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L'objectiu d'aquest document és aterrar el calendari del procés d'elaboració del Programa
electoral durant els mesos vinents, clarificant les dinàmiques i mecanismes de participació
que ens portaran al document definitiu.

Com a part d'aquest procés es generarà també un Document de Posicionament Polític on
es recolliran les idees que són fonamentals pel nostre model de ciutat, però que no es
poden fer des de l'Ajuntament, interpel·lant altres administracions. La finalitat d'aquest
document és complementar el programa, permetent treure les propostes que no podem
executar des de l'administració local, per fer més fàcil la implementació, seguiment i
avaluació del programa, però mantenint la visió global de totes les transformacions que
necessita la ciutat i que depenen d'altres administracions. D'aquest Document de
Posicionament Polític també se'n farà un ús comunicatiu. El procés pel Programa i pel
Document de Posicionament Polític serà el mateix i es treballaran en paral·lel. Les
propostes es podran adreçar a un document o l'altre en funció de les consideracions dels
espais que ho proposin, sempre obert a una revisió final que redistribuirà les propostes
entre els dos documents en funció de si es pot tirar endavant des de l'administració local o
no.

El procés es dividirà en 5 fases, 3 de procés participatiu i 2 d'edició:

Fase 1: Fins al 17 de desembre. En aquesta primera fase, els diferents espais de
l'organització implicats en el procés programàtic d'àmbit ciutat (eixos, comissions, grups de
treball específics...) estan definint l'orientació política respecte del seu àmbit temàtic.
Aquesta presa de posició és de mitja pàgina o màxim una pàgina on s'exposa breument on
estem i on volem anar amb relació a cada àmbit. Aquest text servirà per treballar al Plenari
del 17/12, i per contextualitzar la participació en el Decidim des del seu començament el 2
de desembre. En paral·lel representants de grup municipal i organització començaran a fer
reunions amb entitats per rebre propostes i explicar els nostres posicionaments.

Fase 2: Fins al 12 de febrer. L'objectiu d'aquesta fase és aterrar l'orientació política dels
diferents àmbits en propostes concretes. Els referents de cada àmbit tindran fins al 12 de
febrer per enviar al Grup Motor de Programa (GMP) el programa del seu àmbit. En paral·lel,
les Assemblees de Barri i Districte treballaran com a minim 1 proposta i fins 15
propostes per cada barri, tot i que recomanem al voltant de 4, a més es podràn fer
propostes de Districte sense limatació, i faran arribar aquestes propostes al GMP. En
aquest període estarà obert el Decidim, que es tancarà el 12/2, i fins la mateixa data es
recolliràn propostes a les paradetas. En paral·lel representants de grup municipal i
organització seguiran fent reunions amb entitats per rebre propostes i explicar els nostres
posicionaments.

Mínim Recomanació Màxim Destacar

Barri 1 Proposta 4 Propostes 15 Propostes 1 proposta estrella

Districte No hi ha 10 Propostes No hi ha
10 propostes o fins el
numero de Barris del
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mínim màxim Districte (poden
incloure propostes de

barri)

Fase 3: Fins al 16 de març. Del 12 al 16 de febrer el GMP classificarà les propostes que
arribin de territoris i del Decidim per enviar-les a les àrees amb competències sobre les
diferents propostes quan escaigui, i que les àrees puguin fer devolució de les propostes
fetes. Les Assemblees de Districte, una vegada feta la devolució per part de les àrees,
hauran de prioritzar 1 proposta per barri i fins a 10 propostes pel seu districte (els
districtes amb més de 10 barris podràn fer fins al numero de barris que tinguin), que
poden coincidir o no amb les de barri. El GMP reenviarà el programa de cada àmbit a
les regidores i candidates, que després faran reunions amb els Eixos i/o Grups de Treball
per contrastar les propostes. En paral·lel representants de grup municipal i organització
seguiran fent reunions amb entitats per rebre propostes i explicar els nostres
posicionaments.

Fase 4: Fins al 31 de març. Revisió i unificació de la versió final de Programa remès pels
espais i treballat conjuntament amb les àrees. Redactat en forma relatada de les propostes
pel Document de Posicionament Polític.

Fase 5: Fins al 14 d’abril. Correcció, traducció i maquetació.
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Taula 1. Fases Procés.

