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Poposta d'esmena a la totalitat al document 4. Aprovada per majoria:

El model [...] terreny organitzatiu i polític.
Cada vegada haurem de posar en marxa iniciatives més ambicioses i afrontar debats polítics
complexos i, per això, hem d'anar millorant la nostra organització sense oblidar mai els
principis ideològics que apareixen al manifest fundacional.
El Procés Constituent s'organitza a través de i està format per:
1. Principis i conceptes.

1.1 Els principis en que es basa la nostra estructura organitzativa són: la participació directa,
la mobilització continuada, la pluralitat, la subsidiarietat, el retiment i l'autoorganització.

1.2 Són funcions de la nostra organització debatre, acordar i portar a terme accions.
1.3 Els nivells d'organització atenent-nos al principi de subsidiarietat territorial són el local i

el general.
1.4 Els tipus actuacions individuals de cada persona dintre de la nostra organització poden

ser o bé per decisió directa o bé per decisió delegada.
2. Assemblees

2.1 La principal estructura organitzativa serà l'assemblea
2.2 És l'estructura encarregada de debatre, prendre les decisions i portar a terme les accions

pròpies del seu nivell territorial.
2.3 Cada assemblea estarà constituïda per un col•legi directe i un o varis col•legis delegats.

Un d'aquests col•legis delegats ha de prendre les funcions de secretariat de l'assemblea.
2.4 Cal garantir que l'assemblea funcioni correctament i que siguin un espai de debat,
decisió i acció agradable i inclusiu per a totes les persones interessades. Això implica que
cal garantir un bon ambient de treball, procediments de dinamització adequats, una forma
de discutir les diferències basada en el respecte i un sistema de decisió àgil i directe.
2.5 De forma regular, caldrà fer un seguiment del funcionament de les assemblees, dels
aspectes positius i dels negatius i garantir eines perquè cada assemblea funcioni
correctament (sistemes de votació electrònics, jornades de formació de dinamitzadors,
d'intercanvi d'experiències de treball, etc.)

3. Col•legi directe de cada assemblea
3.1 Estarà integrat per totes i cadascuna de les persones del seu àmbit territorial que es
consideren membres i participants del Procés Constituent i es consideren reunides
contínuament.
3.2 La seva única activitat serà la votació. El resultat d'aquesta votació tindrà com a funció
acordar línies d'actuació, aprovar documents, autoritzar adhesions i acords amb altres
assemblees i/o organitzacions, definir les línies estratègiques i ideològiques representatives
del col•lectiu i qualsevol altre decisió que s'hagi de prendre de forma directa.
3.3 Els seus acords seran presos per votació directa de totes les persones que la integren i
que així ho vulguin fer.

4. Col•legis delegats
4.1 És l'estructura que s'encarrega de les funcions de debat, d'acció i d'execució dintre de
l'àmbit encarregat per l'assemblea de la què forma part.
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4.2 Segons les seves característiques estaran integrats o bé per persones nomenades en
assemblea i sempre amb funcions delegades o bé estaran oberts a la participació de totes
aquelles persones que hi vulguin ser.
4.3 Si la seva pròpia assemblea així ho acorda els seus integrants també poden ser escollits
directament per assembles de diferent nivell territorial.
4.4 En tot moment ha de retre informació al seu col•legi directe sobre la seva activitat.
Aquesta informació ha d'ésser acurada, completa, clara; ha de fer saber quina o quines
personen la presenten i ha d'ésser publicada de forma contínua en el temps, seguint cada
inflexió de l'activitat tant de debat com d'acció i execució.
4.5 Quan el col•legi estigui integrat per persones delegades de més d'una assemblea s'ha de
garantit el retiment d'informació a totes les assemblees representades.
4.6 Sigui quina sigui la seva composició (delegada o oberta) en qualsevol moment de la
seva activitat, quan hagi necessitat d'acord i sempre per consens s'elaborarà una pregunta
que es traslladarà al seu col•legi directe perquè acordi en votació.
4.7 El col•legi delegat ha de potenciar que les opcions presentades com a resposta de la
pregunta siguin el més plurals possible (tres o més).

5. Votació
5.1 És l'acte en que cada persona membre d'un col•legi directe manifesta la seva decisió
sobre una pregunta plantejada.
5.2 En la valoració del resultat de la votació no es tindran en consideració ni la quantitat
d'abstencions ni la de vots emesos de forma nul•la.
5.3 En les votacions on la pregunta plantegi escollir entre dues opcions es considerarà
aprovada l'opció que obtingui la majoria dels vots.
5.4 En les votacions on la pregunta plantegi escollir entre més de dues opcions la votació es
farà a dues voltes. A la segona volta només podran votar-se aquelles dues opcions que hagin
obtingut més vots a la primera volta. Entre el retiment d'informació sobre el resultat de la
primera volta i l'inici segona volta de la votació haurà de transcórrer un temps mínim de 30
minuts.
5.5 Tota votació en primera volta ha de comptar amb els següents elements:

1. Convocatòria de la votació amb una antelació mínima de 24 hores.
2. Període de retiment d'informació no inferior a 12 hores.
3. Període de votació no superior a 12 hores.
4. Retiment d'informació sobre el resultat al finalitzar el recompte de vots.
5. Eventual convocatòria de segona volta de votació.

