. 

3.4.6 Les comissions de treball també enviaran 1 o 2 representants amb veu i vot al grup promotor. És 
el grup promotor qui avalua i decideix dissoldre o crear noves comissions de treball.  

3.4.7 Les actes del grup promotor es faran arribar a les assemblees territorials i sectorials, i es 
publicaran a la web en l’espai restringit per a ús intern accessible a través del codi d’usuari de 
cada assemblea. Es farà també un breu informe-resum de la reunió per penjar-lo de forma 
pública a la web. 

3.4.8 Sempre que es cregui convenient i fonamentat, els assistents al grup promotor podran demanar 
d’incloure punts a l’ordre del dia per a reunions properes, si hi ha un suport suficient d’una part 
dels assistents. 

3.4.9 Amb la finalitat de facilitar l’assistència dels representants de  les assemblees locals llunyanes als 
llocs de reunió del grup promotor, la comissió de finances estudiarà un sistema d’ajuts per reduir 
el cost del desplaçament als representants que hagin de recórrer una distància considerable per 
garantir al màxim la participació de tothom. 
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4 Comissions de treball generals:  

 

4.1 Són grups de treball oberts que s'ocupen de tirar endavant les tasques centrals necessàries perquè el 
Procés Constituent funcioni. Tenen la finalitat d’oferir suport, informació, recursos i de col·laborar en el 
seguiment de les assemblees territorials i sectorials. Es van reunint de forma regular amb la freqüència 
que consideren oportuna.  

 

4.2 En l'actualitat tenim en marxa les següents comissions: organització, extensió, comunicació, continguts i 
finances.  

 

4.2.1 Comissió d'Organització: s’encarrega de respondre el correu de comunicació externa del Procés 
(info@) i de gestionar el correu de comunicació interna amb les assemblees (organitzacio@); pren 
part en l'organització de les activitats centrals del Procés Constituent (per exemple: les Jornades de 
Diàlegs Múltiples del 14 de juliol o Encerclem La Caixa l'11S) i de la distribució de material a les 
assemblees (material de propaganda, informació, samarretes...).  

4.2.2 Comissió d'Extensió: s'encarrega de la posada en marxa de les assemblees locals i sectorials; de les 
presentacions i d'ajudar a arrencar el Procés a cada territori o sector (extensio@). 

4.2.3 Comissió de Comunicació: s’encarrega de promoure i impulsar una estratègia de comunicació i 
portar-la endavant de manera descentralitzada. Ha d’oferir suport tècnic i capacitació a les 
assemblees. S’encarrega de gestionar i actualitzar la pàgina web i de mantenir la comunicació de les 
activitats del Procés a través de la web i de les xarxes socials (comunicacio@, web@, suport@); 
coordina i penja els vídeos que es fan de les activitats; gestiona els temes de disseny; estableix 
contactes amb la premsa i els mitjans (comunicacio@). 

4.2.4 Comissió de Continguts: s'encarrega de l’aprofundiment programàtic de l’ideari expressat als 10 punts 
del Manifest i de proporcionar material, articles i enllaços a les assemblees i usuaris de la web 
(continguts@). Conté la subcomissió de formació que prepara i imparteix les sessions de formació o 
dinamització interna, o busca les persones que les poden fer. 

Un dels seus reptes principals és superar les dificultats de no disposar d’uns mitjans de comunicació 
objectius, plurals i independents i ampliar l’acció comunicativa als nostres simpatitzants com a 
propagadors de la informació. 

4.2.5 Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les finances (finances@); de la presentació dels 
comptes i balanç anuals a l'Assemblea General i d'informar a les diferents assemblees territorials i 
sectorials del procediment a seguir fiscalment i comptablement. Informarà, quan calgui, dels temes 
econòmics al grup promotor i a través de la pàgina web per tal de garantir la transparència comptable 
de l’organització. 

 

 

5 La comissió de coordinació 

 

5.1 S'encarrega d'assegurar la coordinació de les tasques que fa cada comissió i de les tasques generals. 
Convoca el grup promotor, prepara els ordres del dia i dinamitza la reunió periòdica. Es responsabilitza que les 
línies polítiques i d’acció decidides al grup promotor es duguin a terme en el dia a dia. Dóna comptes al grup 
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promotor de la seva activitat quotidiana i a l’assemblea general del moviment en el moment de fer memòria, 
balanç i valoració crítica de l’activitat de l’any. 

5.2 Fins ara, la comissió de coordinació ha estat formada per 2 persones voluntàries de cada una de les 
comissions de treball citades en el punt anterior, que s’han anat creant segons les necessitats que apareixien. 
El balanç del funcionament de la comissió de coordinació és que cal ampliar-ne el nombre de persones per 
poder assumir més feina i per estar més en contacte amb les assemblees territorials i sectorials. Aquestes 
persones han de poder representar la diversitat, la proporcionalitat i varietat del territori i dels temes que es 
treballen. Cal també fer un repartiment ben fet de les tasques de la comissió de coordinació i cal que quedi 
més clar, per criteris de transparència i legitimitat, qui en forma part, per tal que tothom conegui bé com es 
prenen i qui pren les decisions quotidianes del dia a dia. Per això, a partir de l'assemblea general de final d'any, 
el grup promotor elegirà la comissió de coordinació del Procés, després d'haver establert un procediment per  
fer-ho, tenint en compte que caldrà enviar informació a les assemblees de les persones que n’han de formar 
part.  

El grup promotor pot modificar la composició de la comissió de coordinació, incorporar nous membres, o 
destituir-ne per causes justificades, després d’haver-ho valorat i debatut. 

 

5.3 Com a criteri general, quan s'hagin d'escollir comissions de treball o coordinacions de representació, es farà, 
en primer lloc, amb el criteri de consens i amb la voluntat que hi hagi representació de la pluralitat i la diversitat 
del moviment.  

El grup promotor és qui decidirà la creació de les comissions de treball, a proposta de les assemblees locals o 
sectorials o de la comissió de coordinació. 

Es tindrà en compte que en el funcionament de la comissió de coordinació no hi hagi concentració de poder, 
s’hi estimuli la flexibilitat i la comunicació interna amb els òrgans de decisió. 

Tant en les assemblees locals i l’assemblea general, com en el grup promotor i en la comissió de coordinació, 
es respectarà el principi d’una persona–un vot, i la proporcionalitat, com a exercici de democràcia directa i 
horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


