
TASQUES 

1. Programa. 

2. Estructura i mecanismes de control. 

3. Codi ètic. 

4. Campanya de recollida de suports a una agrupació d’electors. 

5. Obtenció i gestió de recursos econòmics de l’Agrupació i de la campanya. 

6. Mecanisme de confecció de la llista. 

Els punts 2, 3 i 4 són els que més urgeixen. El tema programa és sens dubte fonamental, 

però també resulta clar que serà el que es dilatarà més en el temps. El tema dels dinerets 

també cal anar-lo treballant. 

 

Es tracte de donar noms i mails al contacte de cada grup de treball per programar la 

primera reunió. D’allí sortirà el coordinador del grup i... a treballar. 

 

1.- PROGRAMA 

La funció dels grups de treball consisteix, a partir del document de treball ja existent,  a 

establir una distinció clara entre els nivells principals i les seves concrecions, a 

prioritzar les actuacions i fins i tot proposar una temporalització per a algunes d’elles. 

En la mesura que sigui possible, cal anar aportant documentació que faciliti el 

coneixement i la presa de mesures a les diferents àrees.  

Haurien de formar part d’aquests grups de treball, com és normal, les persones amb més 

coneixements de cada àrea de què disposin les diverses organitzacions. Ara és el 

moment de veure realment  amb quantes i quines persones podem comptar per treballar. 

Els documents amb què comptem com a punt de partida estan penjats al drive i són els 

següents: 

 Proposta de programa conjunt. és el document que hem elaborat amb les 

propostes que entre tots s’han anat presentant. 

 A la mateixa carpeta “Programa” hi ha els documents presentats per les diverses 

organitzacions a partir del qual s’ha construït el document anterior. Estaria bé 

que el grup de treball fes una lectura del document “Programa electoral”, 

presentat pel Joaquim Manau, i que per qüestió de temps no va ser tan estudiat 

com els altres, per més que clarament es mou en la mateixa direcció.  

A més, hi ha també treball fet d’anàlisi dels pressupostos municipals que ens pot 

permetre desenvolupar propostes i preparar alguna acció relacionada amb participació i 

transparència i economia del bé comú. Denúncia dels actuals pressupostos, del 

mecanisme opac i poc participatiu per elaborar-los, i de les deficiències en quant a 

gaaranties de drets socials i promoció del bé comú. 



Grup de treball 1: Participació i transparència. Contacte:  

Grup de treball 2: Drets socials. Contacte: 

Grup de treball 3: Economia del bé comú. Contacte: 

Grup de treball 4: Model de ciutat. Cultura i esport. Contacte: 

Grup de treball 5: Identitat, sobirania, memòria. De l’Administració i els càrrecs 

polítics. Contacte: 

 

2.- ESTRUCTURA I MECANISMES DE CONTROL 

Grup d’estructura i reglament intern. Ha de definir l’estructura general 

d’organització i funcionament de la plataforma. Òrgans, quòrums, mecanismes de presa 

de decisions, mecanismes de coordinació, mecanismes d’expulsió de compromissaris i 

electes, rotació d’electes si escau, àrees de treball, representació a la Diputació i al 

Consell comarcal...  

Contacte: 

Els documents de què disposem de moment, i que estan penjats al drive, són els 

següents: 

 Mecanismes d’organització i control, aportat pel Comú de Lleida. 

 e-Llibre blanc de la Paeria, aportat per Joaquim Manau (Procés). 

 Agrupación de electores de la Capital del Segrià, aportado por Carlos González 

(Pirates) 

Grup de sistemes de votació telemàtica, Àgora Voting o sistema similar, que permeti 

el vot telemàtic dels compromissaris sobre qüestions de l’Assemblea general, dels 

membres de les diverses àrees sobre les seves responsabilitats, i del conjunt de la 

ciutadania en afers d’interès general que no siguin tractas per altres canals prèviament 

definits.  

Contacte: 

 

3. CODI ÈTIC 

Grup del Codi ètic de la candidatura, encarregat de redactar un document que haurà de 

signar tot candidat o electe.  Haurà d’incloure explícitament el respecte pels drets 

humans i també pels drets dels animals, un codi retributiu, el respecte a les fórmules de 

decisió consensuades per l’Assemblea, el compromís a treballar pel compliment del 

programa i de les decisions preses per l’Assemblea i els òrgans col·legiats de govern, el 

compromís d’abandonar el seu càrrec i cedir el seu lloc a la següent persona de la llista 

electoral en el cas de deixar de sentir-se vinculat amb les decisions preses pels òrgans de 

decisió conjunts de la candidatura... 



Grup de Codi ètic. Contacte: 

 

 

4. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SUPORTS A UNA AGRUPACIÓ D’ELECTORS 

Disseny d’una campanya que ens permeti valorar si hi ha suport ciutadà suficient per 

tirar endavant l’agrupació d’electors i per anar recollint les dades de les persones que 

estarien disposades a signar per presentar aquesta candidatura en el període establert. 

Plantegem que s’hauria de recollir un mínim de 1.500 signatures (que són el mínim que 

s’exigieix per presentar candidatura d’electors).  

Coordinada amb els grups de treball de programa i amb la comissió de comunicació, per 

preparar material de difusió que expliqui els punts principals del projecte. 

 

5. OBTENCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS DE L’AGRUPACIÓ I DE 

LA CAMPANYA 

Determinació de l’organigrama econòmic, dels criteris d’aportació econòmica de les 

organitzacions que formem part, dels mecanismes d’obtenció de recursos addicionals... 

No disposem de documents previs. Segur que la gent de partits esteu avesats en aquesta 

mena de coses. 

Grup d’economia interna de l’Agrupació. Contacte: 

 

6. MECANISME DE CONFECCIÓ DE LA LLISTA. 

En aquests moments la idea és la realització de primàries excepte pel número 1, pel qual 

s’hauria d’arribar a un consens.  

 El document amb les aportacions que s’han fet el podeu trobar al drive, a la 

carpeta candidatura, i és el següent: La llista electoral. 

 

Grup de mecanisme de confecció de la llista. Contacte: 

 

 

RESUM DE GRUPS DE TREBALL I CONTACTES PER APUNTAR-S’HI: 

Grup de treball programa 1: Participació i transparència. Contacte:  

Grup de treball programa 2: Drets socials. Contacte: 



Grup de treball programa 3: Economia del bé comú. Contacte: 

Grup de treball programa 4: Model de ciutat. Cultura i esport. Contacte: 

Grup de treball programa 5: Identitat, sobirania, memòria. De l’Administració i els 

càrrecs polítics. Contacte: 

Grup d’estructura i reglament intern. Contacte: 

Grup de sistemes de votació telemàtica. Contacte: 

Grup de Codi ètic. Contacte: 

Grup de campanya suport a l’agrupació d’electors. Contacte: 

Grup d’economia interna de l’Agrupació. Contacte: 

Grup de mecanisme de confecció de la llista. Contacte:  


