ACTA número 2 de 2017, 24 de gener 2017
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample

Participants: 28 persones
Modera: Fina
Recull notes i fa l'acta: Alfons
Hora: 19h
ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació de l'ACTA S'aprova l'acta de la reunió del dimarts 10 de gener amb la
correcció dels errors als vincles a documents deguts als canvis de formats (odt, doc,
pdf...)

1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus
XR- Antecedents sobre el conflicte sorgit en l'elecció un Conseller de Districte substitut
a Nou Barris i les objeccions que hi ha plantejat la Comissió de Participació i
Transparència (PiT).
A BeC hi ha renovació de funcions escollides al Setembre. Estem organitzats en
territorials i sectorials, però també hi ha 4 Comissions d'àmbit general. Una és PiT. A
Nou Barris hi ha hagut una baixa ja prevista d'un Conseller de Districte i no quedaven
substituts. Calia escollir-ne un de nou. Hi havia dos candidats.
En el Reglament de BeC, aprovat en assamblea, s'estableix que els candidats a
càrrecs públics s'escullen per votació oberta a tots els inscrits a BeC. Els càrrecs
designats internament, com els Consellers de Districte, s'escullen pels activistes
registrats al territori corresponent. Això obliga a utilitzar els serveis de l'empresa que
gestiona les votacions no presencials.
Hi ha hagut dos baixes, a Sant Martí i a 9 Barris. En els dos casos s'ha fet una votació
presencial entre els assistents a la reunió sectorial del barri. A Sant Marti no hi ha
hagut problema perquè només hi havia un candidat. A 9 Barris n'hi havia dos i la
votació ha sigut molt igualada entre uns 30 assistents.
JG- Es va discutir el tema a la Territorial. El problema tant sols s'ha donat a 9 Barris
per haver-hi més d'un candidat. Es va proposar que la votació fos entre tots els que
estan al cens, però presencial, així que només votarien els que anessin a la reunió.
ML- Les eleccions a Consellers substituts és van fer amb un reglament ad-hoc. No n'hi
havia un d'especific que cobrís les substitucions, però la posició del PiT és que en
aquest cas calia respectar el reglament general. La votació de 9 Barris va ser molt
renyida i amb més assistents dels habituals. PiT eren 20 persones al cemnçar i ara 4.
Han rebut presions desde la direcció per a que no hi hagi soroll en aquest tema i es
plantegen disoldre's com a comissió. Estan insatisfets perquè consideren que no es
respecten les garanties.
JG- Estic a la Comissió de Garanties.Creu que s'hauria d'haver recorregut a ells. Es va
dir incorrectament que Garanties hi estava d'acord. El reglament proposat crea dos

tipus de consellers en cas de ue vinguin d'una substitució. La clau és quin cens es fa
servir per les votacions, perquè hi ha un cens de registrats i un d'activistes que
requereix d'una validació posterior i normalment una assistència a reunions. Critica
que 9B va gestionar tard e informar malament de la necessitat de canviar un conseller
que ja havia dit que volia plegar.
LL- Fa uns comentaris sobre les limitacions de la disposició transitòria. Posteriorment
envia un resum dels seus punts de vista que agraeix el redactor de l'acta:
- Incumple en varios apartados el reglamento general de elecciones aprobado en
Plenario.
- Es confuso en cuanto a la definición del ámbito del censo elegible y elector.
¿Inscritos en el distrito afectado?
- Se omite la presentación de avales y posibilidad de instrumentos de publicidad de los
potenciales candidatos. Tampoco aparece el procedimiento de presentación de
candidaturas
- el punto 5, altera de manera velada la igualdad de oportunidades de presentarse.
- Sobre el punto 7: aunque es imperativo mantener la paridad de género en cualquier
elección, en este caso en concreto (de elección de un solo representante) puede
limitar la igualdad de oportunidades en función del género de la/del consejera/o
saliente.
- Sobre el punto 6: No indica la modalidad de votación (pública o secreta). Deberán
establecerse los controles y garantías necesarios para que solo voten personas
pertenecientes al censo elector.
- En ningún punto se expresan los plazos para las distintas fases del proyecto
- Como en todo proceso de BEC, el Comité de Garantías deberá velar por el correcto
cumplimiento del proceso. Por simplicidad y agilidad, no es necesario el
establecimiento de un comité electoral.
ML- El Reglament General està aprovat en plenari i cal respectar-lo, el reglament
especial no està aprovat en plenari.
Fina- Cal posarse d'acord en quina és la nostra posició en el tema per transmetre-la a
la territorial.
XR- Aclara l'existència d'un doble registre. Els que s'autoinscriuen a la Web, i el
registre d'activistes que estan validats i participen a reunions.
ML- Hi ha punts del reglament adicional que no estan d'acord amb el reglament
general en diferents temes. Creiem que cal fer-lo de nou i aprovar-ho en plenari.
En posterioritat a la reunió, en JG envia una propost de resolució sobre el tema dels
Consellers que te diferents mails d'acord i alguna matitzacioó:
JG- Proposta resolució:
"DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
RESUM DISCUSSIÓ ASSEMBLEA ESQUERRA EIXAMPLE A LA PROPOSTA
D’ELECCIÖ DE CONSELLERS DE DISTRICTRE .
PUNT D’Aclariment important:
Quad diem REGISTRE es referim al conjunt d’inscrits i validads, quand diem CENS es
la llista d’activistes (els nostres 90 per exemple).

