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INTRODUCCIÓ I PRINCIPIS ORGANITZATIUS. PODEM FORT 
EN EL TERRITORI. 

De la nostra recent Assemblea Ciutadana Estatal ha resultat majoritàriament donat suport a 
un nou model organitzatiu per a PODEM. 

Aquest canvi ve a donar resposta al nou moment polític en el qual ens trobem. 

La manera d'organitzar-nos en una primera fase de la nostra existència responia els reptes i 
necessitats polítiques de comptar amb una eina amb capacitat d'afrontar les fites electorals 
que hem anat afrontant. El moment polític actual és diferent. L'essència d'aspirar a ser una 
força política que trasllade les demandes de la ciutadania als textos legislatius, per a 
promoure el canvi, estan intactes. Ara bé, el moment polític actual requereix d'una 
consolidació de les nostres estructures orgàniques, d'estar assentades en tot el territori i 
d'ampliar la capacitat de decisió dels cercles. 

Per a assumir aqueix repte el document organitzatiu aprovat en la III Assemblea Ciutadana 
Estatal de PODEMOS proporciona un marc molt útil per a afrontar aquesta nova etapa. 

El document organitzatiu que es presenta per al País Valencià té com a base fonamental 
l'arrelament de PODEM en el nostre territori. 

En aquest nou marc organitzatiu se li concedeix de manera plena la capacitat de decisió sobre 
la nostra activitat, funcionament i decisions polítiques quotidianes a la militància. Es regula 
aquesta figura i es vincula al compromís que necessàriament hem d'assumir si volem 
mantindre la nostra eina al marge de la dependència econòmica dels bancs. En PODEM 
decidiran la militància organitzada en Cercles i la seua veu serà expressada en els òrgans de 
decisió política de totes i tots. Les persones inscrites, no militants, continuaràn formant part 
de les decisions estratègiques, tal com apareix en els nostres documents perquè som una 
eina per a la ciutadania, però les decisions quotidianes i de com funcionem les pren la 
militància de manera col·lectiva. 

n coherència amb la importància que li concedim a l'anàlisi feminista de la nostra pròpia 
manera de fer política i relacionar-nos en els espais que ens dotem, i considerant que el 
sistema patriarcal impregna qualsevol manera d'organitzar-se col·lectivament que es done 
en la nostra societat, hem apostat per la creació d'un Observatori per a la despatriarcalització 
que estarà vigilant davant aquestes qüestions i al qual se li concedeix una importància 
política estratègica de primer ordre per a avançar cap a una organització amable, cuidadora, 
inclusiva i feminista que necessitem perquè siga una vertadera eina ciutadana per al canvi. 
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Una altra de les novetats organitzatives que es presenten com a repte és la instauració d'un 
nivell intermedi d'intervenció política entre el local i l'àmbit autonòmic. Aquestes Xarxes de 
Cercles vindran a resoldre moltes de les manques detectades en el model anterior, com són 
la coordinació entre municipis i l'àmbit autonòmic, la translació de la veu de la militància i 
els cercles al màxim òrgan de direcció entre assemblees, com és el Consell Ciutadà del País 
Valencià, la vertebració comarcal i supracomarcal de l'activitat, a nivell institucional, a nivell 
de dinamització política dels cercles o de col·laboració i suport de les lluites i conflictes socials 
presents en el seu àmbit territorial, i moltes altres sinergies que sorgiran una vegada el 
model organitzatiu estiga en marxa  

La millora d'un model organitzatiu passa per la seua implantació, l'exploració de les seues 
limitacions i la proposta pragmàtica de resolució de manques o conflictes. Aquest és el 
moment en el qual ens trobem actualment: a les portes d'implantar un model organitzatiu 
nou.  
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Títol 1. Els Cercles  

ARTICLE 1. LA MILITÀNCIA 

El paper protagonista dels Cercles en el desenvolupament de Podemos es basa en el 
reconeixement de la labor militant, imprescindible per a la construcció de tota organització 
democràtica i popular. Així, en aquesta proposta, la militància passa a tindre les 
competències desenvolupades en aquest títol , amb l'objectiu que, tota persona implicada 
en Podemos, siga actor principal del canvi polític i social que pretenem. 

Amb caràcter general, la militància de Podemos en un municipi podrà ser convocada en els 
seus respectius àmbits amb la deguda publicitat i ordre del dia. 

Les persones militants seran els qui podran decidir la línia política i els òrgans locals en el seu 
municipi, hauran d'abonar una quota (amb les degudes excepcions), hauran de ser persones 
inscrites en PODEMOS i només podran referenciar-se en un únic espai de militància. 

De manera general i excepte situacions excepcionals que valorarà el Consell de Coordinació 
Estatal, no estarà permesa en cap cas la doble militància en Podemos i en qualsevol altra 
organització política. 

Disposar d'informació actualitzada i d'eines de formació seran qüestions indispensables en 
la creació de la nova cultura militant que proposa aquest document. Tot procés de formació 
comptarà amb diferents eixos transversals, un dels quals serà sempre el feminisme. 

La secretària d'organització realitzarà una proposta al CCV d'un Estatut de la persona militant 
que informe dels drets i obligacions d'aquesta. 

 

ARTICLE 2. DEFINICIÓ DE CERCLE  

Els Cercles són la unitat bàsica d'acció política i social de Podem com a organització 
democràtica i popular.  

En ells convergeixen les persones militants de Podem que s'interessen en el 
desenvolupament de Podem des de l'àmbit territorial creant, amb la seua acció diària, la 
capil·laritat necessària per a desenvolupar l'estratègia política i social amb la qual aconseguir 
els objectius per a la transformació social del país sustentada sota els principis de fraternitat, 
sororitat, democràcia i dignitat contemplats en els Drets Humans.  

Els Cercles són l'arrel sobre el qual s'assentisca el desplegament de Podem i es constitueixen 
com un actor més que participa del moviment popular del nostre país. Són, en definitiva, una 
eina pensada per a l'acció directa des de la proximitat al seu àmbit territorial. Ha de reforçar-
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se el suport als Cercles per a mantindre i augmentar la nostra força en ciutats i pobles.  

Des de la identificació de les necessitats imposades per la precarització de la societat i la 
uberización de l'economia, els Cercles són una aportació més al moviment popular del qual 
Podem és part i tenen, com a objectiu principal, la construcció efectiva de poble creant 
sinergies des de la fraternitat i sororitat amb el seu entorn per a la identificació i conquesta 
de nous drets.  

Així, els Cercles tenen les tasques de participar del debat i decisió de les diferents estratègies 
per a executar les decisions de les diferents estructures del partit i plasmar la línia política a 
escala local. A més, han d'identificar les necessitats polítiques i socials del seu territori des 
del contacte fluid i permanent amb els diferents actors i agents de la societat civil, fomentar 
la creació de teixit social i reforçar el ja existent, participar i impulsar, respectant la seua 
independència, els diferents moviments que, en l'àmbit d'actuació corresponent, estiguen 
en sintonia amb els plantejaments generals de Podem i col·laborar, en tot moment, en la 
construcció d'una societat participativa, crítica i autònoma al costat de la resta del teixit 
social.  

D'aquesta manera, el Cercle és actor principal i subjecte col·lectiu per a la creació d'una nova 
cultura militant que afavorisca i dot dels espais i eines necessàries perquè cadascuna de les 
seues persones integrants siguen agents actius del moviment popular i del canvi polític i 
social que busquem.  

 

ARTICLE 3. REQUISITS PER A FORMAR PART D'UN CERCLE 

Per a integrar-se de ple dret i, així, disposar de veu i vot, les persones que ho conformen 
hauran de complir amb els següents requisits:  

 Ser militant de Podem, a més de ser una persona inscrita.  

 Adscriure la seua acció militant al Cercle territorial en el qual participa. Això es 
realitzarà a través del perfil telemàtic de la persona inscrita, limitant la capacitat 
de canvi de Cercle a un màxim d'una vegada a l'any. Per a això es crearà una 
casella preguntant en quin cercle es participa.  

 Estar al corrent de pagament de la quota establida.  

 Complir i fer complir els documents i mandats aprovats en les Assemblees 
Ciutadanes d'àmbit territorial superior o del propi, a més del decidit per la 
militància a nivell local.  

Podrà assistir amb caràcter de convidat o convidada, mantenint el caràcter assembleari i 
obert a la ciutadania que caracteritza als Cercles, amb veu però sense vot, sempre dins del 
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respecte als mandats de les Assemblees Ciutadanes que afecten el seu àmbit d'actuació, 
qualsevol persona, que s'interesse per conéixer l'acció del Cercle i contribuir al 
desenvolupament de Podem des d'aquest espai.  

Amb la finalitat de facilitar la integració i la participació de noves persones, a partir 
d'assistències puntuals a les assemblees, el Cercle habilitarà mecanismes de benvinguda. 
Aquesta labor tindrà, com a objectius operatius, dotar de la informació suficient a les noves 
incorporacions per a facilitar la seua participació, facilitar l'acolliment i presentació i crear, 
des de la fraternitat i la sororitat, els espais d'acolliment suficients per a garantir la seua 
plena incorporació.  

Es crearà i custodiarà un cens de militants des de la Secretaria d'Organització Estatal i la 
Secretaria de Cercles, tal com es troba descrit en l'article 6. «La militància i el cens de 
militants».  

Finalment, en els Cercles es vetlarà pel compliment del Codi Ètic i, especialment, no es 
permetran actituds masclistes, xenòfobes, autoritàries, LGTBIfóbicas, denigrants, insultants, 
acusacions o caricatures, difamacions ni violència verbal o física, així com cap activitat 
contrària a la defensa dels drets humans per part de cap de les persones integrants.  

 

ARTICLE 4. CENS DE MILITANTS  

Les persones militants seran els qui podran decidir la línia política i els òrgans locals en el seu 
municipi. Per a això, es crearà un Cens de Militants que serà elaborat i custodiat per les 
Secretaria d'Organització, si bé en el territori els Cercles i òrgans locals podran tindre accés 
permanent a una eina informàtica que permeta conéixer si una persona és o no militant del 
seu municipi .  

 

ARTICLE 5. TIPUS DE CERCLES  

Dins de l'organització podrà haver-hi Cercles de tipus comarcal, municipal, de districte o 
barrial. 

A) EL CERCLE MUNICIPAL  

El nivell per defecte dels Cercles Podem territorials és el nivell municipal.  

B) ELS CERCLES DE DISTRICTE O BARRIALS  

Seran constituïts en municipis on, per motius específics, lògics i de pes (mai relatius 
a conflictes personals o de control de l'espai) siga necessari que el Cercle municipal 
es desagregue per districtes o barris. En aquest cas, i com a òrgan de deliberació i 
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decisió local, es constituirà el Consell de Cercles o el Plenari.  

C) EL CERCLE COMARCAL O SUPRA COMARCAL 

Podran existir Cercles comarcals o supra comarcals si s'argumenta tal necessitat per 
motius de despoblació o vertebració territorial. Aquests Cercles mai podran tindre 
més de 50 militants i funcionaran com un Plenari aprovant o rebutjant, si escau, 
iniciatives polítiques locals en els municipis que aglutinen. En ells es tracten 
problemàtiques comunes de la zona. Tindran, així mateix, idèntica representació a la 
resta de Cercles en la Xarxa de Coordinadores Comarcals de la qual formen part.  

 

ARTICLE 6. CONSTITUCIÓ DEL CERCLE  

Partint del principi de no duplicitat, això és, no podrà existir més d'un Cercle que ocupe el 
mateix espai territorial d'un altre ja existent, prevaldrà el principi de capilarització de la 
intervenció polític i social des dels Cercles i, per tant, la constitució de Cercles d'àmbit 
territorial inferior als existents. Així, podran constituir-se Cercles que convisquen amb 
Comarcals, municipals, barrials i de districte, sempre que responga la seua constitució a 
lògiques d'intervenció i desplegament del projecte i mai a competències o lluites pel control 
territorial. En aquests casos, el Cercle d'àmbit territorial superior haurà d'adaptar-se, tant en 
nom com en àmbit d'actuació, amb la finalitat d'evitar solapaments amb l'acció del nou 
Cercle.  

Així mateix, davant l'absència d'un Cercle al qual adscriure l'acció militant en el territori, 
també es podrà crear un nou Cercle. Per a crear un nou Cercle s'haurà de comptar amb un 
mínim de 5 persones que complisquen amb els següents requisits i compromisos:  

Ser militant de Podem.  

