L’EINA

GUIA D’ENTRADA A LA INSTITUCIÓ DE LA NOSTRA ACCIÓ COL·LECTIVA
PER A MOVIMENTS SOCIALS, ENTITATS, COL·LECTIUS
I PERSONES A TÍTOL INDIVIDUAL

L’acció política a la ciutat de Lleida depassa àmpliament a la que te lloc únicament dins les quatre parets del Ple de la Paeria. Tanmateix, la institució
esdevé una important caixa de ressonància de les nostres mobilitzacions
i permet assolir algunes fites a curt termini en la nostra estratègia de lluita. Aquesta guia pretén aportar una eina als moviments socials, entitats i
col·lectius de la ciutat que volen fer sentir la seva veu dins la Paeria, així com
facilitar-los l’accés a tot tipus d’informació i difusió institucionals.
Les següents indicacions es fan, però, des de la nostra pròpia –i per tant
subjectiva- experiència municipalista i parteixen de la voluntat clara que
els moviments socials, entitats o col·lectius conservin tot el protagonisme
polític des de principi a fi, des d’una concepció ètica i corresponsable de
l’acció col·lectiva on totes som una més, on el nostre grup municipal no
“gestiona” les lluites ni els nostres regidors “solucionen” reivindicacions.
Només som eina.
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Quines són les vies d’entrada directa de les nostres reivindicacions a la Paeria?
Adreçar una moció a l’Alcalde-President on es pot demanar: reunió
amb l’Alcalde; que el tema entri d’ofici dins l’ordre del dia del següent
Ple; i que volem intervenir directament en aquell Ple per defensar-la. Cal a
més fer una ronda de converses amb els Grups municipals a fi de saber amb
quants suports comptarà la moció al Ple. Cal controlar cada passa comunicativament, a fi que se sàpiga de qui és la iniciativa.
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I què fem si l’Alcalde com a President del Ple no vol entrar
la nostra moció a l’ordre del dia?
Adreçar una moció als Grups municipals, on es pot demanar: reunió
amb cada grup; que el tema entri dins l’ordre del dia del Ple deixant
clar que la moció és només del col·lectiu, així com intervenir al Ple. Cal fer
saber als Grups 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.
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Quina diferència hi ha entre moció, prec, pregunta i intervenció?
Una moció: és un text propositiu on, a més d’exposar la nostra lluita,
es redacten els acords que volem que adopti el Ple i sobre els que
hauran de votar els 27 regidors/es. El col·lectiu podrà intervenir per
exposar-la i es donarà un debat públic sobre el tema entre els grups municipals. Si aquests pretenen esmenar o transaccionar la moció necessitaran
que el col·lectiu així ho autoritzi. Si s’aproven són d’obligat compliment.
Un prec: és només una petició d’actuació concreta que un col·lectiu fa a
l’equip de govern, que no te cap obligació d’acceptar. El col·lectiu l’avançarà
per escrit i podrà intervenir al Ple per fer-lo, però no s’obrirà cap debat entre
els grups i el col·lectiu no tindrà dret a rèplica.
Una pregunta: com la seva paraula indica, 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. El col·lectiu l’avançarà per escrit
i la farà verbalment al Ple, on el govern l’hauria de respondre, però sense
debat ni rèplica.
Una intervenció: malgrat no presenteu cap de les tres anteriors peticions que
s’avancen per escrit, qualsevol col·lectiu que tingui coneixement que en aquell
Ple es tractarà un assumpte que l’afecta directament, pot demanar d’intervenir
en el Ple per donar opinió, avançant la petició d’intervenció per escrit.
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Cal que siguem una entitat legalment registrada a la Paeria?
No cal. D’acord amb el Cartipàs (normes de funcionament intern
de la Paeria per 2015-2019) –assumint una reivindicació de Crida
per Lleida i històrica dels col·lectius que la conformen- qualsevol col·lectiu, grup, partit sense representació, entitat registrada o no, de
Lleida te dret a intervenir en el Ple en aquells assumptes de l’ordre del dia
que l’afecten.
Cal que haguem demanat la intervenció per escrit (pot anar junt la moció) tot
designant la persona que la farà, i la Junta de Portaveus (reunió dels Grups
prèvia a cada Ple) ha de garantir que es dugui a terme.
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I si som persones a títol individual?
Creiem en i creem l’acció col·lectiva. Si es tracta de persones
que, per la situació que travessen, no poden o no volen donar-se
a conèixer i cap col·lectiu no fa seva la petició concreta que volen
fer arribar a la Paeria, us podeu sumar a l’assemblea de Crida per Lleida i
fer-hi les vostres propostes.
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Com funciona l’assemblea de Crida per Lleida?
Tant l’assemblea, com a màxim òrgan de decisió, com les 4 comissions i els 13 grups de treball polític són oberts i hi participen persones a títol individual, gratuït i militant que aporten el seu treball
voluntari per una acció col·lectiva. L’assemblea es reuneix quinzenalment
i les comissions també de forma alterna, excepte la comissió institucional
que és setmanal.
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 i no a la inversa.
Totes les decisions pugen de baix cap dalt. Un parell de dies abans de cada Ple
duem a terme el nostre Ple Popular, a la Pl. Paeria, 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 de l’assemblea i en
donem a conèixer tanta com podem a través de les xarxes socials.
Disposem d’una oficina a la 4 planta de Paeria i ens reunim a places o espais
cedits per col·lectius, anunciant la convocatòria a xarxes.
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13 GRUPS DE TREBALL
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Serveis Públics
Horta i medi ambient
Urbanisme
Gènere
Immigració
Cultura
Educació
Memòria històrica i antifeixisme
Serveis Socials
Enllaç amb el personal de Paeria
Participació
Sobiranies i procés constituent
Temporers

