
PRIORITATS POLÍTIQUES

Temes o àmbits de treball municipal:
- Donar continuïtat al treball en temes en què som referents o que hem estat 
treballant més: pobresa, transparència, participació.
- Reforçar el treball en l’àmbit d’agricultura
- Ampliació dels àmbits d'incidència, per abordar més temes com promoció 
econòmica o seguretat. Especialment, la part de dinamització econòmica.
- Intervenció i processos participatius en pressupostos i POUM
- Control de l’acció de govern i denúncia de les pràctiques de mala gestió

Estratègies:
- Reforçar la part propositiva
- Treball amb altres grups polítics per generar propostes conjuntes, que puguin 
tenir més incidència. Cal fer un esforç, tot i que les dinàmiques de relació no hi 
convidin. Pot requerir buscar diferents interlocutors, diferents maneres de fer 
arribar les propostes. També requereix treballar les propostes amb prou temps 
per a que puguin ser compartides i debatudes amb altres grups.
Però evitant entrar en negociacions de “cromos”, de passadissos, i fugint de 
dinàmiques externes que ofeguen la nostra organització. Si el timing que marca
l’ajuntament o algun altre grup que genera polèmiques externes ens suposa 
una trampa, hem de fugir-ne.
- Anàlisi de les dinàmiques municipals. Acabar de conèixer com funcionen els 
diferents àmbits per tal de dominar com funciona la maquinària de 
l’ajuntament. Sobretot enfocat a poder elaborar un programa de govern que 
tingui en compte tots els àmbits.
Hem d’aprofitar-ho per explicar a la ciutadania com s’està governant i com 
funciona l’ajuntament. Tenim un manual de funcionament de la Paeria. El farem
públic per a que la gent sàpiga a què estan obligats els regidors, a què té dret 
la ciutadania i que existeixi un criteri més format sobre el govern que volem.
- Trobades amb el personal de l’ajuntament, especialment en aquells àmbits en 
què estiguem fent més accions de proposta i de denúncia.
- Valorar el treball no només en termes dels resultats obtinguts en quant a 
canvi real de les polítiques municipals, sinó també com a procés d’aprenentatge
i empoderament, útil per a generar un bon programa. Això requereix una tasca 
de seguiment i creació d’arxiu dels coneixements que anem adquirint.
- Es debat també sobre si cal centrar-se en el treball institucional o participar 
més activament en moviments socials i de quina manera, per fugir de la 
instrumentalització i politització d’aquests moviments, però tampoc amagant o 
renunciant al treball com a col·lectiu.

http://comudelleida.cat/wp-content/uploads/MANUAL-ORGANITZATIU-2.3.pdf


PROPOSTES ORGANITZATIVES

- Estructurar l’equip de suport al grup municipal, per ajudar en la presa de 
decisions més immediates i en la coordinació i priorització de tasques del grup. 
També hi ha una proposta de crear una figura de  supervisió o avaluació 
externa del treball del grup municipal. Caldria que fos algú professional, 
remunerat (uns 200€/bimensual)

- Revisió de l’organigrama de comissions i grups de treball:
- creació d’un grup de treball de recerca, coordinat amb el grup 

municipal i la comissió de comunicació, que reforci el treball de control de la 
gestió municipal

- Estructura més orgànica o flexible, definida per objectius, més que per 
grups de treball estables. 

- Alleugerir la comissió d’enllaç: ajustar-la a les funcions previstes de 
coordinació de grups de treball i comissions, i que no acabi sent un espai on es 
fa la feina que correspondria a aquests grups de treball

- Definir capacitats de treball i sistematitzar la informació sobre possibles 
col·laboradors. Reforçar la tasca del grup de benvinguda.

- Autonomia dels grups de treball per organitzar-se, però garantint que 
puguin entomar temes derivats del grup municipal i que s’autogestionin en 
quant a anunciar convocatòries, fer actes de les reunions, participació a enllaç...
Definir un responsable o coordinador/a que sigui la referència per al grup 
municipal quan hagi de consultar o treballar algun tema de l’àmbit

- Trobar 3-4 persones de referència als diferents barris (no cal a tots de 
cop), per dinamitzar la participació

- Fer jornades o xerrades de formació i divulgació del funcionament de 
l’ajuntament, que puguin afavorir i millorar la participació.

- Lloguer d’un local, amb una despesa màxima de 500 euros/mes (comptant 
totes les despeses). Suposa una despesa de 6.000 euros/any que s’hauria de 
cobrir amb aportacions dels membres de l’agrupació d’electors i simpatitzants. 

- Butlletí en paper: s’està elaborant un pla de producció i de viabilitat 
econòmica. Es valora que és important per arribar a la gent més enllà dels que 
s’informen via electrònica (butlletí electrònic, xarxes socials, web)

- Campanya de finançament: s’està desenvolupant una projecte per a la 
captació de fons via web, però mentre no es posi en marxa caldria anar 
augmentant les aportacions fixes de socis, previstes en els estatuts.

- Adaptació del Codi ètic, per evitar les diferències salarials provocades pel 
tracte fiscal de les retribucions, garantint un mínim de salari net de 1.500 euros.


