Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Constitució
Constitució de l’Assemblea participativa de Crevillent
Crevillent”
En Daniel Galvany Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

En l'actualitat, l'actuació des del Govern de Crevillent s'ha caracteritzat per un allunyament
cada vegada més gran de la ciutadania i de la seua capacitat de prendre decisions. La se
seua
negativa permanent també a les propostes de l'oposició, caracteritzen este govern de dèficit
democràtic. El que ha representat, a la pràctica, una reducció dels drets polítics dels crevillentins i
les crevillentines.
Els actuals governants s'han dedica
dedicatt a gestionar formalment la "democràcia" d'acord amb
els interessos del poder econòmic que se'ls hi ha apropat, deixant de banda qualsevol actitud
generadora d'espais per a la participació dels ciutadans.
Esta ha sigut una reclamació constant que hem pogu
pogutt comprovar, sobretot, en les últimes
campanyes electorals –les
les municipals i les generals
generals- i en diferents reunions que hem mantingut
en associacions, col·lectius i persones individuals de la nostra localitat. La reclamació és ben
clara, és a dir, una part important de la ciutadania està reclamant que poder participar de les
decisions de l'Ajuntament.
Ens trobem que actualment existix un ordenament jurídic que, malgrat les seues
limitacions, permet crear certs mecanismes de participació ciutadana que busque
busquen potenciar els
drets de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes en la seua vinculació en les decisions
polítiques dels municipis, però estos mecanismes no estan actius per una clara falta de voluntat
política. Esta falta de voluntat no és propietat e
exclusiva
xclusiva de Crevillent, sinó que és pròpia de la
pràctica habitual dels partits polítics convencionals.
Entenem que la democràcia és molt més que anar a votar cada 4 anys un paquet d'opcions
polítiques inamovibles. La democràcia real és la que permet deci
decidir
dir dia a dia el model de societat
que volem i necessitem. Des de l'ajuntament tenim una gran oportunitat per fer
fer-ho.
Hem d'aconseguir crear canals de participació realment efectius, garantir que s'utilitzen i
que servisquen perquè els crevillentins pugue
puguen
n intervenir en les polítiques positives per al poble:
ordenances fiscals, pressupostos municipals, festes, esport, cultura, etc.
Esta opció es planteja com l'única alternativa possible a la, cada dia més creixent,
desafecció ciutadana cap a les instituci
institucions
ons i cap a l'estructuració democràtica de la societat.
Cal aprofitar totes les ferramentes que tinguem per tal que els crevillentins i les
crevillentines puguen participar activament en aquelles decisions que els afecten, per poder
canviar la forma d'entendre
endre la política a l'ajuntament, de tal manera que es permeta reforçar la
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confiança en la institució i d'esta manera aconseguir una major implicació de la ciutadania en la
política de Crevillent.
La moció que presentem, per tant, pretén aprofundir en experiències participatives que
conduïsquen a la ciutadania a un protagonisme real i un major poder en la presa de decisions
dels governants, en el control de la gestió i en la total transparència de les actuacions que es
duguen a terme.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Iniciar els tràmits per a la Constitució de l’Assemblea participativa de Crevillent per
tal de possibilitar els ciutadans i ciutadanes participar en les decisions de
l’Ajuntament amb la finalitat d’act
d’activar
ivar i d’implicar la societat en l’acció
l’ac
municipal.
2. Aprovar el reglament annex que regula el funcionament de l’Assemblea participativa
de Crevillent.
Crevillent 14 desembre 2011
Crevillent,

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)
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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L'ASSEMBLEA PARTICIPATIVA DE CREVILLENT
1.

