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NOTA PRÈVIA
El present document és un recull de les decisions preses a l’Assemblea General Global de la CIC
de l’11 de desembre de 2016, prenent com a punt de partida el document sorgit de la General
Global
de
maig
de
2016
«Pla
de
descentralització
subsidiària
2016»
(https://projectes.cooperativa.cat/projects/cic/wiki/Pla_descentralitzaci%C3%B3). Aquest treball
de compilació i sintetització de les decisions l’ha portat a terme la comissió de Coordinació Global
i cal que el validin les bioregions. Com a document global, només hauria de reflectir les decisions
consensuades entre totes les bioregions; les especificitats de cada bioregió no haurien d’incloure’s
en aquest document sinó en els seus respectius protocols bioregionals.

0. Aspectes generals
Organització de la CIC en: àmbit Bioregional (Bioregions) i àmbit Global (conjunt de les bioregions
de Catalunya). Configuració de tipus confederal.
Model escalable a «n» nivells. Model fractal que es pot replicar, en un futur, tant a nivell més global
(ex: entre Cooperatives Integrals) com més local (ex: dins d'una bioregió).
Presa de decisions de forma assembleària i subsidiària. Subsidiarietat: a cada zona (àmbit)
territorial es prendran les decisions que afectin al conjunt d'aquesta zona i només a aquesta zona. En
canvi, tot el que afecti només a una part de la zona s'haurà de decidir a nivell més local (si existeix
una assemblea a aquest nivell) i tot allò que afecti més enllà de la zona s'haurà de decidir a nivell
més global (si existeix una assemblea a aquest nivell). Les decisions es prenen el més a prop
possible del terreny i de les persones, sempre que no afectin a un nivell més ampli. Sistema
d'elecció de portaveus i de revocacions de persones/decisions des de l’àmbit local al global. Per
tant, més capacitat de decisió i de gestió com més a prop del territori i de les persones (Bioregió >
Global). La subsidiarietat està molt vinculada amb els aspectes desenvolupats al voltant del
confederalisme.

Millora de la comunicació: Es creen nous espais assemblearis que han de facilitar el flux
d'informació, tant dins del propi nivell com cap a altres nivells més globals o locals. Es promourà la
comunicació des de cada àmbit/nivell cap els altres, de manera que tothom sàpiga el que fa tothom i
es reforci la confiança mútua. Facilitar trobades periòdiques entre la coordinació global i la
bioregional.

2 estructures de decisió:
a) Assemblees Generals: decisions polític-estratègiques.
b) Assemblees Permanents: decisions operatives per acomplir les decisions polític-estratègiques.

1. Assemblees Generals
Decisions polític-estratègiques.

1.1. Assemblees Generals Bioregionals
1 Assemblea General Bioregional a cada bioregió, amb freqüència mínima trimestral.

Participació
Dret d’assistència: Tothom que respecti els principis de la CIC i de la Revolució Integral.
Dret de veu: Tothom que respecti els procediments vigents de l’assemblea.
Dret de decisió (vet, propostes ordre del dia): a) membres de comissions i grups de treball
bioregionals, b) portaveus d'un NAL/ecoxarxa* afí que aportin l'acta del NAL/ecoxarxa
corresponent amb la proposta.
NOTA: Els portaveus tindran un marge d'autonomia fixat pel propi NAL/ecoxarxa i que pot
augmentar segons la urgència del tema tractat.

Quòrum
S’ha de vetllar perquè participin socis de tot el territori.
Hi ha d'haver com a mínim tants assistents del territori com NAL/ecoxarxes convocats. Els
NAL/ecoxarxes que no puguin assistir hauran d’haver delegat a d'altres NAL/ecoxarxes convocats o
directament a l'assemblea.
Com a mínim, hi hauria d’haver 1/3 de les sòcies de cada gènere. El criteri de paritat només
s’exigirà si algú ho demana explícitament en alguna decisió concreta i no s’aplicarà si l'assistència a

l’assemblea és baixa.