Fases Marc
Temporal

Objectius Procés Participatiu

1 Fins 17/12 - Generar un Document d’Orientació Política - Reunión Eixos i GM per redactar un full d’orientació política per
àmbit

- Pujar aquest full al Decidim per rebre comentaris i obertura de la
presentació de propostes al Decidim

- Plenari de treball sobre l’orientació del programa
- Reunions amb Entitats
- Identificació de debats polítics per portar a Coordinadora i

Plenari.

2 Fins 12/02 - Generar un document de propostas per part dels
Espais de participació (Eixos, Territoris,
Comissions i Decidim)

- Identificar Hits per àmbits

- Reunió dels espais de participació (amb la participació dels seus
referents).

- Continuem amb el Decidim i Paradetas per rebre propostes fins
el 12 de febrer.

- Procés Territorial: identificació i desenvolupament de un
document amb max 4 i minim 1 hits/propostes per barri, i si cal
fins a 5 propostes pel Districte.

- Reunions amb Entitats.

3 Fins 16/03 - Contrastar document de propostes i hits entre el
Grup Municipal/candidats i els espais de
participació.

- Procés Territorial: Una vegada constrats les prioritats amb les
àrees, decidir 1 hit per barri i 10 pel districte.

- Finalització reunions amb Entitats per recollir propostes.

4 Fins 31/03 - Revisió i unificació del Programa pel Grup Motor
- Redacció Document Polític, en forma de relat, en

base a les propostes rebudes
- Proposta de “camuflaje” dels hits

5 Fins 14/04 - Traducció
- Adaptació a Lectura Fácil
- Revisió ortogràfica i de redacció
- Maquetació
- Generació d’argumentaris a partir del Programa
- Web
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Taula 2. Calendari.

Octobre Novembre

dl. 24 dt. 25 dm. 26 dj. 27 dv. 28 ds. 29 dg. 30 dl. 31 dt. 1 dm. 2 dj. 3 dv. 4 ds. 5 dg. 6

Jornades
Programàtiques

Novembre

dl. 7 dt. 8 dm. 9 dj. 10 dv. 11 ds. 12 dg. 13 dl. 14 dt. 15 dm. 16 dj. 17 dv. 18 ds. 19 dg. 20

Tractament Documents Relatoria

Enviamen
t

Relatorie
s

Reunions Eixos Preparació linea programatica i Propostes

Reunions Eixos - GM

Novembre Desembre

dl. 21 dt. 22 dm. 23 dj. 24 dv. 25 ds. 26 dg. 27 dl. 28 dt. 29 dm. 30 dj. 1 dv. 2 ds. 3 dg. 4

Data límit
"Exposici

ó de
Motius"

Revisió Propostes i Estructuració

Exposició
de motius

al
Decidim

Reunions Eixos - GM Decidim Comentaris i Propostes

Desembre

dl. 5 dt. 6 dm. 7 dj. 8 dv. 9 ds. 10 dg. 11 dl. 12 dt. 13 dm. 14 dj. 15 dv. 16 ds. 17 dg. 18

Presentació Propostes al Decidim
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Publicar
el Procés
Programà

tic

Validació
Procés

Programà
tic a

Coordi

Plenari
per parlar

de
Programa

Desembre Gener

dl. 19 dt. 20 dm. 21 dj. 22 dv. 23 ds. 24 dg. 25 dl. 26 dt. 27 dm. 28 dj. 29 dv. 30 ds. 31 dg. 1

Presentació Propostes al Decidim

Vacances Nadal
Gener

dl. 2 dt. 3 dm. 4 dj. 5 dv. 6 ds. 7 dg. 8 dl. 9 dt. 10 dm. 11 dj. 12 dv. 13 ds. 14 dg. 15

Presentació Propostes al Decidim

Vacances Nadal
Reunions Territoris per Treballar Programa (mínim d'una proposta per Barri)

Reunions Eixos Propostes pel Programa

Enviament Guia per a la
presentació de Propostes al

cens d'activistes

Gener

dl. 16 dt. 17 dm. 18 dj. 19 dv. 20 ds. 21 dg. 22 dl. 23 dt. 24 dm. 25 dj. 26 dv. 27 ds. 28 dg. 29

Presentació Propostes al Decidim

Reunions Territoris per Treballar Programa (mínim d'una proposta per Barri)

Reunions Eixos Propostes pel Programa

Reunions entre representants de l'organització i representants de la societat civil
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Gener Febrer

dl. 30 dt. 31 dm. 1 dj. 2 dv. 3 ds. 4 dg. 5 dl. 6 dt. 7 dm. 8 dj. 9 dv. 10 ds. 11 dg. 12

