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PReÀMBUl

Podem, com a plataforma d’apoderament popular i ciutadà, pretén ser la palanca del canvi 
polític en aquest país, l’instrument per a la recuperació de la nostra sobirania. encara que els 
èxits obtinguts en molt pocs mesos hagin estat notables, els veritables reptes estan encara per 
arribar. Després d’anys de constants derrotes, és fàcil sucumbir al miratge i penar que hem 
arribat ja a alt de tot, però no, Podem no ha nascut per ser una força testimonial més o menys 
influent, sinó perquè els ciutadans i les ciutadanes recuperem d’una manera efectiva el control 
democràtic sobre les nostres institucions i les nostres destinacions. Per això és imprescindi-
ble que ens dotem d’un projecte integral en el qual els principis ètics, polítics i organitzatius 
s’articulin d’una manera coherent. Només així aconseguirem una veritable alternativa de país.

Quant als principis organitzatius, resulta imprescindible mantenir els senyals d’identitat que 
ens han portat fins aquí: apostar per la participació ciutadana, el compromís amb la transpa-
rència i els comptes clars i l’exigència de control democràtic.

1. PARTICIPACIÓ

la participació ciutadana constitueix un dels principals senyals d’identitat de Podem. l’aposta per 
la participació i la Democràcia (sense participació és difícil parlar de veritable democràcia) implica 
necessàriament una redefinició real del rol del polític i de les organitzacions polítiques, o sigui: el 
polític es converteix, des d’aquesta concepció, en un agent de la participació de la ciutadania en un 
procés permanent d’apoderament progressiu. Així no es pot pensar en una distinció entre militants 
i ciutadans, entre un dins i un fora de la política, aspirant així, cada vegada més, a sumar a un major 
nombre de ciutadans a l’anàlisi, la decisió i la gestió del públic.

Des de fa pocs mesos ens estem enfrontant a un repte inèdit en la història política del nostre país: 
desenvolupar eines de participació capaces d’articular la participació de milers de persones, i que 
aquests espais participatius es converteixin en el nucli fonamental del partit. Que la participació 
sigui real tant en el seu desenvolupament com en els seus efectes, i que ho faci incloent a qualsevol 
ciutadà, sense cap barrera, sense cap distància.

vam engegar la Plaça Podem, un espai de debat i deliberació on, entre tots, decidim sobre el que 
ens importa i on fabriquem junts les idees, projectes i propostes que seran una peça fonamental 
del canvi polític. Apostem, per a cadascun dels Cercles, per espais de debat i consens com loomio, 
perquè tot Podem sigui transparent i participatiu.

llancem un Banc de Talents perquè qualsevol persona pugui participar activament en un partit 
polític, sense passar per mecanismes d’exclusió i, en menys d’un mes, s’activarà aquesta eina en 
tots els Cercles perquè puguin utilitzar-la i reforçar amb ella els seus equips.

Implementem canals de comunicació i decisió ràpida com Appgree, on poder construir consens i 
majories de forma senzilla, segura i efectiva. en un termini molt curt tindrem la nostra pròpia apli-
cació de Appgree, on poder anar creant més canals de comunicació, amb la intenció que en pocs 
mesos tots els Cercles puguin disposar d’un.

vam introduir el concepte -i la pràctica- de #RuedaDeMasas, on per primera vegada les entrevistes 
són reals i sense intermediaris, en un espai en el qual la ciutadania és qui decideix les preguntes. 
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Aquest format també s’implementa al canal #PreguntaAPodemos, on la comunicació és contínua.

la nostra idea és crear equips de participació territorial per tot l’estat amb la finalitat de dismi-
nuir progressivament la diferencia tecnològica, de manera que puguem portar als Cercles tots els 
debats que s’estan produint als diferents espais de participació i deliberació, i a l’inrevès, que tot 
allò que es produeixi en els Cercles arribi alt i clar a les xarxes i als carrers.

en aquest mateix sentit, els qui participen a Podem són la columna vertebral del partit.

Seran per tant els Cercles i la gent els principals promotors d’iniciatives, debats i consultes ciuta-
danes que definiran l’acció de Podem en el proper cicle polític.

l’aposta de #ClaroQuePodemos és seguir avançant en aquesta adreça, ampliant sense parar els 
mecanismes de participació democràtica i l’immens i imparable procés d’apoderament ciutadà que 
s’ha engegat, perquè junts i juntes, Clar que Podem!

en el Mòdul 1 es desenvolupen més detalladament les propostes de participació.

2. TRANSPARÈNCIA, INDePeNDÈNCIA FINANCeRA I COMPTeS ClARS. 
«eNS DeveM A lA GeNT»

la transparència i la independència són part fonamental de l’ADN de la gestió financera de 
Podem perquè considerem que tots dos principis constitueixen una demanda transversal de la 
societat cap als partits polítics i l’administració pública. 