Temes de l’ordre del dia
Decisió sobre temes subsidiaris: objectius, planificació, protocols i pressupost bioregional.
Selecció/ratificació de l'estructura operativa de la bioregió: comissions bioregionals (i els seus
membres) i projectes comuns bioregionals.
Identificació de temes a resoldre a nivell global (a l'Assemblea General Global).
Revocació de persones i decisions de l'Assemblea General Global, sempre hi hagi un acord de totes
les Assemblees Generals Bioregionals.

Organització
Hi haurà un grup organitzador de l’assemblea (comissió bioregional, grup de coordinació
bioregional o grup de treball temporal) que assumeixi aquesta funció a cada bioregió.
Les propostes per l'ordre del dia tindran com a referència el procediment d'Assemblees Permanents
Globals de la CIC. Cal enviar cada proposta per correu al grup organitzador. La proposta ha d'estar
ben elaborada i ha de contenir la informació necessària per a poder-la tractar. El grup organitzador
ha de prioritzar quines propostes entren a l'ordre del dia, segons el seu criteri pel bé comú, segons el
temps disponible i la urgència de cada punt, però la última paraula per decidir si un punt es tracta o
no la té la pròpia assemblea.

Selecció de portaveus per l'Assemblea General Global
Uns 10 portaveus, la meitat per sorteig amb acceptació voluntària (per garantir representativitat) i la
meitat per consens (per garantir persones motivades/expertes). Cal garantir la veu del territori i
també del grup organitzador.
Com a mínim, hi hauria d’haver 1/3 de sòcies de cada gènere. El criteri de paritat només s’exigirà si
algú ho demana explícitament i no s’aplicarà si l'assistència a l’assemblea és baixa.
Cal que els portaveus treballin amb els de les altres bioregions per avançar consensos abans de
l'Assemblea General Global.

1.2. Assemblees Generals Globals
1 Assemblea General Global, amb freqüència mínima anual (desembre).

Participació

Dret d’assistència: Tothom que respecti els principis de la CIC i de la Revolució Integral.
Dret de decisió (vet, propostes ordre del dia): Portaveus de cada bioregió. Tindran un marge
d'autonomia fixat per la pròpia bioregió i que pot augmentar segons la urgència del tema tractat.
Dret de veu: Breu torn de paraules final obert a tothom (recull de propostes i opinions).

Organització
Comissió Global de Coordinació i comissions/grups bioregionals de Coordinació.

Temes de l’ordre del dia
Decisió sobre temes pendents de les bioregions (perquè afecten a més d'una bioregió): objectius,
planificació, protocols i pressupost global.
Selecció/ratificació de l'estructura operativa global: comissions globals (i els seus membres) i
projectes comuns globals.

2. Assemblees Permanents
Execució operativa dels mandats de les Assemblees Generals.

2.1. Assemblees Permanents Bioregionals
1 Assemblea Permanent Bioregional a cada bioregió, amb freqüència d’1 a 3 mesos.

Participació
Dret d’assistència: Tothom que respecti els principis de la CIC i de la Revolució Integral.
Dret de decisió (vet, propostes ordre del dia): Membres de les comissions bioregionals i portaveus
dels projectes comuns bioregionals i grups de treball. Si el portaveu d'un projecte comú no pot
assistir, ha de delegar el seu vot a algú que sí que pugui anar-hi.
Dret de veu: Breu torn de paraules final obert a tothom (recull de propostes i opinions).

Organització
Hi haurà un grup organitzador de l’assemblea (comissió bioregional, grup de coordinació
bioregional o grup de treball temporal) que assumeixi aquesta funció a cada bioregió.
Les propostes per l'ordre del dia tindran com a referència el procediment d'Assemblees Permanents
Globals de la CIC. Cal enviar cada proposta per correu al grup organitzador. La proposta ha d'estar
ben elaborada i ha de contenir la informació necessària per a poder-la tractar. El grup organitzador

ha de prioritzar quines propostes entren a l'ordre del dia, segons el seu criteri pel bé comú, segons el
temps disponible i la urgència de cada punt, però la última paraula per decidir si un punt es tracta o
no la té la pròpia assemblea.