Comissió d’Estudis de les Concessions
Comissió de l’Horta
Fundacions municipals i EMU
Consell de les Dones i Casal

- Patronat de la Llotja i altres
- Comissió de Carrers
- Comité d’Empresa i Junta de Personal
- 13 Consells territorials de Barri
- Grups del Pla d’acollida de temporers
(Aquests són alguns exemples d’òrgans on la Crida per Lleida
té representants que alhora formen part dels nostres 13 grups
de treball)
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Com podem aconseguir informació municipal que no està
penjada a la web de Paeria ni als butlletins oficials?
La normativa administrativa és força restrictiva i permet l’accés
generalment només a les persones interessades dins l’expedient
o bé quan es tracti 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 la Crida si necessiteu
accedir a qualsevol informació que no estigui disponible.
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Com podem aconseguir un espai puntual dins la revista
municipal?
Crida per Lleida te dret a un espai d’opinió dins la revista i el cedim
als moviments socials, col·lectius o entitats de la ciutat amb qui
compartim la nostra defensa dels drets col·lectius. Contacteu amb la nostra
assemblea si sou un col·lectiu en lluita i necessiteu fer-ne ús.
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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 obrir les comissions
municipals informatives (que el pacte PSC-C’s ha volgut opaques), cal restar
amatents a la tasca de l’equip de govern i ser 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 per les (minses) vies d’entrada a la institució.
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Si se us acudeixen més mecanismes o eines d’ús per als
moviments socials, col·lectius o entitats veniu a proposarnos-els o contacteu:
Web: www.cridaperlleida.cat
Facebook: Cridaxlleida
Twitter: @cridaxlleida

La Crida per Lleida és un projecte assembleari,
obert i transparent.
Des de la Crida treballem per una candidatura
que aglutini persones de l’esquerra social,
independentista i transformadora, que apostin
per construir un nou model de ciutat.
La Crida som dones i homes que provenim
de l’activisme i la lluita política, però també n’hi
ha d’altres que ens hem integrat en el projecte,
malgrat no pertànyer a cap partit polític. I ho hem
fet davant la greu situació actual en què ens trobem.
Totes i tots ens hem decidit a treballar conjuntament
per provocar aquest canvi tant necessari per a Lleida.
A la Crida per Lleida volem que tu i jo puguem opinar,
participar i decidir. Volem transformar sense por.
No volem millorar el nostre sistema. En volem un de
diferent que faci de Lleida una ciutat digna, desperta,
oberta, dinàmica, sostenible, justa, solidària, feminista, coeducadora, creativa, viva, antifeixista, compromesa, combativa, participativa i rebel.
Vine i participa!