Estar al corrent de pagament de la quota establida.  

Complir i fer complir els documents i mandats aprovats en les Assemblees Ciutadanes 
d'àmbit estatal i inferior dins del seu territori d'actuació.  

Qualsevol persona militant, al corrent de pagament de la quota establida, interessada a crear 
un nou Cercle per qualsevol de les raons anteriorment descrites podrà organitzar una 
primera reunió de constitució. Comptarà, per a això, amb el suport de l'organització i, a 
través de la Secretaria d'Organització Autonòmica, s'enviaran les dades de la convocatòria a 
totes les persones militants de l'àmbit territorial del nou Cercle. Així, des del respecte a 
l'autoorganització, Podem presa un paper proactiu i de suport al creixement i 
desenvolupament de nous Cercles, facilitant la tasca de convocatòria i publicitat en aquest 
primer moment de vida del Cercle.  
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En aquesta primera assemblea constituent es decidiran les formes de contacte del Cercle i 
una primera elecció d'Enllaços i responsables seguint l'estructura marcada en l'article 10 
«Organització dels Cercles», que serà remesa a la Secretaria de Cercles així com a la 
Secretaria d'Organització. Aquesta estructura inicial haurà de ser ratificada amb la seua 
activació i substituïda per les eines corporatives corresponents.  

 

ARTICLE 7. ACTIVACIÓ DEL CERCLE  

Perquè un Cercle tinga plens drets i puga constituir-se com a Plenari o participar del Consell 
de Cercles i resta d'espais orgànics, haurà de disposar de la qualificació de «actiu» segons el 
protocol d'activació aprovat pel Consell Ciutadà Estatal a proposta de la Secretaria de Cercles 
i la Secretaria d'Organització.  

Aquest protocol implicarà la incorporació al Cens Estatal de Cercles. En coordinació amb el 
Consell Ciutadà Autonòmic de referència, serà la Secretaria de Cercles qui, en última 
instància, resoldrà la sol·licitud d'activació. Igualment, haurà de comptar amb la presència 
d'objectius concrets d'actuació política i d'intervenció social directa per a la millora de les 
condicions de vida i drets del seu entorn decidits en assemblea i que es troben en sintonia 
amb els valors defensats per Podem i les decisions adoptades per l'Assemblea Ciutadana.  

 

ARTICLE 8. ORGANITZACIÓ INTERNA DELS CERCLES  

El Cercle tindrà autonomia per a decidir sobre les seues fórmules organitzatives en l'exercici 
de les seues competències i en el marc de respecte als documents i mandats de l'Assemblea 
Ciutadana aprovats en els diferents nivells territorials, entre ells aquest Document 
organitzatiu.  

Igualment, tindrà capacitat i competència disciplinària respecte als seus integrants, d'acord 
amb el que es preveu en aquests documents i mandats així com a la prevenció, gestió i 
resolució de conflictes d'acord amb els reglaments que els desenvolupen. Per a posar en 
marxa aquesta competència s'haurà de consultar prèviament a la Comissió de Mediació 
Autonòmica.  

El Cercle, dins d'aquesta autonomia, es regirà pels principis de fraternitat, sororitat, rotació 
de càrrecs, cures, participació política i social i publicitat de les seues assemblees i 
actuacions. Així mateix, en funció del desenvolupament del Cercle, tindran la capacitat per a 
crear els espais de treball del Cercle necessaris per a donar resposta social i política a les 
diferents problemàtiques que identifiquen.  

L'EQUIP DINAMITZADOR  
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Triat en assemblea, cada Cercle comptarà amb un Equip Dinamitzador format per 3 persones 
responsables de les següents àrees: organització/finances; comunicació i feminismes. 
Aquestes persones exerciran la seua labor durant un any no renovable consecutivament. 
L'Equip Dinamitzador vetlarà pel compliment dels acords en les assemblees, durà a terme 
les tasques que tinga encomanades entre reunions en sintonia i sense que entre en 
contradicció amb els òrgans locals en funcionament i garantirà un repartiment de tasques i 
creació dels espais de treball del Cercle necessaris per al correcte desenvolupament dels 
acords aconseguits en la seua assemblea.  

Les persones que formen aquest Equip Dinamitzador podran girar o canviar, encara sense 
haver complit l'any de mandat a proposta pròpia o per majoria simple del Cercle.  

Competències de l'Equip Dinamitzador:  

 Convocar l'assemblea del Cercle i mantindre la periodicitat de les seues reunions  

 Facilitar i dinamitzar la presa de decisions col·lectives per al compliment dels 
acords de les Assemblees Ciutadanes d'ordre superior i dels òrgans locals.  

 Dinamitzar l'estratègia d'extensió i participació del Cercle en el seu territori, així 
com facilitar el repartiment de tasques necessàries.  

 Facilitar i coordinar les tasques per a l'execució dels acords de l'assemblea del 
Cercle.  

 Organitzar i dinamitzar, garantint la seua transparència, l'elecció de les persones 
que exerciran el càrrec de portaveu en els diferents òrgans de Podem (Consell de 
Cercles o Xarxa de Coordinadores Comarcals) i, al costat de la resta de Cercles, 
en el seu cas, el Càrrec de portaveu Municipal.  

 Fomentar l'apoderament ciutadà amb la formació i la multiplicació de lideratges 
des del desenvolupament d'intervencions sociopolítiques identificades pel 
Cercle.  

 

ARTICLE 9. COMPETÈNCIES DELS CERCLES  

Seran competències dels Cercles, mitjançant vot dels seus militants i sempre dins del marc 
establit pels acords de les Assemblees Ciutadanes del seu territori o d'àmbit superior:  

 Debatre, i en el seu cas traslladar al Plenari o al Consell de Cercles, la línia política 
que consideren.  

 Diagnosticar i identificar les problemàtiques socials i polítiques en el seu àmbit 
d'actuació territorial.  
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 Dissenyar i implementar intervencions i actuacions, creant, en cas necessari, 
espais de treball del Cercle, dirigits a la defensa dels drets humans i conquesta 
de drets socials així com la dignitat, la fraternitat i la sororitat.  

 Visibilitzar les problemàtiques i necessitats locals des del desenvolupament de 
mecanismes de comunicació popular.  

 Donar veu política al veïnat del seu àmbit d'actuació traslladant, al Plenari o al 
Consell de Cercles i, des d'ací, als espais institucionals corresponents, les seues 
problemàtiques.  

 Dissenyar i implementar projectes des de la fraternitat i sororitat que donen 
resposta al veïnat davant manques i violacions de drets a l'una que es realitzen 
les accions polítiques corresponents per a reivindicació i conquesta.  

 Mantindre un contacte fluid i permanent amb els diferents actors i agents de la 
societat civil, així com contribuir al reforç i creació de teixit social i participar i 
impulsar els diferents moviments que en el seu àmbit d'actuació estiguen en 
sintonia amb els plantejaments generals de Podem, respectant sempre 
l'autonomia dels propis moviments socials.  

 Debatre, i en el seu cas traslladar al Plenari o al Consell de Cercles, la seua postura 
sobre el pressupost local.  

 Debatre, i instar en el seu cas el Plenari o al Consell de Cercles, a convocar a la 
militància per a triar o revocar al Càrrec de portaveu Municipal, al costat de la 
resta de Cercles del municipi (això haurà de ser dut a terme si la convocatòria és 
per majoria simple dels Cercles del municipi).  

 Participar, a partir del coneixement del territori, en el debat per a la creació de 
programes electorals.  

 Instar l'Equip Dinamitzador a convocar assemblea del Cercle, si no ha sigut 
convocada en els últims tres mesos.  

 Nomenar a Enllaços de Cercles per al Consell de Cercles, en el seu cas, i per a les 
Xarxes de Cercles, en tots els casos.  

 Exercir el dret a revocació o pèrdua de confiança sobre els seus portaveus en els 
òrgans, els seus Enllaços així com del seu equip de dinamització.  

 Organitzar reunions periòdiques, i altres formes de participació obertes, que 
asseguren i promoguen la participació política i social dels seus integrants i de la 
seua comunitat.  

 Participar, a través del Consell de Cercles o Plenari, en tots els aspectes rellevants 
dels processos electorals municipals.  
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ARTICLE 10. ENTITAT JURÍDICA I FINANÇAMENT DELS CERCLES  

La militància passa a formar part dels òrgans de direcció i es constitueix com a protagonista 
per al desplegament de Podem en els diferents nivells territorials a partir de la seua labor en 
els Cercles.  

Aquest nou paper implica la seua participació directa en la gestió dels recursos econòmics 
municipals així com de la gestió de l'entitat jurídica municipal.  

Per això, tal com es contempla en l'article 29, «Definició i funcions», el Consell de 
Coordinació Municipal comptarà amb una persona designada per a garantir l'articulació 
jurídica i financera entre els Cercles, l'òrgan municipal —ja siga Plenari o Consell de Cercles— 
i la resta d'òrgans supramunicipals de Podem amb la finalitat de facilitar i fomentar els 
recursos i les eines d'aquesta índole als Cercles. Aquesta figura mantindrà un mandat anual.  

 

ARTICLE 11. MECANISMES D'AUTOREGULACIÓ DELS CERCLES PER A LA CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA  

La dinàmica assembleària dels Cercles com a organització democràtica i popular implica un 
aprenentatge constant de la participació política i social com a vehicle de construcció 
col·lectiva. En aquest procés, es poden donar conflictes polítics o de convivència de manera 
natural que, ben gestionats, es converteixen en oportunitats per a la consolidació i 
creixement del Cercle així com de formació política de la militància.  

Considerem vital la manera en què dinamitzem la nostra activitat, per a això és necessari 
garantir reunions democràtiques i eficaces, i una moderació àgil i concisa. Es necessita 
preparar i convocar les trobades amb temps i informació suficients, definir els objectius i 
explicitar-los, fomentar la participació, ajudar a concretar postures i sintetitzar arguments.  

Aquesta cultura militant, destinada al foment d'un esperit d'equip basat en llaços de 
complicitat entorn d'un projecte comú, necessita la pràctica del dia a dia, però també 
formació. Per això, des de la Secretaria de Cercles s'aportaran als plans formatius de la 
militància mecanismes i eines per a la dinamització assembleària, així com la detecció, 
prevenció i resolució de conflictes que, en qualsevol àmbit de Podem, han d'intentar 
resoldre's per vies polítiques i de diàleg entre companys i companyes, evitant així judicialitzar 
la participació.  

 

ARTICLE 12. DISSOLUCIÓ DELS CERCLES  

La realitat assembleària i fluida del moviment implica igualment una evolució dels Cercles 
que pot derivar-se, a vegades, en la seua dissolució. Aquest procés estarà regulat dins del 
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protocol d'Activació de Cercles que haurà de publicar-se després de la celebració de 
l'Assemblea Ciutadana. Si bé serà en aquest protocol posterior en el qual s'entre en 
profunditat, la dissolució del Cercle comportarà el cessament de la seua participació en els 
espais orgànics i de decisió del partit, així com tots els drets associats al Cercle en matèria 
d'avals de candidatures. A més, es procedirà a la seua eliminació del Cens Estatal de Cercles.  

Les línies principals sobre les quals es desenvoluparà el protocol en el seu apartat per a la 
dissolució motivada d'un Cercle seran:  

Incomplimient, per part del Cercle, dels documents i acords de les Assemblees Ciutadanes 
del seu àmbit o superior.  

Desagregació, sempre de manera motivada i ateses les necessitats de desplegament de 
Podem en Cercles d'àmbit territorial inferior.  

La dissolució d'un Cercle només podrà dur-se a terme d'acord amb aquest protocol en 
expedient obert per la Secretaria d'Organització competent i prèvia comunicació a la 
Comissió de Garanties Democràtiques corresponent, qui resoldrà d'acord amb aquest 
document i comunicarà la resposta a la Secretaria de Cercles i a la Secretaria d'Organització 
Estatal.  
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Títol 2. NIVELL MUNICIPAL  

INTRODUCCIÓ. LA MILITÀNCIA DECIDEIX I S'IMPLICA DES DELS CERCLES  

Les persones militants de Podem PV seran els qui s'encarreguen de triar i al seu torn donar 
forma als òrgans municipals, ja siga en municipis de fins a 50 militants on existisca una 
estructura de Plenari com a òrgan de decisió col·lectiva o en els municipis de més de 50 
militants, en aquest cas, amb la creació d'un nou òrgan local on es plasme la seua activitat 
de manera operativa: el Consell de Cercles.  