Presentació Propostes al Decidim Data límit
de

presentac
ió de

Proposte
s

Reunions Territoris per Treballar Programa (mínim d'una proposta per Barri)

Reunions Eixos Propostes pel Programa

Reunions entre representants de l'organització i representants de la societat civil

Febrer

dl. 13 dt. 14 dm. 15 dj. 16 dv. 17 ds. 18 dg. 19 dl. 20 dt. 21 dm. 22 dj. 23 dv. 24 ds. 25 dg. 26

Clasificació Propostes per área pel seu
enviament

Enviamen
t a les

áreas per
la seva

valoració

Devolució del tractament de les propostas de Barris des de les áreas

Reunions de contrast Eixos- Grup Municipal/Candidatures

Febrer Març

dl. 27 dt. 28 dm. 1 dj. 2 dv. 3 ds. 4 dg. 5 dl. 6 dt. 7 dm. 8 dj. 9 dv. 10 ds. 11 dg. 12

Devolució del tractament de les propostas de Barris des de les àrees i Priorització 10 mesures per districte a cada Assamblea de Districte

Reunions de contrast Eixos- Grup Municipal/Candidatures

Reunions entre representants de l'organització i representants de la societat civil

Març

dl. 13 dt. 14 dm. 15 dj. 16 dv. 17 ds. 18 dg. 19 dl. 20 dt. 21 dm. 22 dj. 23 dv. 24 ds. 25 dg. 26

Priorització 10 mesures pel
districte per cada Assemblea

de Districte
Data

Límit per
la
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Presenta
ció dels
apartats

del
Programa

Reunions de contrast Eixos -
Grup Municipal/Candidates

Reunions entre representants
de l'organització i representants

de la societat civil

Març Abril

dl. 27 dt. 28 dm. 29 dj. 30 dv. 31 ds. 1 dg. 2 dl. 3 dt. 4 dm. 5 dj. 6 dv. 7 ds. 8 dg. 9

Data
Límit per
a enviar

el
Programa

a
maquetar

Setmana Santa

Abril

dl. 10 dt. 11 dm. 12 dj. 13 dv. 14 ds. 15 dg. 16 dl. 17 dt. 18 dm. 19 dj. 20 dv. 21 ds. 22 dg. 23

Maquetació Programa i Formats de Comunicació

Plantejament Argumentaris sectorials i territorial de Programa per les candidates i actes

Enviamen
t

Programa
al Comú

Plenari
Presenta

ció
Programa

i
aprovació
Documen
t Polític

Abril Maig

dl. 24 dt. 25 dm. 26 dj. 27 dv. 28 ds. 29 dg. 30 dl. 1 dt. 2 dm. 3 dj. 4 dv. 5 ds. 6 dg. 7
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Maquetació Programa i Formats de Comunicació
Programa
i Formats
terminats

i a
dispocisió

del
Comité

de
Campany

a

Plantejament Argumentaris sectorials i territorial de Programa
per les candidates i actes

Votació Aprovació Programa pel Comú

Maig

dl. 8 dt. 9 dm. 10 dj. 11 dv. 12 ds. 13 dg. 14 dl. 15 dt. 16 dm. 17 dj. 18 dv. 19 ds. 20 dg. 21

Campanya electoral
Maig

dl. 22 dt. 23 dm. 24 dj. 25 dv. 26 ds. 27 dg. 28

Campanya electoral

Guanya
r les

eleccio
ns
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Dates Claus

- 26 de novembre: Presentació text orientació política per part dels Eixos
- 2 desembre: Obertura del Decidim
- 17 de desembre: Plenari programàtic
- 20 de desembre: data límit per l’enviament de la guia de presentació de

propostes
- Entre el 8 de gener y el 12 de febrer: període de reunions eixos/territori per

treballar propostes de programa
- 12 de febrer: data límit per enviar els apartat de programa per part d’eixos i

territoris
- Entre el 12 i 16 de febrer: Classificació de les propostes de territoris i

Decidim per enviar a les àrees
- Entre el 12 de febrer i el 16 de març: Reunions eixos-GM/candidats.

Devolució de les àrees als barris i priorització de 10 propostes per Districte.
- 16 de març: Data límit per presentar els apartats de programa ja treballat

conjuntament per l’organització i el Grup Municipal
- 1 d’abril: Enviament a correccions, traducció i maquetació
- 14 d’abril: Presentació programa
- 1 de maig: Aprovació programa
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