Creiem en la transparència, la rendició de comptes i els mecanismes de control per acabar 
amb l’opacitat i el secretisme que han caracteritzat el finançament dels partits del règim del 
78, i que han emparat les seves pràctiques corruptes. Des del nostre naixement hem assumit 
el compromís que nostres comptes siguin públics i fàcilment accessibles. la transparència, 
la rendició de comptes i l’escrutini públic de la nostra activitat com a iniciativa política són el 
reflex dels mecanismes que han de definir en el futur immediat a les administracions públiques 
i a les diferents institucions de l’estat.

D’altra banda, considerem que les dependències financeres generen dependències polítiques. 
Per això no només és necessari garantir la transparència dels comptes, també hem de garantir 
la nostra independència financera. No anem a acceptar l’endeutament amb la banca ni amb 
grans donacions de persones i empreses que puguin condicionar el nostre discurs i hipotecar 
les nostres propostes. 

Confiem que amb el recolzament de molts Podem acabar amb el saqueig d’uns pocs.

Per garantir aquests principis, l’equip de Finançament que ha estat treballant fins ara en Po-
dem, coordinarà, al costat de les persones involucrades en el finançament dels Cercles, un 
Protocol de Finançament i Comptes Clars que formarà part orgànica d’aquest document i 
que podrà consultar-se a la nostra web.

Aquest protocol inclourà una proposta d’integració territorial de l’aparell financer que permeti 
la transferència de recursos des del general al local i viceversa, i que alhora possibiliti que se-
guim sent fidels als nostres principis, garantint sempre el màxim rigor en el control intern de 
la nostra activitat financera.
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en compliment de la llei de finançament de partits, l’equip de Finançament desenvoluparà un 
model d’informe de control intern que determinarà els mecanismes de control i transparèn-
cia del finançament a tots els nivells organitzatius. A més haurà de definir les vies per elevar 
queixes, reclamacions i denúncies amb les màximes garanties. 

en aquest document es proposaran els mitjans per habilitar la possibilitat que les unitats or-
ganitzatives resultants de l’Assemblea Ciutadana puguin gestionar ingressos i pagaments en 
nom de Podem, minimitzant sempre els riscos per a tota l’organització.

es tindran en compte els criteris de prudència i professionalitat en la distribució de responsa-
bilitats comptables i financeres.

Finalment, desenvoluparem també unes línies mestres sobre els pressupostos i les des-
peses internes del partit basades en els principis d’economia i eficiència. Això servirà per 
garantir l’homogeneïtat de criteris, evitar el malbaratament i, en definitiva, optimitzar l’aprofi-
tament dels recursos que la ciutadania inverteix en aquest projecte.

en el mòdul 2 es desenvolupen més detalladament les propostes de finançament.

3. CONTROl DeMOCRÀTIC

els representants polítics són servidors públics que assumeixen un contracte amb els seus 
electors i la ciutadania per treballar pel ben comú. en la mesura en què concentren major po-
der que les persones representades, han de ser fiscalitzats i controlats constantment pels seus 
electors mitjançant mecanismes operatius de revisió de comptes, d’avaluació, de revocació de 
càrrecs, etc. garantint així que no es formen estrats privilegiats i inamovibles en l’organització, 
i que la voluntat majoritària dels participants en Podem està fidelment representada en tots i 
cadascun dels seus òrgans.

Podem aposta fermament per la transparència i la revisió de comptes de tots els càrrecs 
públics. Per a això, ens hem posat en contacte amb l’equip de «quehacenlosdiputados.net», 
amb la finalitat d’implementar la seva aplicació de control democràtic en Podem i desenvolu-
par el nostre propi portal de rendició de comptes.

Creiem que l’activitat parlamentària de qualsevol càrrec públic ha d’ésser de fàcil accés i vi-
sualització per a tota la ciutadania, així com la seva retribució econòmica i el seu patrimoni.

Per això, a part de les intervencions o les votacions, s’inclourà el salari i la destinació de la 
part que doni, l’ús de les assignacions públiques, la declaració de béns i la situació de comptes 
bancaris, per garantir que els nostres representants no utilitzen els càrrecs públics per acon-
seguir un lucre privat.

Una correcta i completa exposició de la nostra activitat pública és, a part d’una promesa elec-
toral, una condició necessària per assegurar que els representants electes treballen per la 
ciutadania.

en el mòdul 3 es desenvolupen més detalladament les propostes de control democràtic.
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TÍTOl I: PRINCIPIS ORGANITZATIUS

Article 1. Podem és una organització política orientada a promoure i defensar la democràcia 
i els drets humans en tots els àmbits de la societat. Podem s’organitza de manera democrà-
tica i fomenta el debat i la participació oberta, respectuosa i directa de tots els seus membres 
en la presa de decisions de l’organització.

Article 2. Podem utilitza totes les eines presencials i telemàtiques al seu abast per promou-
re l’apoderament ciutadà dins i fora de l’organització, i la participació directa de la gent en la 
presa de decisions públiques i polítiques.

Article 3. Totes les persones que siguin membres de Podem tenen veu i vot, sense que càpiga 
discriminació alguna per raons de nacionalitat, lloc o país de procedència, aparença física, 
llinatge, origen ètnic, idioma, discapacitat, edat, opinió política o de qualsevol altra índole, cre-
ences religioses, sexe, preferències sexuals, formació, estat civil i familiar, condició o situació 
econòmica. 