6. L'assemblea general
6.1 El seu àmbit territorial es Catalunya
6.2 És l'òrgan de màxima sobirania de la nostra estructura organitzativa
6.3 A més de totes les funcions i característiques de les nostres assemblees haurà de fer
anualment aquestes tasques:

1. Esbossar les activitats futures
2. Dibuixar les grans línies estratègiques i organitzatives
3. Un balanç de la feina realitzada

7. El Grup promotor
7.0. És un col•legi delegat de l'assemblea general
7.1. És l'espai on es discuteixen les propostes de treball i es proposen les grans decisions de
les activitats que fa el Procés Constituent. És l'òrgan principal de debat a la nostra
organització.
7.2. Hem de potenciar el Grup promotor com un espai de discussió i proposta de decisions i
garantir un bon contacte regular d’interacció i comunicació en els dos sentits entre el Grup
promotor i la resta d'assemblees i col•legis. La relació fluïda entre el treball regular de base
de les assemblees i col•legis i els debats del Grup promotor és una qüestió molt important
perquè el Procés Constituent funcioni bé.



7.3. 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.
7.4. El Grup promotor està integrat per representants designats per l'assemblea general a
proposta dels seus col•legis i la resta d'assemblees territorials.
7.5. El grup promotor no és un mer agregat de representants d'assemblees i col•legis sinó un
espai de deliberació i discussió col•lectiva on, des de la diversitat de posicions i de
plantejaments, cal elaborar les grans propostes i línies mestres de treball que permetin donar
coherència general al moviment que impulsem.
7.6. Qüestions concretes del funcionament i composició del grup promotor:
7.6.1 La periodicitat orientativa de les reunions del Grup promotor serà de cada mes i mig.
7.6.2 Abans de la reunió es retrà informació escrita suficient i necessària. S'ha de garantir
els integrants puguin disposar d'ella amb un termini de temps suficient per poder discutir-la
amb antelació en assemblea territorial o col•legi si és el cas.
6.3 Cada assemblea o col•legi designaran d'1 a 2 persones al Grup promotor per
representar-les.
7.6.4 Les assemblees o col•legis poden canviar les persones que assisteixen en delegació
seva al Grup promotor quan ho desitgin. És desitjable que hi hagi una certa continuïtat de
les persones que designades al Grup promotor per garantir que els i les participants al 
gruppromotor, cal garantir que una d'elles sigui una dona.
7.6.5 A mesura que es creïn noves assemblees, s'aniran incorporant els seus delegats al
Grup promotor.
7.6.6 És el Grup promotor qui proposa dissoldre o crear noves comissions de treball i la
quantitat de delegats que poden designar.

8. Comissions de treball generals:
8.1 Són col•legis delegats integrats per totes aquelles persones que hi vulgui ser. S'ocupen
de tirar endavant les tasques centrals necessàries perquè el Procés Constituent funcioni. Es
reuneixen de forma regular amb la freqüència que considerin oportuna.
8.2 En l'actualitat tenim en marxa les següents comissions: organització, extensió,
comunicació, continguts i finances.
8.2.1 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@). S'encarrega de l'organització de les activitats centrals del Procés
Constituent i de la distribució de material de propaganda, informació,... a la resta
d'assemblees i col•legis.
8.2.2 Comissió d'Extensió: s'encarrega de la posada en marxa de les assemblees territorials i
col•legis delegats sectorials; de les presentacions i d'ajudar a arrencar el Procés a cada
territori o sector (extensio@).
8.2.3 Comissió de Comunicació: 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@).
8.2.4 Comissió de Continguts: s'encarrega de l’aprofundiment programàtic dels 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.
8.2.5 Comissió de Finances: s'ocupa de la gestió de les finances (finances@).
8.2.6 Es considera necessari la creació d'una Comissió de Votacions, encarregada de la
posada en marxa i manteniment d'un sistema de votació àgil i fiable.

9. La comissió de coordinació



9.0 És el col•legi delegat encarregat de les funcions de secretariat de l'Assemblea General
amb funcions executives.
9.1 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 les
reunions periòdiques. Es responsabilitza que les línies polítiques i d’acció decidides per 
l'Assemblea General es duguin a terme en el dia a dia. Ret informació i comptes a
l'assemblea general per la seva activitat quotidiana.
9.2 La comissió de coordinació està integrada per un nombre suficient de persones per tal
d'assumir les tasques que tingui encomanades per l'assemblea general. Les persones que
l'integren han de ser membres d'alguna de les comissions de treball generals. Aquestes
persones han de poder representar la diversitat, la proporcionalitat i varietat del territori i
dels temes que es treballen.
9.3 Aquesta comissió s'autoorganitza i fa un repartiment clar de les seves tasques entre els
seus integrants. Per criteris de transparència i legitimitat la comissió ha de retre informació
contínua sobre qui en forma part i cada membre de com i quan es prenen les decisions
quotidianes del dia a dia.
9.4 L'assemblea general ha de ratificar o modificar la composició de la comissió de
coordinació amb una periodicitat màxima de 6 mesos.

10 Col•legis sectorials
10.1 Són col•legis delegats integrats per totes aquelles persones que hi vulgui ser.
10.2 És un dels espais primaris de participació els membres del Procés Constituent. Les
seves funcions de debat, acció i proposta d'acords es concentren al voltant d'un àmbit
temàtic de l'activitat política i/o social del Procés constituent.
10.3 Cada col•legi sectorial regula el seu propi funcionament segons les seves necessitats,
sempre que s'ajusti als valors i a la filosofia general que regeix el Procés constituent.

11. Assemblees locals
11.1 És una assemblea d'àmbit territorial integrades per totes aquelles persones que hi
vulguin ser i vulguin treballar en l'àmbit del seu territori.
11.2 És un dels espais primaris de participació dels membres del Procés Constituent. Les
seves funcions de debat, acció i decisió es circunscriben al voltatn del seu àmbit territorial.
A més poden presentar propostes d'acord a l'Assemblea General.
11.3 Cada Assemblea local regula el seu propi funcionament segons les seves necessitats,
sempre que s'ajusti als valors i a la filosofia general que regeix el Procés Constituent.


