Assemblea 14 de desembre. Molt per fer!

Proposta organitzativa de Construïm
L’actual model organitzatiu de Construïm va néixer amb la voluntat d’aconseguir l’objectiu
d’esdevenir una alternativa de govern clara i real. Passades les eleccions, i amb els resultats a
la mà, és el moment de ressituar, valorar i organitzar-nos per tal de donar resposta a la nova
situació.
Si la nostra voluntat és donar una resposta col·lectiva a les necessitats dels nostres veïns i
veïnes i de la comunitat, cal que estiguem presents en el teixit social i cultural, en el carrer, a
les lluites i als espais de debat, més enllà de les quatre parets, sovint molt tancades de
l’Ajuntament. Necessitem un model funcional que ens permeti encapçalar un revulsiu
municipal, que combini el treball institucional amb la difusió de la nostra proposta política i
social. Dissenyar una estratègia de lluita institucional que assenti les millors bases possibles
per al desenvolupament d'un moviment popular, vinculat a l'alliberament nacional, de classe i
de gènere.

1. Proposta organitzativa
Assemblea
Caràcter sobirà. Convocatòria mínim anual més la possibilitat de convocar extraordinàries.
Aprovació línia política, òrgans de govern i de treball, pressupost, ....
Oberta a la participació de tots els adherits/des.

CI. Consell Impulsor
Format per un mínim de 7 persones escollides per l’assemblea, que li dona legitimitat popular.
Els 5 Regidors Electes , legitimitat institucional i política. I un representant de cada organització
o entitat adherida a Construïm. Podrà incorporarse algun membre de l’elecció popular, per
garantir el nombre senar de representats al Consell Impulsor. Reunió Bimensual. També
podran participar segons necessitats els representants dels diferents grups de treball.
Caràcter de consell polític.

Representació legal de Construïm, espai de debat i

desenvolupament de les línies polítiques i estratègiques de l’organització.
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Permanent del CI
Format per 5 persones del CI, a proposta d’aquest i ratificació per part de l’assemblea, i els 5
regidors electes. Caràcter executiu i resolutiu. Reunions quinzenals. Suport institucional i
desplegament acció política al carrer (no institucional): lluites socials, mobilitzacions,
comunicació, organització, ...

GM . Grup Municipal de Construïm
Format pels càrrecs electes (proposta per àrees). Objectiu: propostes, mocions, posicionament
polític institucional, fiscalització del govern, etc.

Portaveus de CONSTRUÏM.
Coral. 2 persones membres de la permanent del CI. Paritat en positiu. Visibilitat de l’espai de
Construïm, del grup municipal i posicionament polític crític,

Àrea de Comunicació
Un espai encarregat de la gestió comunicativa de Construïm. Xarxes socials, web, mailchimp,
comunicació amb els adherits, gestió de la participació online, publicació escrita, relació amb
els mitjans de comunicació etc. Els portaveus n’hauran de formar part. Haurà de formar-ne
part un membre de la permanent del CI.

Àrea de gestió Econòmica
Aquest espai tindrà per objectiu la gestió de les necessitats econòmiques, administratives i
legals de Construïm. Elaborar un model de finançament per Construïm, debatre com i a que
destinem els ingressos municipals, el paper de les organitzacions presents a Construïm, el
retorn e l’esforç econòmic realitzat en la campanya electoral i un calendari de treball. Haurà de
formar-ne part un membre de la permanent del CI.

Comissió de Garanties
És l’òrgan que s’encarrega de vetllar de forma permanent per la correcta aplicació i
interpretació del Codi Ètic i per vetllar pels drets dels adherits. Estarà composat per un
president/a i sis vocals, a proposta del Consell Impulsor i avalats per l’assemblea.
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GT. Grups de treball
En funció dels objectius, aprovats pel CI i ratificats per l’assemblea. Vinculats al Grup Municipal
(suport) o bé amb assignació directa de responsabilitats de treball (participació, difusió,
campanyes, ....)