Els Cercles, en tot cas, són la unitat bàsica d'acció sociopolítica on l'o la militant serà l'agent 
polític clau per a la intervenció de la seua realitat més pròxima en cada poble, barri o ciutat.  

A diferència de les persones inscrites, les persones militants suposen un pas més de 
compromís en l'organització: hauran de censar-se en un Cercle i estar al corrent de quota, i 
seran els qui definisquen la línia política local.  

Serà imprescindible una reorganització local que passarà per *xequear des del nivell 
autonòmic i estatal l'estatus d'actiu de cada Cercle —conformement al que establisquen la 
Secretaria de Cercles i la Secretaria d'Organització Autonòmica— i la creació d'un nou cens 
de militants on conste el conjunt de la militància de cada cercle, a escala local. 

És en els Cercles on es triarà a les persones que representaran a aquests espais en la Xarxa 
de Coordinadores Comarcals (veure títol 5); i els Cercles són la unitat bàsica local tant per a 
ser part d'un Plenari com, en els municipis on existisca, per a triar el Consell de Cercles.  

D'aquesta manera serà la militància, implicada directament en els Cercles, la protagonista 
en exclusiva del rumb organitzatiu i polític de Podem en el local, la qual cosa comportarà de 
fet una corresponsabilització i un apoderament majors que mai. Els acords dels Cercles i la 
militància veuran el seu reflex directe en la direcció quotidiana municipal —deixant en mans 
del conjunt de persones inscrites l'elecció de primàries a institucions locals, el programa i la 
política d'aliances— i influiran en les qüestions que es vulguen debatre i plantejar a escala 
Comarcal per a al seu torn ser tractades en el Consell Ciutadà Autonòmic, del qual algunes i 
alguns també formaran part en qualitat d'Enllaços de Cercles.  

Esquema motivat del nivell municipal i dels òrgans municipals  

La militància serà l'encarregada de conformar l'organització a escala local en els diversos 
Cercles que existisquen, ja siguen sota el paraigua d'un Plenari o representats en un Consell 
de Cercles.  

Els municipis amb 50 militants o menys (o amb més, però que únicament compten amb un 
sol Cercle) es constituiran com un Plenari i serà en aquest fòrum on es trie a la persona 
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Portaveu Municipal, que substitueix la figura de les Secretaries Generals Municipals, així com 
a un Consell de Coordinació Municipal que podrà proposar la persona Portaveu Municipal i 
tindrà una grandària proporcional al nombre de militants. Dins d'aquesta estructura podran 
coexistir diversos Cercles barrials o de districte.  

En els municipis que compten amb 51 o més militants i on existisquen diversos Cercles (de 
caràcter barrial o de districte) es crearà un nou òrgan, el Consell de Cercles, que substitueix 
al Consell Ciutadà Municipal i assumeix les seues competències, si bé algunes d'aquestes 
hauran de ser sotmeses sempre a consulta als Cercles. Aquest nou Consell estarà format per 
dos integrants —amb almenys una dona— de cada Cercle del municipi, podran ser les 
mateixes persones (o diferents) de les quals formen part de la Xarxa de Coordinadores 
Comarcals i ho seran per període mínim d'un any, que podrà ser ampliat. En aquests 
municipis el conjunt de les i els militants triaran a una persona com a Portaveu Municipal, 
qui proposarà al Consell de Cercles la creació del seu Consell de Coordinació Municipal.  

A manera esquemàtica, els responsables i òrgans són:  

La persona Portaveu Municipal, triat per la militància i amb mandat mínim d'un any.  

El Plenari: per a municipis de 50 militants o menys (en un o diversos Cercles) o amb més en 
un sol Cercle. Està format pel conjunt de les persones militants.  

El Consell de Cercles: per a municipis de 51 militants o més i que tinguen 2 o més Cercles, 
format per dos integrants de cada Cercle, triats en els seus Cercles per mandat mínim d'un 
any, que podrà ser ampliat. El Consell de Cercles, en aquest cas, haurà d'estar compost per 
un mínim de 10 persones, per la qual cosa el nombre de membres per Cercle haurà d'ajustar-
se per a aconseguir, almenys, aquesta xifra. 

El Consell de Coordinació Municipal: tant per a municipis amb Plenari, a partir d'onze 
militants, o amb Consell de Cercles; triat en tots dos casos a proposta del Portaveu Municipal, 
però ratificat pels òrgans anteriorment descrits (Plenari o Consell de Cercles). El seu mandat 
serà mínim d'un any.  

 

ARTICLE 13. L'ASSEMBLEA CIUTADANA MUNICIPAL I LA MILITÀNCIA  

L'Assemblea Ciutadana Municipal està composta pel conjunt de les persones inscrites en un 
municipi. Aquesta únicament podrà prendre decisions sobre el seu àmbit territorial.  

En tot cas, serà a partir d'ara el conjunt de la militància exclusivament qui s'encarregarà de 
conformar i triar els seus òrgans locals, ja siga en Plenari o a través del Consell de Cercles.  
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ARTICLE 14. COMPETÈNCIES I CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA CIUTADANA MUNICIPAL  

Seran competències de l'Assemblea Ciutadana Municipal les següents:  

 L'aprovació, d'acord amb els reglaments i mitjançant primàries obertes, de la 
llista electoral per a optar a càrrecs públics en el seu respectiu àmbit territorial. 
De la seua aplicació resultarà una composició de llista definitiva d'acord amb la 
llei electoral en matèria de paritat.  

 L'aprovació del programa electoral definitiu, després d'un procés d'elaboració 
participativa, per al seu àmbit territorial.  

 Ratificar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança preelectoral o 
postelectoral, de govern o d'investidura per a les institucions de representació 
del seu àmbit territorial.  

 L'Assemblea Ciutadana Municipal serà convocada per als assumptes referits a 
dalt per part dels òrgans locals de direcció o, en defecte d'això, per qualsevol 
òrgan d'un nivell superior.  

 

MUNICIPIS DE FINS A 50 MILITANTS O MÉS I AMB UN SOL CERCLE: EL PLENARI  

 

ARTICLE 15. DEFINICIÓ I FUNCIONAMENT  

En els municipis amb 50 militants o menys o si, encara que siguen més, es reuneixen en un 
sol Cercle, existirà un Plenari com a òrgan principal de decisió política. En aquests municipis 
podrien coexistir diversos Cercles o agrupar-se la militància entorn d'un únic Cercle.  

El Plenari de la militància del municipi, en qualsevol cas, triarà uns òrgans de coordinació i 
càrrec de portaveu concordes al nombre de militants del qual disposen:  

 Menys de 5 militants: cap estructura oficial més enllà de les estructures informals 
de les quals l'espai es dote.  

 De 6 a 10 militants: triarà únicament un Càrrec de portaveu Municipal.  

 D'11 a 25 militants: triaran un Càrrec de portaveu Municipal i un Consell de 
Coordinació Municipal de 3 persones (incloent a la persona Portaveu Municipal).  

 De 26 a 50 militants: triaran un Càrrec de portaveu Municipal i un Consell de 
Coordinació Municipal de 5 persones (incloent a la persona Portaveu Municipal).  

La persona Portaveu Municipal serà triada per la majoria del Plenari pel termini mínim d'un 
any. Igualment i a continuació, el Plenari haurà d'aprovar per majoria simple la composició 
del Consell de Coordinació Municipal, a proposta de la persona Portaveu Municipal en 
primera instància, i pel mateix període. El Consell de Coordinació Municipal haurà de 
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comptar amb almenys un 50% de dones.  

 

ARTICLE 16. CONVOCATÒRIA DEL PLENARI  

El Plenari es podrà convocar en qualsevol moment, sempre amb caràcter vinculant, quan així 
se sol·licite pels seus integrants o a proposta del Consell de Coordinació Municipal. En cap 
cas podran transcórrer més d'un mes i mig entre dues convocatòries.  

Cada plenari elaborarà i aprovarà el seu propi reglament de funcionament i disposarà de dos 
mesos per a la seua aprovació. Aquest reglament no podrà contravindre l'esperit democràtic 
i participatiu del partit. El plenari podrà encarregar la tasca d'elaborar el reglament al Càrrec 
de portaveu o al Consell de Coordinació. 

 

ARTICLE 17. COMPETÈNCIES  

Seran competències del Plenari per al seu municipi:  

 Impulsar línia política aprovada per la militància en el propi Plenari, sempre en 
coherència amb les línies estratègiques generals de Podem.  

 La decisió sobre la forma política en la qual es concorre als diferents processos 
electorals del seu municipi, respectant els criteris marc establits en assemblees 
d'àmbit territorial superior.  

 Aprovar o rebutjar les propostes de pressupostos anuals presentades pel Consell 
de Coordinació Municipal si n'hi haguera o, en defecte d'això, pel Càrrec de 
portaveu Municipal o el propi Plenari.  

 Nomenar i substituir a les persones que conformaran el Consell de Coordinació 
Municipal, si existira.  

 Nomenar i substituir a les persones responsables de les àrees i equips de treball 
municipals, quan n'hi haja.  

 Organitzar, en el seu cas, el procés d'elecció o de revocació de la persona 
Portaveu Municipal així com d'integrants del Consell de Coordinació Municipal.  

 Definir els mecanismes necessaris per a la coordinació política amb el grup 
municipal del corresponent municipi, així com triar, després d'escoltar al grup 
municipal, les seues estructures de funcionament, càrrecs de portaveu i a les 
persones que exerciran aquestes responsabilitats.  

 

MUNICIPIS AMB 51 O MÉS MILITANTS I DIVERSOS CERCLES: EL CONSELL DE CERCLES  
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ARTICLE 18. DEFINICIÓ I FUNCIONAMENT  

En els municipis amb dos o més Cercles -i entenent sempre que superen els 50 militants- 
existirà un nou òrgan que representarà aquests espais per operativitat i, per tant, a la 
militància que debata en ells. Aquest òrgan, anomenat Consell de Cercles, tindrà caràcter 
deliberatiu i executiu al mateix temps. Les persones integrants dels Cercles que ho 
componguen podran traslladar la postura del seu àmbit de reunió i fixar així el debat i l'acció, 
tot això sense perjudici que alhora tinguen autonomia decisòria.  

En municipis amb Consell de Cercles, existirà al mateix temps una persona encarregada del 
Càrrec de portaveu Municipal -triat per totes les persones militants- i un Consell de 
Coordinació Municipal, la grandària de la qual variarà en funció dels Cercles que hi haja en 
el municipi i oscil·larà entre 5 i 9 integrants (inclosa el Càrrec de portaveu Municipal):  

 En municipis fins a 5 Cercles el Consell de Coordinació serà de 5 integrants.  

 De 6 a 10 Cercles, de 7 integrants.  

 Si el municipi té més d'11 Cercles, de 9 integrants.  

El Consell de Cercles estarà format per dos integrants —amb almenys una dona—, designats 
anualment per cada Cercle del municipi, i l'o la Portaveu Municipal proposarà un Consell de 
Coordinació compost exclusivament per militants del municipi, que validarà el Consell de 
Cercles. Les persones integrants dels Cercles designades per a aquest Consell podran ser 
revocades en qualsevol moment per majoria absoluta del seu Cercle.  

 

ARTICLE 19. CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE CERCLES  

El Consell de Cercles podrà ser convocat a iniciativa d'almenys un 25% dels Cercles del 
municipi o pel Consell de Coordinació Municipal. En cap cas podran transcórrer més de dos 
mesos entre sengles convocatòries.  

Les Secretaries Estatals d'Organització i de Cercles elaboraran un reglament marc per al 
funcionament dels Consells de Cercles.  

 

ARTICLE 20. COMPETÈNCIES  

Seran competències del Consell de Cercles:  

 Aprovar per majoria absoluta la línia política de Podem en el municipi, sempre 
en coherència amb les línies estratègiques generals de Podem.  
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 Aprovar per majoria absoluta la decisió sobre la forma política en la qual es 
concorre als diferents processos electorals del seu municipi, respectant els 
criteris marc establits en assemblees d'àmbit territorial superior.  

 Aprovar o rebutjar per majoria simple les propostes de pressupostos anuals 
presentades pel Consell de Coordinació Municipal si n'hi haguera o, en defecte 
d'això, pel Càrrec de portaveu Municipal.  