Desprès dels comentris de tres persones, no tots coincidents, el que crec común es:
1.- Els districtes on s’han fet les leccions no els criminalitzem perque no es
contemplava el cas en el reglament.
2.Punt 1
Som de l'opinió que cal mantindra el ADN fundamental de BComu (a pesar de les
difiicultats), el de fer les eleccions a càrrecs públics el més ampli possible, és a dir, que
voti tot el registre del àmbit que correspongui. Això com a tret principal. Caldra tindra
clar, al fer una votació, quand es tanca el cens i quand es torna a obrir. Aquí crec que
no hi ha una unanimitat pero si una majoria.
Punt 2 Ok
Punt 3 OK
Punt 4 OK
Punt de la polémica proposem presencial i on line amb control per evitar doble votació.
Punt 5
Pot trencar el principi d'igualtat d'oportunitats
Punt 6
Ha de ser presencial i telematic
Punt 7 OK Cal estudiar si es conculca principi d’universalitat
Punt 8 Ok
3.- Creiem que ls comissió de Participació i Transparència hairi d'estar en l'elaboració
d'aquest reglament "

Matitzacions de LL:
"Aunque mi opinión la expresé en la última reunión, la expreso resumida:
1. En procesos decisorios que afecten a las instituciones, pienso que debe dirigirse al
Registro de inscritos del ámbito geográfico implicado, siempre que se cierre el registro
a nuevas inscripciones a la fecha de la convocatoria. Deben resolverse cuanto antes
las posibles dificultades técnicas necesarias, pero no debemos caer en deficiencias
democráticas por ese motivo.
2. OK desarrollando la forma de establecer las garantías expresadas en el punto.
3. OK
4. OK
5. Reservas por principio de universalidad
6. Si son presenciales y telemáticas, hay que impedir la doble votación mediante
establecimiento de puntos telemáticos en la presencial.
7. Reservas por principio de universalidad según puesto a cubrir.
8 OK"
JG- Informa del que es va parlar a la Coordinadora Territorial. El PEUAT ha sigut el
tema més relevant, i ja està reflexat a l'acta de la territorial que s'ha enviat. També es
va parlar del tema de la substitució de consellers de districte, del que ja hem parlat.
XR- Coordinador General. El tema central va ser el nou subjecte polític. En la reunió
es van preparar les 6 ponències del debat que comença amb l'acte de diumenge. Es
important que a aquest acte hi vagi més gent que nosaltres. L'objectiu es crear una
alternativa a l'actual govern de la Generalitat. Tenim uns cartells convocant al acte per
difondre. El dissabte per la tarda hi ha un plenari deliberatiu i diumenge al matí l'acte
central.

JG- Amb un grup promotor de 120 persones segur que hi haurà filtracions dels debats.
Cal que fem un calendari de les discusions externes i de les que fem en el grup del
Eixample.

2.- Tema central a DEBAT
- Després de les novetats municipals que afecten al barri (La Model, Superilla, PEUAT,
ampliació de places d'escola pública, xarxa ortogonal de BUS i Tramvia per la
Diagonal,...), compartir informacions i acordar les prioritats per a rellançar la nostra
iniciativa política.
XR- Hi ha molts temes propers al barri. El PEUAT, si s'aprova, voldrà dir que no hi
haurà més llicències turístiques al barri. La xarxa ortogonal tindrà un procés
participatiu de dos mesos. Nosaltres hem de ser-hi molt actius. Al setembre es posible
que comenci una nova escola pública al barri i que ja no hi hagi més bolets. Cal
rellançar la AAVV. Surten 6 grans temes:
1- Superilles
2-Model
3-Germanetes
4-Xarxa bus
5- Nova escola al barri
6- PEUAT
F- Cal un grup de gent que treballi cada tema, amb un responsable per tema. No es
pot dependre d'una sola persona.
JG- L'ajuntament te previst fer una presentació al Mercat de Pagés de Germanetes
dels projectes en curs. Model, no ens podem amagar del debat en curs pels anuncis
de la Generalitat. Hem de fer un debat al Teresa Pàmies amb una presentació del
Ajuntament del projecte del tranvia.
JG serà el responsable del grup del procés participatiu de la Superilla.
ML- Hi ha un grup de ciclistes actiu al Eixample per a promoure l'ús de les bicis. Al
Poble Nou hi va haver problemes que cal prevenir.
T- Hem de demanar que la presó quedi buida aquest any. És la solució per a les
necessitats escolars i d'espai.
AS- Entre temes molt generals i repartir fulls al metro ens cal trobar maneres
intermitges que permetin concretar la participació dels membres d'aquest grup. En el
tema de la Model hi ha una trampa del Conseller a la que no ens correspon donar
resposta com a barri. Es el tema de si cal a Barcelona un centre de preventius i de
règim obert.
CA- Hem de tenir en compte els drets dels presos. La presó està feta una merda i
pensant en ells, això no es pot allargar.
LL- El dret dels treballadors al lloc de treball. No es pot reclamar un solar verd a costa
dels llocs de treball.
JG- D'acord amb la presió per recuperar l'espai. Trampa del conseller al intentar
escapar al compromís amb l'Ajuntament.

