Acta Assemblea extraordinària 11/02/2017
Lloc: La Teixidora
Hora: 19:00
Ordre del dia: Priorització de propostes per a 2017
Es fa una presentació de les diferents propostes de priorització per part de les persones que les han
formulat. Les proposte son:
 Activació i inclusió cultural
 Inclusió social – drets socials
 Urbanisme, pla general, anella verda
 Mobilitat
 Caminant cap a un nou model de participació
 Reforma del reglament del Fòrum de convivència intercultural
 Dret a l'habitatge
 Municipalitzacions
 Ciutat cuidadora
 Cooperativisme i economia social
 Auditoria
 Defensa i promoció de la llengua
 Canvis d'aspectes estructurals de l'Ajuntament
La proposta d'escola de formació queda fora de la jornada per qüestions de fons.
Es passa a debatre les propostes i a fer esmenes i transaccionals.
Després de debatir les dues primeres propostes s'enceta un debat més general de fons de totes les
propostes, comentant si algunes estan més dirigides a la institució i altres a generar un relat propi.
Cal assumir la càrrega de feina de cada proposta.
Es fa una reordenació de propostes, transaccionant i agrupant algunes d'elles, amb el següent
resultat:
 Activació i inclusió cultural + Defensa de la llengua
 Inclusió social – drets socials
 Urbanisme, pla general, anella verda + Mobilitat
 Caminant cap a un nou model de participació + Reforma del reglament del Fòrum de
convivència intercultural
 Dret a l'habitatge
 Municipalitzacions + Auditoria
 Ciutat cuidadora
 Cooperativisme i economia social
 Canvis d'aspectes estructurals de l'Ajuntament
Es planteja si la de canvis estructurals és més una qüestió de posicionament polític, si es podria
solucionar amb una jornada de treball o assemblea. Front al dubte de si deixar-ho en 8 propostes o
ampliar a 9, es comenta el fer una reflexió de quines propostes podrien contar amb un grup de
treball. Es decideix afegir-la i que siguen 9 propostes.
Comencen les cotacions sobre 9 propostes, de les quals sortiran 8. Es vota una a una i tota la gent
pot votar tantes propostes com vulgue. Si per empat hi ha dubtes de si una proposta es queda dins o
fora, es farà una segona volta, on cada persona tan sols podrà votar a una proposta entre les
empatades.











Activació i inclusió cultural + Defensa de la llengua = 15 vots
Inclusió social – drets socials = 19 vots
Urbanisme, pla general, anella verda + Mobilitat = 19 vots
Caminant cap a un nou model de participació + Reforma del reglament del Fòrum de
convivència intercultural = 19 vots
Dret a l'habitatge = 18 vots
Municipalitzacions + Auditoria = 20 vots
Ciutat cuidadora = 18 vots
Cooperativisme i economia social = 13 vots
Canvis d'aspectes estructurals de l'Ajuntament = 7 vots

La que queda descartada és la de canvis estructurals. Aquesta decisió anirà a la propera reunió de
coordinació, on es repartiran les propostes entre les regidores i es començarà a coordinar el tema
dels grups de treball.
S'alça la sessió.