 Nomenar i substituir a les persones que conformaran el Consell de Coordinació 
Municipal, si existira.  

 Nomenar i substituir a les persones responsables de les àrees i equips de treball 
municipals, quan n'hi haja.  

 Organitzar, en el seu cas, el procés d'elecció o de revocació de la persona 
Portaveu Municipal així com d'integrants del Consell de Coordinació Municipal.  

 Definir els mecanismes necessaris per a la coordinació política amb el grup 
municipal del corresponent municipi, així com triar per majoria simple, després 
d'escoltar al grup municipal, les seues estructures de funcionament, càrrecs de 
portaveu i a les persones que exerciran aquestes responsabilitats.   

 

PORTAVOCÍA MUNICIPAL  

 

ARTICLE 21. DEFINICIÓ I FUNCIONS  

El Càrrec de portaveu Municipal exerceix la representació pública i institucional de Podem 
en el municipi, coordinant les seues activitats, assegurant la coherència del seu discurs i la 
coordinació amb Podem a nivell autonòmic i estatal.  

En municipis fins a 50 militants o amb un sol Cercle, serà triada en un plenari. En municipis 
amb 2 o més Cercles i 51 o més militants, serà triada pel conjunt de militants dels Cercles.  

En tots dos casos, el seu mandat serà mínim d'un any, podent ser revocada per una majoria 
de les persones militants del municipi.  

 

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL 

 

ARTICLE 22. DEFINICIÓ, FUNCIONS I FUNCIONAMENT  

El Consell de Coordinació Municipal, allà on existisca —en municipis amb més de 10 
militants— és l'òrgan col·legiat encarregat de fer les tasques executives quotidianes de 
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caràcter polític i de coordinació interna.  

Les seues funcions són:  

 Donar continuïtat a la línia política aprovada pel Plenari o el Consell de Cercles i 
adaptar-la a les circumstàncies del moment.  

 Executar els acords adoptats pel Plenari o el Consell de Cercles.  

 Definir l'ordre del dia de les reunions del Consell de Coordinació Municipal.  

 Assumir aquelles tasques que per delegació li encomanen el Plenari o el Consell 
de Cercles.  

 Realitzar el seguiment de l'execució dels acords dels òrgans d'àmbit municipal, 
així com vetlar pel bon funcionament de l'organització en el seu municipi.  

 Articular la relació jurídic-financera municipal i dels Cercles amb la resta d'òrgans 
de Podem, nomenant una persona responsable de Finances.  

Serà competent per a convocar al Plenari o al Consell de Cercles i haurà de reunir-se com a 
mínim una vegada al mes.  

 

FUNCIONAMENT EN MUNICIPIS AMB PLENARI  

El Plenari aprovarà la proposta de Consell de Coordinació Municipal que establisca la persona 
que ocupe el Càrrec de portaveu Municipal; si aquesta no tirara avant dita Plenària serà 
sobirà per a formular una alternativa.  

Les persones que ocupen el Consell de Coordinació Municipal tindran un mandat mínim d'un 
any i podran ser revocades en qualsevol moment, per majoria simple, pel Plenari.  

 

FUNCIONAMENT EN MUNICIPIS AMB CONSELL DE CERCLES  

El Consell de Cercles aprovarà la proposta de Consell de Coordinació Municipal que establisca 
la persona que ocupe el Càrrec de portaveu Municipal.  

Les persones que ocupen el Consell de Coordinació municipal tindran un mandat mínim d'un 
any i podran ser revocades en qualsevol moment, per majoria simple.  
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Títol 3. NIVEL SUPRAMUNICIPAL  

INTRODUCCIÓ. 

Una peça clau per a escalar problemes i solucions 

Perquè la militància, a través dels Cercles, puga ser protagonista i fer política tant en el pla 
local com també en l'autonòmic, són imprescindibles estructures noves intermèdies que 
doten als seus representants de fòrums de discussió, plantejament de propostes, debat i 
intervenció sociopolítica en la seua realitat més pròxima: barris, pobles o ciutats, així com 
per a portar aquestes veus fins al Consell Ciutadà Autonòmic. 

Per això, en el cas de les comunitats amb més d'una província o insulars, proposem la creació 
d'una Xarxa de Cercles que siga un espai de major proximitat que l'autonòmic, des d'on 
elevar problemàtiques als Consells Ciutadans i, alhora, debatre sobre les solucions i 
polítiques que es donen en aquests, com a màxims òrgans entre assemblees en els territoris. 
Aquestes xarxes han d'articular debats i reflexió política, coordinar tasques i fomentar la 
formació de la militància, i podran atendre una altra realitat territorial, diferent a la província 
o illa, si així ho decideix la seua Assemblea Ciutadana Autonòmica (veure article 47, parteix 
b). 

A més, aquestes Xarxes de Cercles, formades per militants de tots ells, seran el fòrum on es 
triarà als qui seran els i les Enllaços de Cercles als Consells Ciutadans Autonòmics, amb 
mandat anual i sempre subjecte a revocació. 

 

LA XARXA DE CERCLES 

 

ARTICLE 23. DEFINICIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL CIUTADÀ AUTONÒMIC 

La Xarxa de Cercles, que podrà ser provincial, insular, autonòmica en les comunitats 
uniprovincials no insulars o respondre a una altra realitat territorial, en el nostre cas 
intercomarcal, és un nou espai d'enllaços nomenats pels Cercles de cada territori des del 
qual es triarà en Plenari a les i els Enllaços de Cercles que formaran part del Consell Ciutadà 
Autonòmic. 

Aquestes xarxes tindran l'objectiu de possibilitar el debat i, en el seu cas, la presa de decisions 
sobre assumptes que concernisquen el seu àmbit territorial. Per a això, tindran un Consell 
de Coordinació intercomarcal per un nombre variable de persones, triades de la pròpia Xarxa 
de Cercles, que podrà prendre decisions de caràcter polític i de comunicació i coordinació 
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amb altres forces polítiques per a trenar llaços entre elles, així com coordinar possibles 
accions d'intervenció sociopolítica en els seus territoris. 

Cada Xarxa de Cercles triarà a les persones que corresponguen com a Enllaços de Cercles per 
període d'un any, segons el repartiment proporcional a la població establit dins de la part de 
l'òrgan autonòmic, de manera que es garantisca la paritat del conjunt autonòmic d'enllaços 
amb almenys un 50% de dones. 

El nombre total d'Enllaços de Cercles al País Valencià serà de 14, com a fixa l'article 30 del 
present document. 

Les Secretaries Estatals d'Organització i de Cercles garantiran la viabilitat d'aquest procés i 
ajudaran al nivell autonòmic en tot el que faça referència a aquest procés.  

 

ARTICLE 24. COMPOSICIÓ 

Tota Xarxa de Cercles estarà formada per dos Enllaços de cada Cercle actiu del seu àmbit 
territorial, garantint que, almenys, una d'elles és dona. Aquestes persones seran triades 
anualment amb possibilitat de renovar el seu càrrec. 

Els Consells de Coordinació Intercomarcals es triaran entre els integrants de cadascuna de 
les Xarxes de Cercles Intercomarcals i tindran una grandària que podrà oscil·lar entre 5 i 15 
persones. 

 

ARTICLE 25. COMPETÈNCIES 

Seran competències de la Xarxa de Cercles: 

 · Triar d'entre els seus integrants, amb caràcter anual, a les i els Enllaços de 
Cercles que formaran part del Consell Ciutadà Autonòmic corresponent, 
garantint la paritat amb almenys el 50% de dones en el conjunt autonòmic 
d'aquestes persones Enllaços de Cercles. 

 · Revocar qualsevol Enllaç de Cercles que actue en el Consell Ciutadà Autonòmic. 

 · Triar la grandària del seu Consell de Coordinació i la seua composició, sempre 
d'entre els seus integrants. 

 · Si manquen de Consell de Coordinació, nomenar un equip dinamitzador 
encarregat de les convocatòries, l'assistència i les votacions. 

 Seran competències del Consell de Coordinació Intercomarcal, en el seu cas: 

 · Establir una agenda de temes del seu àmbit territorial que haurien de tractar-
se en el Consell Ciutadà Autonòmic. 
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 · Constituir-se en un espai de decisió davant qüestions de rellevància política en 
el seu àmbit territorial. Aquest espai serà legítim per a establir comunicació i 
coordinació amb la resta de forces polítiques amb la finalitat de trenar llaços 
entre elles i coordinar possibles accions d'intervenció sociopolítica a la seua 
província o illa. 

 · Fomentar la formació i la informació entre els Cercles. 

 · Poder triar, així mateix, a una persona Responsable Intercomarcal dels Cercles, 
sempre entre les triades per al Consell Ciutadà Autonòmic. 

 · Dinamitzar les convocatòries, ordre del dia, assistència i votacions. 

 
ARTICLE 26. FUNCIONAMENT 

Les Xarxes de Cercles hauran de ser convocades de manera ordinària almenys una vegada a 
l'any en Plenari per a triar al seu Consell de Coordinació i designar als qui acudiran al Consell 
Ciutadà del País Valencià. 

Les Xarxes de Cercles hauran de constituir-se per primera vegada abans de sis mesos des de 
l'entrada en vigor d'aquest Document organitzatiu, amb la finalitat de triar a les persones 
Enllaços de Cercles i al Consell de Coordinació, així com la seua grandària. 

En qualsevol cas, la sessió constitutiva de cada Xarxa de Cercles es durà a terme mitjançant 
Plenari. 

L'elecció de les i els Enllaços de Cercles que participaran en el Consell Ciutadà Autonòmic 
tindrà caràcter anual, igual que la de les persones integrants del Consell de Coordinació, que 
podran ser les mateixes persones. 

El Consell de Coordinació haurà de reunir-se almenys una vegada cada tres mesos i informar 
de la seua activitat en el Plenari anual de la Xarxa de Cercles. 

Un Cercle podrà revocar per majoria qualificada (dos terços) al seu enllaç, ja estiga en la 
Xarxa de Cercles o en el Consell Ciutadà del País Valencià. Si una persona Enllaç de Cercles 
renuncia a les seues funcions, ja siga en el Consell Ciutadà del País Valencià o en la Xarxa de 
Cercles, podrà ser substituïda per una altra en el seu lloc. 

Per a tot aquest procés, les Xarxes de Cercles comptaran amb l'ajuda de la Secretaria 
d'Organització Autonòmica, així com de la Secretaria Estatal de Cercles.. 

 
ARTICULE 27. COORDINADORES COMARCALS: 

Les coordinadors comarcals són espais de coordinació dels cercles que tindran les següents 
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funcions: 

 Dinamitzar políticament, en coordinació amb el Consell de Coordinació 
Intercomarcal, l'àmbit geogràfic que els competeix. 

 Generar sinergies entre els diferents municipis per a una major efectivitat 
política (per a formació, extensió, iniciatives municipals…) 

Es realitzarà un reglament marc per a la facilitació del funcionament i organització d'aquest 
espai. 
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Títol 4. Nivell autonòmic  

INTRODUCCIÓ. DIÀLEG ENTRE EL NIVELL AUTONÒMIC I EL LOCAL: EL PAPER DELS CERCLES  

Els Cercles constitueixen la unitat bàsica d'actuació de Podem PV. 

El model que proposem en aquest Document organitzatiu, en qualsevol cas, estableix una 
novetat perquè la militància decidisca de manera directa sobre totes les qüestions que 
s'aborden en cada Consell Ciutadà Autonòmic: en concret, un terç de l'òrgan, el 33%, estarà 
format per Enllaços de Cercles nomenats a nivell Comarcal i supracomarcal (per a tot això, 
veure el títol 6). Les persones inscrites triaran el 66% de l'òrgan a més de la persona 
Coordinadora Autonòmica.  

 

L'ASSEMBLEA CIUTADANA DEL PAÍS VALENCIÀ  

 

ARTICLE 28. DEFINICIÓ  

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica està composta pel conjunt de persones inscrites en 
Podem en el seu àmbit territorial, sent el màxim òrgan de decisió en cada comunitat 
autònoma, d'acord amb el que es preveu en el títol anterior.  

Les seues decisions seran vinculants i no podran ser revocades, més que per la mateixa 
Assemblea Ciutadana o per una altra d'àmbit territorial superior, quan afecten qüestions de 
rellevància política supraterritorial o a la línia estratègica del partit.  

