GUIA
D’ACCÉS A LA INSTITUCIÓ PER A
MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS,
COL·LECTIUS I PERSONES A TÍTOL
INDIVIDUAL

L’acció política a la ciutat de Castelló va més
enllà de les quatre parets de l’Ajuntament.
Tanmateix, la institució esdevé una important
caixa de ressonància de les revindicacions
dels moviments socials i permet assolir
algunes fites a curt termini en l’estratègia de
lluita de molts col·lectius i entitats.
Aquesta guia, inspirada en el dossier “Eina”
de la Crida per Lleida-CUP, pretén aportar
una ferramenta per als moviments socials,
entitats i col·lectius de la ciutat que volen
fer sentir la seua veu dins l’Ajuntament,
així com facilitar-los l’accés a tot tipus
d’informació i difusió institucional.
Les següents indicacions es fan, però,
des de l’aprenentatge i l’experiència
municipalista d’aquests primers mesos i
parteixen de la voluntat clara perquè els
moviments socials, entitats o col·lectius
conserven tot el protagonisme polític des
de principi a fi, des d’una concepció ètica
i corresponsable de l’acció col·lectiva, on
el nostre grup municipal no “gestiona” les
lluites ni els nostres regidors “solucionen”
reivindicacions. Som un instrument per
a l’activació popular; i aquesta guia un
aportació per a exercitar el múscul social
dels contrapoders locals.
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2.

I què fem si l’Alcaldesa com
a Presidenta del Ple no vol
introduir la nostra moció a
l’ordre del dia?

1.

Quines són les vies d’entrada
directa de les nostres reivindicacions a l’Ajuntament?
Podem adreçar-nos directament a
l’Alcaldesa i demanar-li una reunió.
Els dijous s’ha compromés a atendre
a la ciutadania pel que és una bona
oportunitat per lliurar-li les nostres
reivindicacions. En aquesta reunió podem demanar-li que la moció del nostre col·lectiu entre d’ofici dins l’ordre
del dia del següent plenari i que volem
intervenir directament per defensar-la.
A més, recomanem fer una ronda de
converses amb els grups municipals a
fi de saber amb quants suports comptarà la moció al Ple. Sobretot cal controlar cada pas comunicativament, a fi
que se sàpiga de qui és la iniciativa.
El protagonisme popular no deu entelar-se pels cops d’efecte dels equips
comunicatius dels grups polítics.

Podem adreçar-nos a la resta de grups
municipals, i demanar una reunió amb
cada grup. Pactem amb ells que el
nostre tema entre dins l’ordre del dia
del Ple deixant clar que la moció és
només del col·lectiu, així com mostrar
l’interés en intervenir al Ple. Cal fer
saber als grups polítics la voluntat del
col·lectiu sobre si fer pública o no
aquesta col·laboració i evitar la pèrdua de protagonisme del col·lectiu o
fins i tot la suplantació per part dels
grups amb fins electoralistes.

3.

Quina diferència hi ha entre
moció, prec, pregunta i intervenció?
Una moció és un text propositiu on, a
més d’exposar la nostra revindicació
es redacten els acords que volem que
adopte el Ple i sobre els que hauran de
votar els regidors/es. Al ple es donarà
un debat públic sobre el tema entre
els grups municipals. Si s’aproven
són d’obligat compliment tot i que
els ritmes burocràtics retarden molt la
seua aplicació.
Un prec és només una petició d’actuació concreta que un col·lectiu fa a
l’equip de govern, que no té cap obligació d’acceptar.
Una pregunta. Tan sols es tracta
de preguntar en el Ple a l’equip de
govern sobre un determinat tema i
esperar resposta, que acabarà essent
més o menys evasiva segons l’interés
que mostre la regidoria afectada. El
col·lectiu l’avançarà per escrit i el grup
municipal la farà verbalment al Ple, on
el govern l’hauria de respondre, però
sense debat ni rèplica.
Una intervenció. Qualsevol col·lectiu que tinga coneixement que en alguna Comissió o al Ple es tractarà un
assumpte que l’afecta directament, pot
demanar d’intervenir per donar opinió
(consulta l’annex “El laberint de la
participació). Però cal saber l’ordre

del dia de la Comissió i malgrat les
nostres peticions continuen sense ser
públics.

4.

Cal que siguem una entitat legalment registrada a l’Ajuntament?
Si. D’acord amb l’article 12 del reglament de Participació cal estar registrat
a l’Ajuntament. El setembre del 2015
es va aprovar al Plenari per unanimitat
un grup de treball per obrir el ple a la
ciutadania però fins el moment no hi
ha cap canvi al respecte i el grup no
està constituït. La nostra intenció és
que qualsevol col·lectiu, partit sense
representació, entitat registrada o no,
puga intervenir en el Ple en aquells assumptes de l’ordre del dia que l’afecten. Però fins al moment la normativa
municipal exigeix estar registrat.