Definició i objectius. L'APC (Assemblea Participativa de Crevillent) és un instrument que possibilita la participació
ciutadana en les decisions de l'Ajuntament amb l'objectiu d'afavorir la implicació social en l'acció municipal.
2. Sobre els participants de l'Assemblea. A l'l'APC podran participar tots aquells crevillentins i crevillentines que així ho
desitgen, amb l'únic requisit d'haver manifestat la seua voluntat de participaci
participació
ó prèviament. La participació sempre serà a
títol individual i haurà de respondre a interessos col·lectius.
3. Àmbits de discussió i d'actuació de l'l'APC.. Qualsevol qüestió que desitge qualsevol crevillentí o crevillentina que participe
en l'assemblea.
4. Sobre la
a presentació de propostes. Les propostes podran ser col·lectives o individuals sempre que es done la
concurrència de voluntats individuals, però responent a interessos públics del municipi. L'
L'APC
APC restringirà expressament la
participació de persones que actuen
tuen directament o indirectament en connexió amb grups externs a l'assemblea. Això no
impedirà que grups externs puguen proposar a l'assemblea assumptes que puguen ser d'interés col·lectiu o públic.
5. Sobre la presa de decisions a l'APC
APC. L'Assemblea disposarà
à d'un dinamitzador que serà el receptor i canalitzador de totes
les propostes que li facen arribar qualsevol dels participants de l'assemblea.
6. Sobre l'elecció del dinamitzador. Qualsevol crevillentí o crevillentina que haja estat escollit o votat per les assembles, per
garantir la neutralitat, el dinamitzador no podrà estar vinculat a cap formació política ni podrà ser càrrec públic.
Prèviament s'haurà de presentar la candidatura per a esta funció.
7. Sobre els mitjans que disposarà el dinamitzador. El dinami
dinamitzador
tzador disposarà dels mitjans tecnològics necessaris per
a poder desenvolupar la seua tasca. A més, disposarà dels recursos de l'administració local per motivar a la ciutadania a
participar i per explicar les propostes i els projectes que es vagen presenta
presentant.
8. Sobre la periodicitat de l'Assemblea. L'assemblea es reunirà de forma ordinària cada tres mesos, sense perjudici que es
puga reunir de forma extraordinària.
9. Sobre la dinàmica del funcionament. - Les propostes s'adreçaran al dinamitzador que les incorporarà
incorpo
a l'ordre del dia. El
ciutadà proposador serà l'encarregat de presentar
presentar-la a l'assemblea. - Les propostes hauran de ser argumentades per
escrit. - El proposador podrà, a més, utilitzar els mitjans audiovisuals que considere convenients. Una vegada rea
realitzada
la proposta es donarà un termini de tres mesos per tal que es puguen realitzar esmenes, al·legacions o modificacions a la
proposta inicial. - Les esmenes, al·legacions o modificacions poden ser acceptades pel proposador inicial i incloure-les
incloure
a
la seua proposta. - Passat el termini dels tres mesos, la proposta inicial es reformularà en funció de les modificacions
acceptades pel proposador, es presentaran les esmenes no incorporades que s'hauran de votar i finalment la proposta
inicial a les esmenes incorporades que s'haurà de votar. - Abans de qualsevol votació, s'obrirà un torn tancat de paraules.
Finalitzat el torn el ciutadà proposador podrà explicar o rebatre les argumentacions del torn de paraules. En el cas de ser
acceptada la proposta es passarà
rà a iniciar els tràmits administratius corresponents per tal de ser presentada a
l'ajuntament o al ple en funció de les seues característiques. - En cas de presentació d'esmenes a la totalitat i
que estes siguen acceptades, la proposta serà rebutjada i no
només
més es podrà tornar a presentar una vegada millorada
transcorregut un any des del seu rebuig.
10. Sobre l'ordre del dia. El dinamitzador serà qui establisca l'ordre del dia de l'Assemblea. L'Ordre del dia s'establirà per
estricte ordre d'arribada de les propos
propostes al dinamitzador.
11. Sobre la participació dels regidors. Els regidors podran participar en l'Assemblea. No tenen l'obligació per la legislació a
seguir este procés.
12. Sobre la intervenció de l'Assemblea Participativa en la vida política municipal. La intervenció de
l'Assemblea Participativa de Crevillent en la vida política municipal es canalitzarà a través de quatre vies diferents:
a. Propositiva. Elaborant propostes que hauran de ser traslladades al Ple Municipal.
b. Informativa. L'Ajuntament donarà informació a l'Assemblea d'aquells aspectes que els siguen d'interés o dels
quals des de l'Assemblea s'haja reclamat la seua informació.
c. Consultiva. Determinats aspectes a considerar en el Ple podrà ser consultats en l'Assemblea.
d. Decisiva. Determinats aspectes podran vincular la decisió dels regidors en el Ple. L'Assemblea participativa, en
conjunció amb els regidors que participen en l'Assemblea i els serveis jurídics de l'Ajuntament determinaran
quins tipus d'assumptes es tractaran per cada via. L'Assemblea participa
participativa,
tiva, en tant que mecanisme de
participació ciutadana, no podrà ser plataforma d'acció política alternativa al Ple. S'evitarà i, si cal, s'impedirà
l'acció política dels grups amb representació al Ple o d'altres grups de pressió política, social o econòmic
econòmica.