 

ARTICLE 29. COMPOSICIÓ  

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica estarà compostes per totes les persones inscrites en 
Podem en el respectiu àmbit territorial.  

Les persones inscrites decidiran amb plena llibertat l'àmbit territorial en el qual volen 
inscriure's i exercir el seu dret de sufragi, però no podran estar inscrites en més d'un lloc al 
mateix temps, excepte aquelles persones residents en l'exterior, que podran estar inscrites 
alhora en la circumscripció exterior i en la seua comunitat autònoma o municipi d'origen.  

 

ARTICLE 30. ASSEMBLEA CIUTADANA AUTONÒMICA ORDINÀRIA I PERMANENT  

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica ordinària es reunirà com a mínim cada díhuit mesos i 
com a màxim cada quatre anys, i s'ocuparà almenys de les decisions relatives a la línia 
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estratègica en el territori: l'elecció de la Coordinadora Autonòmica o del Coordinador 
Autonòmic, la composició del Consell Ciutadà Autonòmic en la seua part electa i la 
composició de la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica. Transcorregut un 
període de quatre anys l'Assemblea Ciutadana Autonòmica ordinària s'entendrà convocada 
de manera automàtica.  

Per a assegurar la coherència del projecte, l'elecció de la línia estratègica en el territori, la de 
la Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic i la composició del Consell Ciutadà 
Autonòmic en la seua part electa es farà de forma relacionada i en un mateix procés.  

Totes les persones inscrites en Podem en el territori corresponent tindran dret a participar, 
amb veu i vot, en l'Assemblea Ciutadana Autonòmica ordinària. En aquest sentit, l'Assemblea 
Ciutadana Autonòmica ordinària arbitrarà tots els mecanismes disponibles per a garantir 
l'exercici del dret a veu i vot de totes les persones inscrites en el territori, per al que utilitzarà 
totes les eines presencials i telemàtiques al seu abast.  

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica es considerarà oberta de manera permanent per a la 
realització de processos de decisió i consultes vinculants sobre temes d'especial rellevància 
política en el territori corresponent.  

 

ARTICLE 31. COMPETÈNCIES  

Seran competències exclusives i intransferibles de l'Assemblees Ciutadanes Autonòmiques:  

a. Determinar la forma en la qual es traslladen les línies polítiques generals i els principis 
programàtics de Podem al territori.  

b. Triar i revocar a la Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic.  

c. Triar i revocar al 66% dels i les integrants del Consell Ciutadà Autonòmic, mitjançant 
un sistema de llistes obertes corregit amb criteris de gènere (per a garantir un mínim 
del 50% de dones).  

d. Triar i revocar a la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica.  

e. Aprovar els programes electorals definitius (després d'un procés d'elaboració 
participativa) corresponents a processos electorals del seu àmbit territorial, sense 
contradir els principis programàtics aprovats per assemblees d'ordre territorial 
superior.  

f. Decidir la fórmula política en la qual es concorre als diferents processos electorals del 
seu àmbit territorial, sense contradir la línia política aprovada per òrgans d'ordre 
territorial superior; i establir els criteris marc amb els quals es concorre als comicis 
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d'àmbit inferior a l'autonòmic dins del territori corresponent.  

g. Elegir les llistes electorals per a optar a càrrecs públics per a les institucions de 
representació del seu àmbit territorial, mitjançant primàries obertes a les persones 
inscrites.  

h. Ratificar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança preelectoral o postelectoral de 
govern per a les institucions de representació del seu àmbit territorial, de govern o 
d'investidura per a les institucions de representació del seu àmbit territorial, d'acord 
amb els principis generals aprovats per les assemblees d'ordre territorial superior, 
així com establir els criteris marc amb els quals es poden dur a terme aliances d'àmbit 
inferior a l'autonòmic dins del territori corresponent.  

 
 ARTICLE 32. CONVOCATÒRIA 

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica ordinària serà convocada de manera automàtica 
transcorreguts quatre anys des de l'anterior. Així mateix, podrà ser convocada entre 18 
mesos i quatre anys per:  

 La Coordinadora Autonòmica, el Coordinador Autonòmic o el Consell de 
Coordinació Autonòmic.  

 Una majoria qualificada (3⁄5) del Consell Ciutadà Autonòmic.  

 Un 25% de les persones inscrites en Podem del PV. 

 Es podrà convocar l'Assemblea Ciutadana Autonòmica permanent per a dur a 
terme consultes de caràcter vinculant sobre elements de rellevància política per:  

 La Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic, o el Consell de 
Coordinació Autonòmic.  

 La majoria absoluta del Consell Ciutadà Estatal.  

 Un 25% de les persones inscrites en Podem.  

 Per a prendre decisions de tipus revocatori, l'Assemblea Ciutadana Autonòmica 
no podrà ser convocada abans de 18 mesos des de l'elecció del càrrec o òrgan a 
qui afecte. Són competents per a aquesta convocatòria:  

 La Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic.  

 La majoria absoluta del Consell Ciutadà Autonòmic.  

 Un 25% de les persones inscrites en Podem.  

Les Assemblees Ciutadanes Autonòmiques només podran adoptar decisions entorn de les 
matèries de la seua competència territorial.  
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ARTICLE 33. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  

L'organització tècnica de l'Assemblea Ciutadana Autonòmica correspon al Consell Ciutadà 
Autonòmic o a l'Equip Tècnic que designe a tal fi.  

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica es convocarà com a mínim amb quinze dies d'antelació. 
L'ordre de l'assemblea serà elaborat per un Equip Tècnic nomenat a aquest efecte en la 
convocatòria. L'organització establirà procediments per a la inclusió de temes de debat i 
decisió per part dels i les participants.  

Si l'Assemblea Ciutadana és convocada pel conjunt de persones inscrites, aquests hauran de 
coordinar-se amb el Consell Ciutadà Autonòmic per a la seua organització.  

Els acords seran adoptats per majoria simple.  

Les normes fonamentals per al correcte desenvolupament de les assemblees ciutadanes es 
fixaran mitjançant un reglament aprovat pel Consell Ciutadà Estatal o pel Consell de 
Coordinació, per delegació del primer.  

 

ARTICLE 34. EQUIPS TÈCNICS  

Impossibilitat el funcionament normal dels òrgans autonòmics, i de no produir-se la decisió 
conjunta a la qual es refereix l'article 39, la Secretaria d'Organització Estatal, sentits els 
òrgans existents en el territori, proposarà al Consell de Coordinació Estatal la formació d'un 
Equip Tècnic que representarà provisionalment a Podem en el territori i que assumirà les 
funcions de tots els òrgans del seu àmbit territorial, excepte aquelles que expressament 
siguen limitades pel Consell de Coordinació Estatal.  

 

EL CONSELL CIUTADÀ AUTONÒMIC  

 

ARTICLE 35. DEFINICIÓ 

El Consell Ciutadà Autonòmic és l'òrgan encarregat de debatre, decidir i executar la direcció 
política de Podem en el seu territori entre Assemblees Ciutadanes Autonòmiques ordinàries, 
i sempre d'acord amb l'aprovat en aquestes i amb la línia estratègica general de Podem.  

 

ARTICLE 36. ELECCIÓ I COMPOSICIÓ 
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El Consell Ciutadà Autonòmic estarà compost per dues parts: una electa per l'Assemblea 
Ciutadana (el 66%, a més de la Coordinació Autonòmica) i una altra a partir d'Enllaços de 
Cercles triats des del territori (el 33%).  

El Consell Ciutadà Autonòmic estarà compost per 42 persones, de les quals 28 seran electes 
en Assemblea Ciutadana i 14 des dels Cercles Territorials  

En qualsevol cas, haurà de sumar-se al Consell Ciutadà la persona Coordinadora Autonòmica, 
que serà qui s'encarregue de coordinar les seues reunions.  

Les i els Enllaços de Cercles seran triats des de les noves Xarxes de Cercles sobre la base de 
criteris d'interessos comuns, proximitat geogràfica i atenent criteris demogràfics sobre la 
base de criteris d'interessos comuns, proximitat geogràfica i atenent criteris demogràfics 
sempre en proporció als seus habitants —el que els atorgarà una xifra fixa, en funció de la 
grandària definitiva de l'òrgan—. Aquesta elecció, que serà anual, respectarà la paritat de 
gènere (més informació en el títol 5 d'aquest Document organitzatiu). Les Secretaries 
Estatals d'Organització i de Cercles elaboraran un reglament amb tots els detalls i garantiran 
la viabilitat d'aquest procés on es garantisca la participació de tot el territori en demarcacions 
supracomarcals per a afavorir l'arrelament territorial mitjançant l'extensió dels cercles. 

 

ARTICLE 37. COMPETÈNCIES  

Són competències de cada Consell Ciutadà Autonòmic aquelles previstes en els documents 
aprovats per la seua assemblea territorial, que en qualsevol cas inclouran:  

a. Impulsar la línia política de Podem aprovada per l'Assemblea Ciutadana Autonòmica, 
sempre en coherència amb les línies estratègiques generals de Podem.  

b. Revisar i, si escau, redactar, refondre, adaptar i harmonitzar per al seu territori tots 
els reglaments de caràcter general i desenvolupar reglaments propis per al seu àmbit 
territorial, incloent el del propi Consell Ciutadà Autonòmic.  

c. Definir els mecanismes necessaris per a la coordinació política del Consell Ciutadà 
Autonòmic amb el grup parlamentari de la corresponent comunitat autònoma, així 
com triar —després d'escoltar al grup parlamentari— les seues estructures de 
funcionament, càrrecs de portaveu i a les persones que exerciran aquestes 
responsabilitats.  

d. Aprovar o rebutjar la proposta de pressupostos anuals presentades pel Consell de 
Coordinació Autonòmic.  

e. Aprovar o rebutjar les propostes de pressupostos extraordinaris presentades pel 
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Consell de Coordinació Autonòmic.  

f. Nomenar i substituir a les persones que conformen el Consell de Coordinació 
Autonòmic, d'acord amb el que es preveu en el seu propi Document organitzatiu.  

g. Nomenar i substituir a les i els responsables de les secretaries i àrees.  

h. Aprovar la memòria de gestió i anàlisi política que haurà de presentar anualment el 
Consell de Coordinació Autonòmic.  

i. Convocar i assistir a la Trobada València. A aquest efecte, els membres electes en 
representació de la xarxa de Coordinadores Comarcals constituiran la Mesa 
Ciutadana per a convocar, coordinar i gestionar aquesta convocatòria, a més de 
confeccionar el reglament corresponent d'aqueix acte (Veure títol 12).  

 

ARTICLE 38. CONVOCATÒRIA I FUNCIONAMENT 

El Consell Ciutadà Autonòmic es regirà pel seu reglament, que haurà d'incloure per a la seua 
convocatòria:  

La decisió de la Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic, o del Consell de 
Coordinació.  

La decisió del Consell de Coordinació a petició del 25% del Consell Ciutadà Autonòmic.  

La decisió del Consell de Coordinació a petició del 25% de les persones inscrites en Podem 
en el territori.  

Els documents vigents i el reglament del Consell Ciutadà Autonòmic determinaran un 
quòrum mínim per a la constitució i validesa de les decisions del Consell Ciutadà, que no 
podrà ser inferior al 30% de les seues persones integrants de la part electa en Assemblea 
Ciutadana.  

Independentment d'aquesta organització, el Consell Ciutadà Autonòmic comptarà almenys 
amb una Secretaria de Feminismes i Polítiques d'Igualtat.  

 
ARTICLE 39. REVOCACIÓ  

Les persones integrants del Consell Ciutadà Autonòmic triades en Assemblea Ciutadana 
Autonòmica cessaran per la convocatòria d'una Assemblea Ciutadana Autonòmica en la qual 
es procedisca a triar la seua part electa, per dimissió, incapacitat, defunció o per perdre la 
condició originària que generava el dret a pertànyer a aquest òrgan. Les persones electes 
podran ser revocades per l'Assemblea Ciutadana mitjançant el procediment contemplat en 
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aquest document.  

En el cas d'Enllaços de Cercles, nomenats amb caràcter anual des dels seus territoris, aquests 
podran ser revocats mitjançant votació en la seua Xarxa de Coordinadores Comarcals.  

Un Cercle podrà revocar per majoria absoluta al seu Enllaç del Consell Ciutadà Autonòmic.  

Una vegada electes en Assemblea Ciutadana les persones que formaran part del Consell 
Ciutadà Autonòmic, si alguna d'elles cessa en l'òrgan el seu lloc no podrà ser substituïda.  

