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Es demanen voluntaris per fer els grups de les persones que estaran a la mesa, així com un
grup per muntar i desmuntar.
A la mesa hi haurà un full resum dels principis de Vilafranca en Comú per aquelles persones
que no en tinguin coneixement.
Es mostren 2 models de papereta per validar la llista de candidats i es genera un debat, al
voltant de com ha de recollir-se l'opinió dels votants perquè permeti que el recompte
reculli que la candidatura ha de ser validada per la 3a part dels votants i a la vegada
permeti recomptar que cada candidat tingui al menys el suport de la meitat dels votants,
així com que el disseny promogui la discriminació positiva. Finalment s'acorda una
papereta on hi haurà 3 opcions:
-Dono el meu suport al conjunt d'aquesta candidatura de consens tal com està presentada.
-Dono el meu suport a les persones que assenyalo d'aquesta candidatura (caldrà marcar a tots
els candidats i candidates: sí o no)
-NO dono el meu suport a aquesta candidatura.
S'aprova per unanimitat
S'informa que s'ha previst un dinar popular que serà de les 13 a les 15h: cadascú s'ha de
portar el dinar i beguda, hi haurà cublles amb gel i taules i cadires que cedeix
l'Ajuntament. Els estris del dinar cal que siguin de retorn per evitar deixalles i ser
coherents amb el comportament de respecte al mediambient.
S'estableix un debat sobre si fer apagar 1 € simbòlic a tots els participants al dinar, però
surten moltes opinions al respecte i s'acorda deixar la caixa en un lloc visible i animar a
les persones a fer aportacions i anar agafant el compromís d'aportar diners
voluntàriament per poder tirar endavant el projecte.
S'informa que s'han preparat octavetes informatives que es repartiran dissabte i diumenge
pel centre de la Vila. Es fa un grup de voluntaris.
S'informa també que s'han editat els cartells, i s'ha previst que es reparteixin el divendres a
la tarda i es revisi dissabte ja que els cartels s'arrenquen. Hi ha llistat de cartelleres per
barris. Al final de l'assemblea persones voluntàries per barris ho aniran recollint.


Autorització per delegar el vot
S'informa que a fi que les persones que diumenge 1 de març no puguin ser presents a la JVO i
vulguin exercir el vot s'ha previst una fórmula per delegar el vot:
Es penjarà al web: la butlleta de la papereta, la butlleta de coneixement de l'ideari, i un imprès
per delegar el vot.
Les persones que ho vulguin exercir hauran d'omplir les butlletes, adjuntar una fotocòpia del
DNI, dipositar la papereta del vot en un sobre i tot en un sobre tancat. Qui rebi aquest
encàrrec portarà el sobre a la mesa que revisarà la documentació i procedirà a dipositar el vot
dins l'urna.

4.

Treball de les comissions de campanya i precampanya
Pendent per la propera assemblea
S'informa que demà divendres es reuneix la comissió de documentació, extensió i comunicació.

5.

Economia de la campanya
Pendent per la propera assemblea

6.

Codi ètic
S'informa que s'ha treballat per adequar el codi ètic a la realitat de Vilafranca i que hi ha hagut

consens en quasi tot, els punts en desacord s'han copiat íntegres del codi ètic de Guanyem
Barcelona. Es compartirà el document i es recolliran les aportacions.
7.

El programa electoral
Pendent per la propera assemblea

8.

Ratificació acords i síntesi de l'assemblea del 12 de febrer de 2015
Pendent per la propera assemblea

9.

Cloenda i convocatòria de la propera assemblea

10.

Acords:
S'ha aprovat per unanimitat animar a les persones que vagin a votar a omplir les dades
personals de la butlleta: email, adreça, telèfon i barri.
S'ha aprovat per unanimitat el model de papereta amb les 3 opcions: sí a la totalitat de la
candidatura, no a la totalitat de la candidatura i l'opció de marcar les persones a les que sí i a
les que no es dóna el suport.