-

Participació

Aquest grup de treball ha de dissenyar i tirar endavant un espai de participació regular
dirigit al conjunt de la població del municipi. Preparar trobades amb la ciutadania,
espais oberts per comunicació difusió, roda de trobades amb entitats, etc.

-

Grups de suport al GM
Grups de suport a la tasca institucional dels regidors/es. Podrien estar estructurats per
grans àrees o per temàtiques, tenir caràcter permanent o en funció de les necessitats
del GM. Aquests grups han de servir per facilitar, millorar i impulsar la tasca del GM i
no per fiscalitzar-ne els resultats. Generadors de propostes i de discurs, anàlisi de
l’acció del govern i confecció de discurs crític.
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2. Procés d’elecció dels membres del Consell Impulsor
El procés per l’elecció dels membres del Consell Impulsor s’iniciarà en cas de ser aprovat el nou
model organitzatiu per a Construïm. S’escollirà un mínim de 7 persones i una llista de reserva
que podran formar part del Consell Impulsor en cas de renuncia d’algun membre dels escollits
o necessitats organitzatives.
El 14 de desembre s’obrirà el període per a la presentació de candidatures individuals per
formar part del Consell Impulsor, mitjançant un formulari al web de Construïm. Cal que les
persones que es presentin per formar part del Consell Impulsor estiguin adherides a Construïm
per formalitzar la seva candidatura.
El 18 de desembre és tancarà el període per presentació de candidatures i s’obrirà el període
de votació. En aquesta ocasió la votació tindrà dos formats: via web i presencial. Del 18 al 22
de desembre és podrà votar mitjançant el web de Construïm. Dissabte 21 de desembre
s’habilitarà un espai, tant a Ribes com a Roquetes, per la votació presencial. Podran participar
en la votació totes les persones adherides a Construïm, que votaran fins a 5 persones de la
llista que es presenti.
El 22 de desembre a les 22h és tancarà el període de votació i és procedirà al recompte. Seran
escollides com a representats del Consell Impulsor les persones amb major nombre de vots,
aplicant la formula de cremallera en quant al gènere (per garantir la paritat).
El resultat de la votació en el procés d’elecció dels membres del Consell Impulsor serà publicat
al web de Construïm i a través de les xarxes socials. En aquest moment quedarà constituït el
Consell Impulsor de Construïm al que s’afegiran els 5 regidors electes i els representats de les
organitzacions.
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3. Inici del debat estratègic pels propers anys
Un cop constituït el Consell Impulsor una de les primeres i principals tasques que haurà de
desenvolupar en les primeres setmanes és l’elaboració d’unes línies estratègiques d’acció que
tracin el camí que haurà de seguir Construïm en els propers anys. És tracta d’abordar amb
antelació i planificar el desplegament social i polític de Construïm, els eixos sobre els que
voldrem focalitzar el nostre treball, les línies d’acció que consolidin com un referent de la
comunitat de Ribes i les Roquetes. Si bé creiem que l’elaboració d’aquest Pla ha de ser
responsabilitat del nou Consell Impulsor, i la posterior discussió en assemblea, aprofitem
l’oportunitat per començar a compartir propostes, idees, visions i elements per al debat que
esdevinguin una base sobre la que confeccionar un Pla Estratègic d’Acció.
Plantegem algunes de les preguntes per iniciar el debat:
-

Quins àmbits hem de prioritzar? Com compaginem la tasca de fiscalització i
oposició del govern municipal amb una presencia social i comunitària. Quins son
els eixos centrals sobre els que volem treballar els propers anys. Com fem arribar
la tasca desenvolupada en l’ajuntament al conjunt de la ciutadania. Com creem
espais de participació i comunicació socials.

-

Quin desplegament social volem fer i com consolidem l’organització? Com
desenvolupem un desplegament de Construïm als diferents nuclis del municipi.
Com establim un espai o espais referencials. Quin paper han de tenir les diferents
entitats i organitzacions adherides a Construïm. Com consolidem la relació i
vinculació dels adherits/des. Com cohesionem i dinamitzem l’espai de Construïm.