 

LA COORDINACIÓ AUTONÒMICA  

 

ARTICLE 40. DEFINICIÓ 

La Coordinació Autonòmica és l'òrgan que exerceix la representació política i institucional de 
Podem en el territori, i la persona que l'ocupe coordina les seues activitats assegurant la 
coherència estratègica del seu discurs i acció política, així com la coordinació i la coherència 
estratègica amb Podemos a nivell estatal.  

 

ARTICLE 41. COMPETÈNCIES  

Seran competències de la Coordinadora Autonòmica o del Coordinador Autonòmic:  

Exercir la representació política i institucional de Podem en el territori, coordinant les 
seues activitats.  

 Coordinar el Consell Ciutadà i el Consell de Coordinació.  

 Convocar l'Assemblea Ciutadana Autonòmica.  

 La delegació de la representació orgànica i política en cada comunitat autònoma 
serà exercida amb el document de delegació aprovat pel Consell de Coordinació 
Estatal.  

 

ARTICLE 42. ELECCIÓ  

La Coordinadora Autonòmica o el Coordinador Autonòmic es triarà per l'Assemblea 
Ciutadana Autonòmica mitjançant sufragi lliure i directe.  

Les candidatures es presentaran d'acord amb el que s'estableix en un reglament públic previ 
que exigirà, com a requisit, una antiguitat mínima de sis mesos d'inscripció en Podem.  

La persona que exercisca la Coordinació Autonòmica podrà ser revocada mitjançant la 
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convocatòria d'una consulta vinculant revocatòria a l'Assemblea Ciutadana Autonòmica que 
ho va nomenar. El Consell Ciutadà Autonòmic, actuant de manera col·legiada, serà 
l'encarregat d'organitzar el procés electoral de revocació.  

 

EL CONSELL DE COORDINACIÓ AUTONÒMIC  

 

ARTICLE 43. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ  

El Consell de Coordinació Autonòmic és l'òrgan col·legiat en què es recolza la Coordinació 
Autonòmica i el Consell Ciutadà Autonòmic per a fer les tasques de caràcter polític i de 
coordinació interna.  

Serà nomenat a proposta de la Coordinadora Autonòmica o del Coordinador Autonòmic 
entre les persones electes per l'Assemblea Ciutadana Autonòmica i els representants de la 
Xarxa de Coordinadores Comarcals en el Consell Ciutadà Autonòmic i ratificat pel Consell 
Ciutadà Autonòmic. La seua composició tindrà en compte la paritat de gènere i constarà de 
10-12 persones.  

El Consell de Coordinació Autonòmic, actuant de manera col·legiada, atendrà les obligacions 
de caràcter general de l'organització en el seu àmbit territorial i assumirà les decisions 
polítiques immediates, conformement als documents aprovats per l'Assemblea Ciutadana 
Autonòmica, coordinant l'activitat política i executiva de les diferents àrees i equips de 
treball autonòmics, conformement als documents organitzatius aprovats per l'Assemblea. 

El Consell de Coordinació Autonòmic s'organitzarà en secretaries establides pel Consell 
Ciutadà Autonòmic, amb les funcions que el propi Consell Ciutadà els encomane. Amb l'ànim 
de complir el nostre document polític i els objectius organitzatius les polítiques feministes, 
municipals, de serveis públics i els cercles hauran de tindre una secretària.  

Les persones integrants del Consell de Coordinació Autonòmic podran ser revocades pel 
Consell Ciutadà Autonòmic. 

També podran ser revocades per l'Assemblea Ciutadana Autonòmica mitjançant una 
consulta vinculant, per a això haurà de ser avalada la sol·licitud per una cinquena part de les 
persones inscrita en Podem PV. En aquest cas, el Consell Ciutadà Autonòmic, actuant de 
manera col·legiada, serà l'encarregat d'organitzar el procés electoral de revocació. Els 
referèndums revocatoris de les persones integrants del Consell de Coordinació Autonòmic 
seran de caràcter exclusivament individual.  
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ARTICLE 44. FUNCIONAMENT  

Les seues funcions seran:  

a. Donar continuïtat a la línia política acordada en les Assemblees Ciutadanes i adaptar-
la a les circumstàncies del moment.  

b. Executar els acords adoptats pel Consell Ciutadà i l'Assemblea Ciutadana.  

c. Definir l'ordre del dia de les reunions del Consell de Coordinació.  

d. Assumir totes aquelles funcions que li encomane, per delegació, el Consell Ciutadà.  

e. Realitzar el seguiment de l'execució dels acords dels òrgans d'àmbit autonòmic, així 
com vetlar pel bon funcionament de tota l'organització.  

 

OBSERVATORI PER A LA  DESPATRIARCALITZACIÓ. 

 

ARTICLE 45. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ 

L'Observatori per a la despatriarcaliztació de PODEM PV és l'eina amb la qual tendir cap a 
una manera d'organitzar-nos i relacionar-nos més democràtica, constructiva i inclusiva. 

És l'espai encarregat d'identificar de quina forma el patriarcat impregna la cultura política de 
la nostra organització i proposar fórmules per a superar-les. 

A proposta de la Secretaria de Feminismes i Polítiques LGTBI, el Consell Ciutadà Valencià, 
aprovarà la composició d'aquest Observatori, que presidirà la persona que ostente la 
responsabilitat de la Secretaria de Feminismes i Polítiques LGTBI. 

Es dirigirà cap a l'interior de l'organització en el territori, actuarà d'ofici o a través de petició 
de qualsevol membre inscrit/a o òrgan del partit a través d'un procediment àgil i de fàcil 
accés. 

 

ARTICLE 46. FUNCIONS: 

Identificació de conductes patriarcals de caràcter individual o que estiguen normalitzades en 
la cultura política interna (violències, LGTBIFòbia, processos de presa de decisió no 
inclusius...) i desenvolupament de propostes per a la seua superació, incorporant el principi 
d'interseccionalitat, per a garantir la inclusió de tots i totes. 

Elaborarà informes motivats d'aquells casos que requerisquen intervenció des de qualsevol 
òrgan de PODEM PV, bé siga de caràcter polític (al Consell Ciutadà del País Valencià o els 
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Consells Ciutadans municipals, en funció de l'àmbit del cas), o bé siga de caràcter disciplinari 
a la Comissió Valenciana de Garanties Democràtiques.  

Aquests informes com a mínim contindran: 

 Descripció del cas que motiva l'informe. 

 Relat de les parts (en cas de dirigir-se a la Comissió Valenciana de Garanties 
Democràtiques) 

 Proposta d'actuació motivada de l'Observatori. 

Aquests informes han de ser contestats de forma motivada per l'òrgan al qual es 
dirigeix, pronunciant-se sobre la proposta realitzada. 

S'elaborarà un protocol per a a la prevenció i actuació que possibilite rebre els 
presumptes casos d'assetjament, maltractament i discriminació per motiu de 
gènere i opció sexual, i poder així proposar les mesures oportunes per a 
l'erradicació de la conducta violenta. 

 Foment de la desconstrucció de les feminitats i masculinitats patriarcals, 
propiciant eines per a desenvolupar aqueixa tasca a nivell individual i col·lectiu. 

Es desenvoluparan plans de formació que vagen dirigits a la identificació dels 
models de feminitat i de masculinitat patriarcals existents en l'organització, així 
com eines per a la seua superació. 

Aquesta formació haurà d'abordar almenys aquestes orientacions: 

 

 Formació específica per a càrrecs electes del partit en el nostre territori sobre 
Feminismes i LGTBI. 

 Formació en llenguatge inclusiu per a totes les persones responsables de 
càrrecs de portaveu i xarxes socials. 

 Formació per a la militància en matèria de feminismes, fent pedagogia des 
dels principis polítics i les propostes feministes de Podemos 

 Formació per a dones dirigida al seu apoderament dins i fora de l'organització 

 Formació per a homes sobre feminismes i eines per a la superació de models 
de masculinitat patriarcals. 

 Formació de tota la militància en micromasclismes, per a identificar i revertir 
els comportaments i conductes masclistes en espais de militància. 

Per al desenvolupament de les seues funcions es dotarà d'un reglament intern propi. 
S'articularan els mitjans necessaris perquè l'accés a aquest Observatori siga fàcil i àgil a totes 
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les persones inscrites en Podem PV.  

 

ÀREES SECTORIALS  

 

ARTICLE 47. DEFINICIÓ  

Els Cercles Sectorials, denominats Grups de Treball Sectorials en el document marc estatal, 
d'ara en avant Àrees Sectorials, es troben, en l'actualitat, conformats per persones 
interessades a aportar a la construcció i desplegament de Podem amb la seua experiència i 
coneixement concret en àrees determinades. Es tracta d'una banda de persones que 
desitgen aportar canvis en l'àrea determinada del seu treball, la qual cosa les converteix en 
especialistes d'aquest àrea, sent, per tant les que un coneixement i criteri més encertat 
tenen de la realitat del sector en qüestió. 

És per això que aquestes Àrees Sectorials són la font on ha de beure el partit per a establir 
les estratègies polítiques i de canvi social. 

Dins del procés d'integració efectiva dels Cercles, que aquest document organitzatiu ve a 
culminar, es proposa que els Cercles Sectorials s'adscriguen com a Àrees Sectorials 
especialitzats associats al Consell Ciutadà Valencià.  

Aquesta proposta tracta de garantir i facilitar aquesta aspiració militant, permetent un accés 
directe als espais de decisió política, servint igualment de font d'informació, consell i 
inspiració al Consell Ciutadà i altres òrgans del partit per a la presa de decisions i acció política 
i social. 

Tots els cercles sectorials actius a data de l'Assemblea Ciutadana Autonòmica es convertiran 
directament en Àrees Sectorials.  

 

ARTICLE 48. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN ÀREES SECTORIALS  

Les Àrees Sectorials mantenen el caràcter obert i democràtic que guarden, en la seua 
essència, tots els espais de Podem. Per això, podrà participar en ells qualsevol persona que 
vulga posar al servei del projecte la seua formació i experiència temàtica o sectorial.  

 

ARTICLE 49. OBJECTIUS I FUNCIONS DE LES ÀREES SECTORIALS  

Les Àrees Sectorials, en tant espais associats al Consell Ciutadà Autonòmic, tindran els 
següents objectius i funcions:  
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a. Articular i canalitzar, proposant possibles línies de treball al Consell Ciutadà, les 
demandes i les aspiracions dels moviments socials, les organitzacions i actors de la 
societat civil, amb la finalitat de transformar-les en propostes d'actuació socials, 
pública o institucional. Aquestes propostes seran estudiades pel Consell Ciutadà, que 
decidirà si l'Àrea Sectorial podrà portar-ho a efecte. 

b. Subministrar, a petició del Consell Ciutadà de referència, continguts professionals 
específics i orientacions tècniques per a la formulació d'estratègies, iniciatives i 
programes, basats en els coneixements especialitzats sobre el funcionament i les 
característiques dels respectius àmbits de treball, facilitant així la presa de decisions 
polítiques informades i ajustades a criteris racionals i tècnicament viables.  

c. Dissenyar i realitzar, a petició del Consell Ciutadà de referència, assemblees i trobades 
temàtiques de Podem, afavorint debats orientats a la sensibilització, difusió del 
coneixement i propostes d'actuació col·lectiva en temes sectorials i transversals 
relatius al seu àmbit d'especialització.  

d. Possibilitat d'assistència amb veu i sense vot en el Consell Ciutadà Autonòmic quan es 
vagen a debatre temes de la seua àrea d'especialitat. 

Es comptarà amb la participació en la formació de la militància en la seua àrea d'especialitat, 
en estreta col·laboració amb l'àrea de formació.  

Cada Àrea Sectorial s'organitzarà per al seu treball quotidià amb la finalitat de complir els 
seus objectius i funcions; en tot cas, realitzarà una reunió trimestral amb el Consell Ciutadà 
Autonòmic -o la persona o persones que el Consell Ciutadà determine- en la que es 
proposaran, debatran i farà seguiment dels objectius d'actuació d'aquest Àrea Sectorial. La 
sol·licitud de reunió podrà partir del Consell Ciutadà Autonòmic o el propi Àrea Sectorial, 
tenint les parts l'obligació ineludible de facilitar i acudir a aquestes reunions. 