Si presentes una moció a un grup polític és important entregar-la via
registre, sol·licitant que es lliure còpia als grups polítics que considereu
oportú. Així es té una prova de l’entrega. Desgraciadament alguns
grups polítics han rebutjat mocions dient que no l’havien rebut mai.

5.

6.

Castelló en Moviment apostem per
l’acció col·lectiva. Si es tracta de
persones que, per la situació que
travessen, no poden o no volen donarse a conèixer i cap col·lectiu no treball
al voltant de la petició concreta que
volen fer arribar a l’Ajuntament, us
podeu sumar a l’assemblea de Castelló
en Moviment i fer-hi les vostres
propostes.

Tant l’assemblea, com a màxim
òrgan de decisió, com les
comissions i els grups de treball
són oberts i hi participen persones
a títol individual, que aporten el seu
treball voluntari. L’assemblea es
reuneix mensualment, i el grup de
Coordinació setmanalment.
Els grups de treball s’autogestionen
el seu calendari i forma de treballar, i
es van constituint a mesura que hi ha
gent treballant el tema.
Totes les decisions pugen de baix cap
dalt. Uns dies abans de cada Ple duem
a terme la nostra Assemblea General,
on exposem i debatem els temes que
abordarà aquell Ple i tenim tota la
informació a disposició de totes.
Tota la informació municipal flueix
pels canals interns: grups de treball,
grups telegram, espais col·laboratius
en Internet.
Disposem
d’una
oficina
a
l’Ajuntament i un altra a la Diputació,
i ens reunim a places o espais públics,
anunciant la convocatòria a xarxes.

I si som persones a títol indi- Com funciona l’assemblea de
Castelló en Moviment?
vidual?

EL LABERINT DE LA PARTICIPACIÓ
Quin és el procediment per participar del ple de l’Ajuntament?
Extret del Reglament de participació ciutadana.

Es necessita:

- Estar inscrit en el registre municipal com a associació.
- Que el president d’una comissió (Enric Nomdedeu per Compromís,
Antonio Lorenzo i Rafael Simó pel PSOE) convoque l’Associació a parlar
sobre un punt de l’ordre del dia de la seua comissió.
- O bé sol·licitar acudir a parlar a alguna comissió sobre un punt de l’ordre
del dia. Aquests no són públics el que impossibilita aquesta opció.
La presidència de la comissió pot
convocar a la seua sessió a representats d'associacions o entitats.

· A efecte d’escoltar el seu parer.
· Per rebre un informe.

L’associació o entitat també pot
demanar participar en una comissió.

· Exposició en relacio a algun assumpte de l’ordre del dia.
· Ho sol·licites per escrit a la Secretaria del Ple 24h abans de la sessió.
· Ho ha d’acceptar la presidència de
la comissió.

Una vegada l’associació/entitat ha
passat per comissió informativa.

· Sol·licites per escrit a la presidència del ple participar del ple.
· Escrit raonat i lliurat amb 24h
d’antelació a la secretaria del Ple.
· La presidència del Ple resol en
Junta de portaveus.

Una vegada aprovat, es pot intervenir al ple.

· El ple s’interromp perquè participe
l’associació.
· Sols parla un representant i el
temps el marca l’alcadessa.
·Es parla abans de la lectura, debat i
votació de la proposta.

7.

Com podem aconseguir informació municipal que no està
penjada a la web de l’Ajuntament ni als butlletins oficials?

crítics també amb la de l’oposició, i
això cal fer-ho des del carrer. Per això
cal sempre no substituir l’enorme tasca de mobilització al carrer pel treball
a la institució.

La normativa administrativa és molt
restrictiva i permet l’accés generalment
només a les persones interessades dins
l’expedient o bé quan es tracte d’un
expedient ja arxivat, excepte en els
casos de tramitacions que requereixen
un període d’exposició pública,
moment en que podem accedir totes.
Adreceu-vos a l’assemblea de Castelló
en Moviment o als nostres regidors
si necessiteu accedir a qualsevol
informació que no estigue disponible.

8.

Existeixen més vies d’accés al
debat institucional, la informació i la reivindicació a més
de les indicades?
Sí, queda molt camí per fer entre totes.
Cal aconseguir cartelleres públiques
per les entitats, cal aconseguir eliminar les taxes d’ocupació de via pública, obrir el plenari, cal seguir atents
a la tasca de l’equip de govern i ser

9.

Si se us acudeixen més mecanismes...
...d’ús de l’Ajuntament per als
moviments socials o entitats veniu a
proposar-nos-els o contacteu:
Web: castelloenmoviment.org
Facebook: Castellenmoviment
Twitter: @Csenmoviment
Teléfon: 964.355.227

“El mundo se divide, sobre todo, entre indignos
e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado
quiere o puede estar...”.
Eduardo Galeano (1940-2015).

Castelló
en moviment
castelloenmoviment.org