I- Des d'un punt de vista sindical, raó dels treballadors i de les condicions laborals a la
presó.
C- Hem de dir si a les dos coses. Si al tancament i si a que marxin amb dignitat i amb
respecte al lloc de treball. Tirar les muralles?. No cal precipitar-se per planificat els
espais.
S'apunta al procés participatiu de Germanetes.
J- Tenim la discussió com BeC o com a grup de veïns? Si és com BeC cal tenir en
compte els pressupostos necessaris i les oportunitats. La victòria en la proposta actual
és de BeC. Pensem que ara hi ha uns 900 presos i 400 treballadors.
XR- Això ho estem parlant com a grup de BeC. S'ha fet bé. Conveni, solar, defensem
que calen els dos edificis i hem fet el que hem pogut perquè la Model es tanqui. Cal
presionar amb les responsabilitats de la Generalitat. El conseller es vol penjar una
medalla perquè sap que no durarà i potser a final d'any ja no hi serà.
En XR s'apunt al tema de l'Escola Pública.
- Importància del tema de la xarxa ortogonal. Ara ja es senten queixes per la
desaparició del bus 41.
F- Cal algu dels Ajuntament a qui dirigirse en el tema del transport. el proper sopar
col.loqui podria ser sobre mobilitat amb la Mecé Vidal.

3.- Coses que PODEM FER
3.1.- Seguir concretant el nostre Pla d'activitats per a les properes setmanes
Dissabte 28 Gener a les 12:30 Manifestació Rambles, Canaletes. Turisme
Dissabte 28 a les 16h Plenari BeC obert a activistes registrats. Cotxeres de Sants
Diumenge 29 a les 11h. Cotxeres de Sants. Llençament del País en Comú.
Cada nova confluència enganxa més gent. Comença un procés de debat de 2 mesos.
La cloenda serà l'1 d'Abril o potser el 7 o 8. 6 Ponències, debats a la Web i també a
grups presencials.
Nou acte Sopar-Tertúlia. Finals de febrer, primers de Març. Transport. Merrcé Vidal
Queden pendents com Sopar-Tertúlia: Ensenyament (Josep Miquel Assomba), Sanitat
(Gemma Tarafa)
CA- Com discutirem tot això? Per seccions, territoris o grups específics per cada un
dels 6 temes?.
XR- La fase A, la d'aquests 2 mesos fins abril, és més política. Una fase B posterior
entrarà en les àrees temàtiques.
TL- Com podem ajudar per que això arribi a la classe obrera? Cal estendre-ho més
enllà del centre de BCN.
1- Territorial, com ajudar a estendre-ho.
2- Com fer que arribi als treballadors
3- Com arribar també als pensionistes.
I- Va estar en una reunió al local de CCOO i va veure una consciència clara del procés
en marxa. Als pobles lluny de Barcelona i la seva àrea és més dificil.

LL- Recorda que per l'activació i participar en el procés cal registrarse i anar físicament
a algun lloc de BeC en que algú amb accés a una eina informàtica t'activi. Un company
ens ha cedit un equip audiovisual. Hauriem de fer alguna sessió cineclub.
A- És fonamental arribar als joves, especialment fora de BCN. El grau de politització és
baix i tenim poca presència.
CA- L'objectiu és estendre la idea de BeC fora de Barcelona.
TR- Hem de fer un calendari que ens permeti enganxar-nos als temes de les 6
ponències.
XR- A Barcelona ja tenim un procés d'unitat, a la resta de Catalunya encara no. Els
debats es faran fora de BCN. El problema és que tenim ja 2000 registrats, però molt
pocs als pobles.
- Hi ha el grup de CSQEP que forma part de la nova confluència. El treball que està
fent en el tema dels pressupostos és molt important.
CA- No partim de cero. Partim de CSQEP, de ECP i tenim el vent a favor.
Comentaris sobre comptabilitat del grup del Eixample.
JG- Hi ha un remanent no gastat de 5000€ per a projectes del barri. Correspon a
l'excés en els sous dels càrrecs de BeC que es destina a projectes. No es va gastar al
2016. També hi ha uns remanents més petits que queden de cada Sopar-Terúlia.
- Previ a la reunió del grup, s'ha fet una reunió per analitzar com revitalitzar la
Associació de Veïns de l'Esquerra del Eixample. Aquest any és el centenari de la
Revolució russa, i també del 8 de Març com a dia de la dona.
I- Recomana article de Josep Fontana sobre la Revolució russa que és pot trobar a la
Web buscant per l'autor.
3.2.- Recordatori sobre el nostre web (aprofitar-lo més i fer-lo córrer) i recollir
propostes a incorporar i millores a fer: http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/. També
sobre el nostre Facebook: Esquerra de l'Eixample en Comú i Twitter:
@EsqEixEnComú