La inoperativitat de les Àrees Sectorials durant un període de 9 mesos o més implicarà la 
dissolució automàtica d'aquests. Els grups de treball dissolts podran tornar a constituir-se a 
instàncies de les parts indicades en l'article 18 . 

 

ARTICLE 50. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LES ÀREES SECTORIALS. 

Les Àrees Sectorials podran constituir-se a instàncies del Consell Ciutadà Autonòmic, de la 
Xarxa de Coordinadores Comarcals o per pròpia iniciativa dels militants. En aquest últim cas, 
per a Associar-se al Consell Ciutadà Autonòmic haurà de ser aprovat per aquest.  

També podran crear-se Àrees Sectorials a proposta d'altres òrgans territorials, però estaran 
adscrits a l'òrgan que els haja promoguts. Per a constituir Àrees Sectorials, es requeriran els 
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mateix requisits que per a la constitució d'un Cercle. Els grups de Treball Sectorials podran 
organitzar-se internament com els siga més operatiu, havent d'aprovar ells mateixos el seu 
reglament de funcionament. 

Les dues persones triades per al Consell Ciutadà Autonòmic en representació dels actuals 
Cercles Sectorials exerciran a partir d'ara una labor de facilitació global d'aquests processos 
a escala autonòmica.  

 

ARTICLE 51. ÀREES SECTORIALS PERMANENTS. 

Per la seua importància estratègica per a la creació, desenvolupament i execució de la línia 
política de Podem PV, es defineixen com a Àrees Sectorials permanents (excepte la seua 
dissolució) els Cercles Sectorials actius a data de la celebració de l'Assemblea Ciutadana 
Autonòmica.  

Aquestes Àrees Sectorials de treball podran acollir àrees de treball per a temes específics 
dins del sector en el qual s'engloben. 

Aquestes Àrees Sectorials permanents a les quals es referencia ací, ho és sense perjudici 
d'altres Àrees Sectorials que puguen sorgir a instàncies de qualsevol de les parts indicades 
en l'article 18.  

 

LA COMISSIÓ DE GARANTIES DEMOCRÀTIQUES AUTONÒMICA  

 

ARTICLE 52. DEFINICIÓ  

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica és l'òrgan, imparcial i independent, 
encarregat de vetlar pel respecte dels drets de les persones inscrites en Podem en el seu 
territori, i els principis fonamentals i pel compliment dels Estatuts, documents aprovats en 
l'Assemblea Ciutadana i normes de funcionament de l'organització d'acord amb el que 
s'estableix en la normativa del propi partit.  

 

ARTICLE 53. COMPOSICIÓ  

Després de sis mesos que sotmetrà a coneixement de la militància i a aprovació pel CCV. 
Aquest reglament contindrà, entre altres, els següents continguts: la seua constitució, la 
Comissió de Garanties elaborarà un reglament en un termini no major a -garanties 
processals, procediments tipificació de les faltes i les mesures sancionadores, mesures 
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cautelars, execució de les resolucions i recursos. 

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica estarà composta per 5 persones 
titulars i 5 suplents que substituiran amb plenes facultats a les anteriors quan no els siga 
possible exercir les seues funcions.  

Seran triades directament per l'Assemblea Ciutadana d'acord amb el seu reglament, amb 
almenys un any d'antiguitat en Podem, mitjançant vot directe entre candidatures que 
podran ser agrupades en llistes obertes no necessàriament completes.  

Seran integrants de la Comissió de Garanties Democràtiques les persones més votades que 
garantisquen la presència d'almenys un 50% de dones.  

Seran suplents en igual número les següents persones més votades. Els i les suplents 
succeiran a les persones integrants de ple dret en cas de cessament, dimissió, absència o 
defunció en l'ordre en el qual van ser votats que permeta mantindre els criteris establits en 
el paràgraf anterior.  

Totes les persones que resulten triades realitzaran una formació en feminisme i LGTBI 
obligatòria en el termini de dos mesos des de la seua elecció. 

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica quedarà dissolta quan la seua 
composició no garantisca la presència de, almenys, un 50% de dones o el quòrum mínim de 
5 persones o per inoperància de l'òrgan per falta d'eficàcia en la consecució dels seus fins. 
No obstant això, en cas que la Comissió de Garanties decaiga per no complir aquests requisits 
de quòrum o eficàcia, constituirà amb caràcter provisional, fins a la següent Assemblea 
Ciutadana, un òrgan tècnic compost per 5 persones triades pel Consell de Coordinació 
Autonòmic en sintonia amb el Consell de Coordinació Estatal, que haurà de respectar la 
correcció de gènere, a fi de garantir el normal desenvolupament dels procediments evitant 
d'aquesta manera la paralització dels assumptes en nom de la seguretat jurídica.  

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica només podrà ser revocada de manera 
conjunta com a òrgan, incloent als suplents, mitjançant la convocatòria d'una consulta 
vinculant revocatòria davant l'Assemblea Ciutadana Autonòmica que la va triar, 
transcorregut el termini mínim per a la revocació i aportant l'aval d'una cinquena part de les 
persones inscrites en Podem en el territori.  

En cas que una Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica decaiga per qualsevol 
altra raó que impedisca de manera permanent l'exercici de les seues funcions, aquestes 
seran assumides per la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal d'acord amb el seu 
reglament.  

En els casos en què per la dimissió de qualsevol dels seus integrants la Comissió de Garanties 



 

 

42 

 

Autonòmica no complira amb els requisits d'estar conformada per un 50% de dones i mentre 
estiga conformada per tres integrants, la comissió continuarà vigent amb l'única fi de 
finalitzar tots els procediments que ja s'hagueren iniciat i únicament fins a la finalització 
d'aquests, no podent iniciar cap procediment nou.  

 

ARTICLE 54. FUNCIONS  

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica vetlarà, en última instància, pel bon 
funcionament de l'organització d'acord amb la seua pròpia normativa, la defensa dels drets 
de les persones inscrites enfront de l'organització i els seus òrgans, i el compliment dels 
compromisos ètics i polítics dels seus integrants enfront de les i els electors en el seu àmbit 
territorial.  

La comissió de garanties democràtiques comptarà amb un correu específic destinat a 
denunciar casos d'assetjament o intimidacions i situacions de discriminació o violències 
masclistes o sexistes que es donen en el nostre partit. Aquest correu estarà atés única i 
exclusivament per dones. Totes les accions conseqüents quedaran reflectides d'acord amb 
un protocol que serà elaborat per l'Observatori de feminismes i LGTBI. 

Totes les resolucions de caràcter disciplinari o sancionador dels òrgans de Podem en el seu 
territori, o en els seus ens política o legalment vinculats que afecten les persones inscrites 
en Podem, seran recurribles davant la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal.  

 

ARTICLE 55. FUNCIONAMENT  

La Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica actuarà exclusivament a petició de 
qualsevol persona inscrita o òrgan del partit segons el seu propi reglament, dictaminant, 
acordant, decidint o resolent sempre de manera escrita i motivada d'acord als Estatuts, el 
Codi Ètic, la normativa formada pels reglaments i protocols aplicables, i d'acord amb els 
principis de democràcia, transparència i altres elements essencials de Podem i els fonaments 
generals del Dret.  

Les resolucions de caràcter disciplinari es duran a terme, exclusivament, a partir de 
l'obertura d'un expedient escrit iniciat pel Consell de Coordinació, del seu àmbit territorial o 
superior, d'acord amb els Estatuts.  

Cap Comissió de Garanties Democràtiques podrà dur a terme cap actuació, ni tan sols 
indagatòria, contra cap persona inscrita sense que medie l'obertura d'un expedient 
sancionador en contra seua.  
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Les Comissions de Garanties Democràtiques podran dur a terme, a petició de part, qualsevol 
altra activitat indagatòria i sol·licitar, a partir d'elles, formalment l'obertura d'un expedient 
sancionador en escrit motivat al Consell de Coordinació del seu territori o al Consell de 
Coordinació Estatal.  

Les resolucions de la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmica seran recurribles 
davant la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal i així es comunicarà en elles. En totes 
les seues resolucions les Comissions de Garanties Democràtiques Autonòmiques permetran 
recurs davant la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal, que actuarà com a segona 
instància.  

D'acord amb les altres Comissions Autonòmiques i la Comissió Estatal es podran establir 
altres procediments i reglaments, públics i previs, concordes amb els principis ressenyats, 
per a resoldre de la forma més reglada possible aspectes concrets de la seua actuació i 
unificar la seua activitat.  

 

LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ AUTONÒMICA 

 

ARTICLE 56. DE LA MEDIACIÓ 

Apostem per la mediació com la principal i prioritària, pacífica i consensuada manera de 
resoldre els conflictes que puguen sorgir en el si del partit. Considerem, doncs, que la creació 
d'aquest òrgan ha de suposar un pas en la implantació d'aquesta cultura de gestionar els 
conflictes, fent d'això una realitat. 

Tots aquells conflictes que no suposen interpretació o violació directa de les normes del 
partit o de les lleis, les quals hauran de passar directament a la Comissió de Garanties 
Democràtiques, han de ser sotmeses prèviament a la mediació. 

La Comissió de Garanties Democràtiques no atendrà cap sol·licitud que no haja passat 
prèviament per mediació, i fins i tot pot aquesta derivar casos prèviament a la Comissió de 
Mediació si entrevera la conveniència de realitzar-la. 

S'oferirà la mediació als cercles per a la resolució de conflictes de caràcter no polític, com a 
eina de superació de la confrontació personal que impedisca el desenvolupament del treball 
polític del Cercle. 

 

ARTICLE 57. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

La Secretària d'Organització serà l'encarregada de coordinar i facilitar el treball de la 
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Comissió de Mediació. Serà la secretària encarregada de proposar, per a la seua aprovació 
pel Consell Ciutadà Valencià, i de manera raonable i ponderades, les mesures cautelars que 
prioritzen i agiliten el compliment dels Estatuts de Podemos i el seu Codi Ètic, buscant 
solucions amistoses, mantenint un clima amable de debat honest i evitant una cultura de la 
confrontació i la resposta disciplinària. 

La Comissió de Mediació estarà composta per 5 persones titulars i 5 persones suplents que 
substituiran amb plenes facultats a les anteriors quan no els siga possible exercir les seues 
funcions. 

Els components de la Comissió de Mediació no poden ostentar cap mena de càrrec dins del 
partit, ni cap representació institucional. 

 

ARTICLE 58. ASPIRANTS A LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

Es farà una convocatòria pública entre els militants del partit perquè qui ho desitge puga 
aspirar a formar part de la Comissió de Mediació. 

Es valorarà el fet de tindre formació i experiència en mediació de conflictes. 

Els aspirants a la Comissió de Mediació no poden ostentar cap mena de càrrec dins del partit, 
ni cap representació institucional. 

 

ARTICLE 59. ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

A proposta de la Secretària d'Organització serà aprovada pel Consell Ciutadà Valencià  

La Comissió de Mediació haurà de ser triada abans de transcorreguts sis mesos des de la 
celebració de l'Assemblea Ciutadana Autonòmica. La secretaria d'organització o assimilada 
serà l'encarregada de gestionar les sol·licituds i elecció dels aspirants en el si del Consell 
Ciutadà Valencià. 

Les persones electes per a la Comissió de Mediació no podran exercir cap càrrec en 
l'estructura del partit, ni tampoc exercir càrrec institucional, ni ser persones emprades del 
partit. 

L'exercici de la funció de mediació serà gratuït. El despeses de gestió seran a càrrec del partit. 

 

ARTICLE 60. FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

a. Realitzar els processos de mediació en els conflictes que sorgisquen en el si del partit 
a tots els nivells.. 
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b. Realitzar el preceptiu informe d'acord/desacorde. 

c. Atendre la sol·licitud d'informació i aclariments que realitze, en el seu cas, la 
Comissió de Garanties Democràtiques, sense faltar al degut respecte a la 
confidencialitat del procés mediador. 

d. Realitzar memòria d'activitats per a informar el Consell Ciutadà Valencià i al portal 
de transparència. 

 

ARTICLE 61. FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

La comissió triada establirà el seu propi reglament de funcionament i protocol d'actuació, i 
aprovat definitivament en el CCV. 