Temes de l’ordre del dia
Decisions operatives per portar a terme els mandats de les Assemblees Generals (Bioregional i
Global) que afecten a la bioregió.
Preparació de propostes per l'Assemblea Permanent Global.
Revocació de persones i decisions de l'Assemblea Permanent Global i l'Assemblea General Global,
sempre hi hagi un acord de totes les Assemblees Permanents Bioregionals.
Convocar un procés d'Assemblees Generals Extraordinàries (primer bioregionals i després Global)
en situacions d'emergència excepcional, que requerirà l'acord de totes les Assemblees Permanents
Bioregionals.

2.2. Assemblees Permanents Globals
1 Assemblea Permanent Global cada mes.

Participació
Dret d’assistència: Tothom que respecti els principis de la CIC i de la Revolució Integral.
Dret de decisió (vet, propostes ordre del dia): Membres de les comissions globals i portaveus del
projectes comuns globals.
Dret de veu: Portaveus de bioregions per presentar propostes de les Assemblees Permanents
Bioregionals. Breu torn de paraules final obert a tothom (recull de propostes i opinions).

Organització
El seu funcionament segueix el procediment d’Assemblees Permanents Globals de la CIC.

Temes de l’ordre del dia
Decisions operatives per portar a terme els mandats de l'Assemblea General Global que afecten al
comú de la CIC (més d'una bioregió).

3. Altres aspectes a considerar
Drets dels participants
Els participants tenen els següents drets (tenint en compte que caldrà també considerar les
condicions concretes definides en els punts anteriors d’aquest document):
- Rebre convocatòries d'Assemblees Generals i Permanents (globals i de la seva bioregió). Les
persones que vulguin rebre les convocatòries a les corresponents assemblees, es podran donar d'alta
com a sòcies de la CIC o bé demanar ser incorporades a la llista de correu de la bioregió en la que
vulguin participar.
- Dret de veu i de decisió a l'Assemblea General Bioregional.
- Ser escollits com a portaveus d'una bioregió per l'Assemblea General Global.
- Ser escollits per participar en comissions (i tenir dret de veu i de decisió a les assemblees
Permanents de l'àmbit de la seva comissió).

Decisions
Les propostes s’aprovaran per consens, és a dir quan no rebin cap vet legítim que les bloquegi.
Condicions del vet legítim: Mínim 3 persones amb dret a vet. Ha d'estar ben argumentat. Les tres
persones han d'haver-se llegit tota la documentació aportada per presentar la proposta que es vulgui
bloquejar. Cal que participin, posteriorment al bloqueig, en el grup de treball que pugui sorgir per
cercar el consens sobre la proposta que es vol bloquejar. Ha de ser constructiu i vetllar pel
col·lectiu. Ha d'introduir un dubte raonable o oferir una alternativa raonable a l'assemblea. És
l'assemblea qui ha de reconèixer cada vet, segons aquests criteris, per tal que el vet sigui legítim.

Revocacions
Poden haver-hi revocacions sobre: a) decisions (polítiques o operatives) o b) persones (membres o
portaveus). Es poden produir en qualsevol moment en assemblees (o més endavant telemàticament
si s'aproven i implementen les eines adequades). L’àmbit de la revocació dependrà del principi de
subsidiarietat (més capacitat de decisió i de gestió com més a prop del territori i de les persones).
Les revocacions que es poden produir a cada tipus d’assemblea són les següents:
Les Assemblees Generals Bioregionals poden revocar: a) qualsevol aspecte de l’àmbit de la
bioregió: decisions preses en assemblees bioregionals (Permanents i Generals), persones de
comissions/projectes comuns bioregionals i portaveus bioregionals; b) qualsevol aspecte de l’àmbit
global sempre que hi hagi consens entre bioregions: decisions preses en assemblees globals
(Permanents i Globals) i persones de comissions/projectes comuns globals.
Les Assemblees Permanents Bioregionals poden revocar alguns aspectes de l’àmbit de la bioregió:
decisions preses en Assemblees Permanents Bioregionals, persones de comissions/projectes comuns
bioregionals.

Les Assemblees Generals Globals poden revocar qualsevol aspecte de l’àmbit global: decisions
preses en assemblees globals (Permanents i Globals) i persones de comissions/projectes comuns
globals.
Les Assemblees Permanents Globals poden revocar alguns aspectes de l’àmbit global: a decisions
preses en Assemblees Permanents Globals i persones de comissions/projectes comuns globals.