Aquest reglament i protocol, hauran de ser confeccionats en un termini no superior a 45 dies 
des de l'elecció dels membres de la Comissió de Mediació.  
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Títol 5. FINANCES I TRANSPARÈNCIA 

INTRODUCCIÓ  

És indubtable que el recorregut de la gestió econòmica de Podem des de la primera 
Assemblea Ciutadana fins hui ha estat determinat per la innovació, la transparència i la no 
dependència de préstecs bancaris, així com pels nombrosos processos electorals que han 
posat a prova la capacitat tècnica i humana de Podem. Cal destacar que des de l'1 de gener 
de 2019 es va introduir en el Pla General Comptable adaptat a formacions polítiques els 
comptes comptables relatius als microcrèdits, una vegada que les autoritats fiscalitzadores 
han comprovat que el sistema utilitzat per Podem des de 2015 s'ajusta a les normes 
financeres dels partits polítics.  

En aquests últims temps hem aconseguit un equilibre financer que ens permet avançar sense 
haver de recórrer a préstecs que puguen minvar la nostra capacitat política. Per a seguir per 
aquest camí considerem imprescindible afermar en els punts que citem a continuació:  

 

ARTICLE 62. INDEPENDÈNCIA FINANCERA  

Hem de seguir el principi de responsabilitat, i ser persones austeres en l'ús dels recursos 
col·lectius. Perquè això siga possible proposem que siga obligatòria la confecció de 
pressupostos en el qual les despeses s'ajusten als ingressos (confecció de pressupostos 
obligatoris a nivell estatal, autonòmic, municipal i de grups institucionals) i continuar amb 
les mateixes mesures que ens asseguren la independència financera:  

Podem no es finançarà mitjançant crèdits bancaris.  

Ampliar la base de col·laboradores i col·laboradors econòmics, evitant la dependència de 
grans donants. Hem d'apostar per la cooperació entre la participació política, el compromís 
i la col·laboració econòmica que assegure la sostenibilitat de l'organització i l'enfortiment de 
totes les nostres estructures.  

Podem limitarà les donacions màximes a 10 000 euros per any i persona, a excepció dels 
càrrecs electes de Podem, i publicarà la identitat dels qui realitzen donacions de més de 5000 
euros.  

Podem vetlarà en tot moment pel compliment de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics (LOFPP).  

La no dependència bancària assegura la nostra independència i llibertat a l'hora d'exercir la 
nostra acció política i ens ajuda a mantindre'ns allunyats dels deutes que tradicionalment 
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lliguen als partits a interessos aliens als de la ciutadania.  

ARTICLE 63. MESURES REDISTRIBUTIVES  

L'organització a nivell general ha de redistribuir els seus recursos cap als nivells inferiors i 
crear mecanismes de compensació entre territoris. En aquest sentit proposem les següents 
mesures:  

a. Destinar el 85% de l'import de l'excedent de les donacions de sou dels càrrecs de 
govern, nomenaments de govern, diputades i diputats autonòmics i altres 
nomenaments perquè es reforce el pressupost dels Consells Ciutadans tant per a la 
seua activitat ordinària com per a la inversió en projectes socials. Les aportacions a 
projectes socials o donacions des dels Consells no comptaran únicament d'una 
contrapartida econòmica sinó que formaran part d'una estratègia i d'un pla que 
tindrà una justificació detallada, seguiment, control i rendició de comptes.  

b. Destinar el 100% de l'excedent de les donacions de sou dels regidors al municipi en 
el qual exerceixen la seua acció política.  

c. Destinar el 15% de les donacions d'àmbit autonòmic i estatal restant a crear un Fons 
de Compensació Territorial que servisca com a compensació a aquells territoris que 
per les seues necessitats i característiques pròpies precisen un reforç.  

d. Donar prioritat a la confecció de diferents campanyes perquè la ciutadania 
col·labore amb els diferents àmbits territorials de Podem, d'aquesta manera les 
col·laboracions adscrites es continuaran quedant íntegrament en el territori en el 
qual el col·laborador haja prioritzat l'aportació. Es fomentarà des de totes les 
instàncies del partit l'augment de les col·laboracions de persones inscrites 
mitjançant campanyes, publicitat i qualsevol altra forma de difusió d'aquesta 
manera de col·laboració que permeta augmentar els recursos de l'organització a 
qualsevol dels seus nivells.  

 

ARTICLE 64. NOU SISTEMA DE DONACIONS  

La innegable influència de Podem en la política espanyola ha portat amb si, entre altres 
mesures, l'augment del SMI cada any des de 2015, passant de 648,60 € als actuals 950,00 €. 
Aquest barem ha servit per a regular les donacions dels nostres càrrecs públics sense perdre 
de vista que l'objectiu principal ha sigut el de millorar les condicions vitals i laborals de la 
ciutadania. Per això mateix creiem que cal introduir una nova mesura per a regular les 
donacions de les nostres persones representants públiques, en aquest cas passarem a un 
sistema de percentatges sobre el total de l'ingrés net basat en les responsabilitats i en 
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l'exposició pública. Amb aquest nou sistema desapareixen tant la vinculació al SMI com les 
excepcionalitats en matèria de dietes, persones a càrrec, etcètera, recollides en l'anterior 
etapa. Considerem que aquest canvi s'adequa a la nova realitat organitzativa de Podem en 
la qual l'assumpció de responsabilitats ha augmentat de manera considerable.  

 

ARTICLE 65. TRANSPARÈNCIA RESPONSABLE  

Podem continua tenint el compromís adquirit amb la societat en aquesta matèria. Som 
conscients que el mitjà de fiscalització més important per a un partit polític és l'opinió 
pública, per això continuem mantenint aquest pacte amb la renovació del nostre portal de 
transparència en matèria de comptes clars on es continuarà reflectint el comportament 
intern en matèria comptable i les donacions dels nostres Càrrecs Públics, Càrrecs de Governs 
i Assessors o Assessores amb una única limitació, dins del marc de la Llei Protecció de Dades. 
Hem de tendir cap a una transparència més global de la situació comptable i de les despeses 
incorregudes i ingressos obtinguts posant més èmfasi en el conjunt de l'organització.  

 

ARTICLE 66. RENDICIÓ DE COMPTES  

Al final de cada exercici, els Consells Ciutadans elaboraran un dossier financer on s'informe 
de la situació financera del Consell, informant de quins han sigut els ingressos i les despeses.  

NORMES PRESSUPOSTÀRIES  

Els pressupostos anuals del Consell Ciutadà es regiran pels principis i criteris de sostenibilitat 
i realisme.  

a. Estimació d'ingressos i estimació i execució de despeses:  

 Els Consells es comprometen a ingressar o gestionar les assignacions municipals 
o de Cercles que provinguen de col·laboracions de persones inscrites, 
aportacions de càrrecs públics o aportacions de grups municipals.  

 Els Consells hauran de gestionar les despeses i ingressos de l'òrgan municipal que 
no tinga compte bancari propi. Elaboraran plans i pressupostos de control per a 
cadascun si és necessari.  

b. Control de pressupost:  

 En cas de desviacions significatives durant tres mesos consecutius o no, la 
persona responsable de finances informarà d'aquest fet per email a la persona 
responsable de finances estatal o persona designada i a la seua persona 
Coordinadora autonòmica.  
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Títol 6.- LA TROBADA VALENCIANA 

 

ARTICLE 67. LA TROBADA VALENCIANA 

La «Trobada Valenciana» és un espai de debat polític, de rendició de comptes de càrrecs 
públics municipals i autonòmics i facilitador de relacions informals entre la militància per a 
enfortir l'organització. Un espai de trobada de la militància per a compartir iniciatives d'acció 
política municipal i autonòmica. Un espai per a articular l'arrels de Podem.  

En la nostra organització hi ha moltes maneres de participar i aquest espai permet la mescla 
d'idees i persones de diferents orígens i sensibilitats dins del projecte comú. Un espai on es 
puga enfortir, enriquir i potenciar l'elaboració dels grans consensos.  

Es convocarà almenys una cada 12 mesos, amb termini previ de convocatòria d'almenys 
quatre setmanes. 

 

ARTICLE 68. ORGANITZACIÓ I CONVOCATÒRIA 

Anualment, la Secretaria de Cercles i Formació, elaborarà una proposta d'organització i 
convocatòria de la «Trobada Valenciana», que presentarà al CCV, per a la seua aprovació. 
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Disposicions transitòries  

 
PRIMERA. ELECCIÓ D'ENLLAÇOS DE CERCLES PER ALS CONSELLS CIUTADANS AUTONÒMICS  

La part no electa en Assemblea dels Consells Ciutadans Autonòmics, que estarà composta 
per les i els Enllaços de Cercles, només podrà estar operativa quan s'haja realitzat la seua 
designació des de baix, tant primer a nivell municipal com després en les noves Xarxes de 
Cercles provincials. 

Aquest període d'adaptació de l'organització a tots els nivells inferiors podrà durar fins a sis 
mesos. 

La secretaria d'organització, en col·laboració amb la secretaria de Cercles presentarà una 
proposta al CCV en un termini no superior a dos mesos des de la seua constitució, per a la 
delimitació geogràfica de la creació de les Xarxes de Cercles Intercomarcals i la metodologia 
per a la constitució d'aquests òrgans. 

Per això, els primers Consells Ciutadans Autonòmics que siguen electes després de 
l'aprovació d'aquest Document organitzatiu disposaran únicament de la seua part electa 
durant els primers quatre mesos de funcionament. D'aquesta manera, podran iniciar la seua 
marxa i aprovar un Consell de Coordinació Autonòmic que, en tot cas, estarà en funcions fins 
que el ratifique o no la part no electa dels i les Enllaços de Cercles, una vegada siga completat 
el Consell Ciutadà Autonòmic. 

Els Consells Ciutadans Autonòmics que no renoven les seues estructures al maig de 2020, en 
qualsevol cas, tindran sis mesos per a adaptar temporalment la seua composició i garantir 
amb això que els actuals Representants de Cercles que ja formen part de l'òrgan i les noves 
persones Enllaços de Cercles que es designen en cada província o illa suposen el 33% 
d'aquest Consell Ciutadà, al marge de la figura de la seua fins ara Secretaria General 
Autonòmica. Tot això sense perjudici que, quan siga el moment de convocar la seua 
Assemblea Ciutadana, aquests territoris s'adapten a les grandàries proposades en l'article 30 
d'aquest Document organitzatiu.  

 

SEGONA. CRONOGRAMA-RESUMEIXEN DE LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL LOCAL I COMARCAL  

L'organització haurà de comptar amb un temps d'adaptació a aquesta nova manera de 
greixar la maquinària. La militància i els Cercles disposaran d'un mes per a censar-se 

(fins a finals de juliol). 

D'una banda, les i els militants podran accedir a les seues dades d'i allí actualitzar les seues 
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dades personals en referència a la nova aportació econòmica i a la seua implicació en un 
Cercle en concret (llevat que en el seu municipi aquest no existisca, i en aquest cas indicaran 
el cercle comarcal i si no existira, el seu cercle supracomarcal ). A partir d'aqueix mateix 
moment, el Departament de Finances podrà tindre constància de les seues aportacions 
econòmiques.  

D'altra banda, la Secretaria de Cercles, en col·laboració amb les Secretaries d'Organització 
Autonòmiques, durà a terme una actualització de la informació sobre els Cercles actius, per 
a conéixer la seua situació i elaborar un mapa actualitzat.  

Després, una vegada s'haja consolidat aquesta etapa inicial, durant dos mesos serà moment 
de triar òrgans locals i de donar forma a les estructures Comarcals de Cercles, entre finals de 
juliol i finals de setembre:  

D'una banda, procedir a l'elecció d'òrgans locals en els municipis que compten amb Cercles 
actius —ja siga mitjançant l'estructura de Plenari o de Consell de Cercles— i amb l'ajuda de 
les Secretaries d'Organització Autonòmiques i les Secretaries Estatals d'Organització i de 
Cercles. Per a això, en els Cercles comptaran amb les eines tècniques al seu abast.  

D'altra banda, triar en els Cercles a les i els nous Enllaços que formaran part de les Xarxes de 
Cercles Comarcals i que al seu torn i a continuació triaran a les i els Enllaços de Cercles que 
passaran a formar part dels Consells Ciutadans Autonòmics.  

 

TERCERA. NOUS REGLAMENTS  

Després de l'entrada en vigor d'aquest Document organitzatiu, les Secretaries d'Organització 
i de Cercles elaboraran els reglaments i protocols necessaris per al funcionament de 
l'organització, que inclouran, entre altres, el règim de funcionament del Consell Ciutadà, de 
la Comissió de Garanties Democràtiques i el disciplinari.  