A fi de garantir l’exercici d’aquest dret , Podem propiciarà l’ús de totes les llengües de l’estat, 
impulsarà l’accessibilitat de tots els seus espais i documents, estimularà la formació, facilitarà 
la conciliació amb la vida familiar i laboral, i promourà la diversitat. el vot de tots els integrants 
de Podem té el mateix valor quantitatiu (una persona, un vot) i qualitatiu (no existeixen vots 
qualificats), sense que pugui sofrir cap alteració el principi d’igualtat política.

Article 4. en Podem tothom té dret a l’exercici del sufragi actiu (triar) i passiu (ser triat/da, 
amb l’únic requisit de la majoria d’edat) en tots els nivells  de l’organització, amb les limitaci-
ons definides pel nostre codi ètic i els reglaments que en aquest sentit s’estableixin.

Article 5. Podem promou el gènere com a únic correctiu a l’exercici del dret al sufragi passiu 
(ser triat/da). els òrgans col·legiats de Podem tindran una representació de dones i homes que 
no ha de situar-se fora de la ràtio 40/60 per a cada gènere. A fi de garantir l’exercici del dret 
d’igualtat, es propiciarà la remoció d’obstacles que poguessin limitar la participació activa de 
tots dos gèneres. en particular , els òrgans executius de Podem hauran de presentar un Pla 
Anual que reculli aquestes iniciatives i que en qualsevol cas inclourà un pla de conciliació amb 
la vida familiar i la figura de l’excedència pel cuidat de fills/as.

Article 6. la unitat bàsica d’organització de Podem és el Cercle. el Cercle és l’eina amb la qual 
Podem promou la participació, el debat i la relació activa amb la societat. Per a la constitució, 
organització, desenvolupament i funcionament intern del Cercle s’atendrà al que es disposa 
en el Protocol de validació i Reconeixement de Cercles aprovat a aquest efecte com a part 
d’aquests estatuts.

Article 7. l’elaboració dels programes electorals, la confecció de les llistes de candidats i can-
didates als òrgans de representació institucional, l’elecció de portaveus o de membres dels 
Consells Ciutadans de Podem es durà a terme, d’acord amb aquests estatuts, al Document i els 
Reglaments de Principis Ètics establerts i sempre de manera oberta a totes les persones que 
componen Podem en l’àmbit territorial corresponent. S’obriran sempre processos de debat 
ciutadà sobre els continguts dels programes i s’utilitzaran les formes de referèndum obertes i 
ciutadanes per a la selecció de candidats i candidates concurrents a les eleccions.

Article 8. Podem és una organització estatal que actua amb criteris d’universalitat, coherèn-
cia i responsabilitat. Correspon a l’Assemblea Ciutadana estatal (és a dir, a tots els membres 
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de Podem) o als òrgans en què delegui, la presa de decisions que afectin al conjunt de Podem, 
qualsevol que sigui el nivell sectorial o territorial en el qual s’originin aquestes qüestions. Cor-
respon a l’Assemblea Ciutadana estatal, o als òrgans es delegui, totes les decisions relatives a 
les línies bàsiques d’acció política general, els objectius organitzatius, les vies de finançament, 
la representació i les accions jurídiques, la planificació de les estratègies electorals generals en 
tots els nivells territorials, la definició de les polítiques d’acords o eventuals aliances amb altres 
grups socials o polítics, etc. la participació i decisió de tots els membres de Podem serà la que, 
en última instància, garantirà sempre l’acció coordinada, coherent i responsable de l’organitza-
ció a tots els àmbits territorials i sectorials

Article 9. Podem promou la participació directa de tots els seus membres en els processos de 
presa de decisions que afectin de manera rellevant a l’organització, recorrent a totes les eines 
presencials i telemàtiques que puguin ampliar i garantir la participació política democràtica. 
Podem fomentarà tots els espais presencials de participació al mateix temps que es recolzarà 
en diferents eines informàtiques per facilitar la deliberació i la presa de decisions entre tots i 
totes. Per mitjà de les accions impulsades des de tots els nivells de l’organització i, molt espe-
cialment, des dels Cercles, s’habilitaran els mecanismes per facilitar la participació en igualtat 
de condicions pels qui puguin tenir majors dificultats d’accés a Internet.
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TÍTOl II: eSTRUCTURA eSTATAl

CAPÍTOl 1. l’ASSeMBleA CIUTADANA

Article 10. Definició

l’Assemblea Ciutadana, o Assemblea Ciutadana estatal, és el màxim òrgan de decisió de Po-
dem i exerceix les seves funcions de manera contínua. Totes les persones que formen part 
de Podem tenen dret a participar amb veu i vot en tot moment a l’Assemblea Ciutadana de 
Podem. en aquest sentit, l’Assemblea Ciutadana arbitrarà tots els mecanismes disponibles per 
garantir l’exercici del dret a veu i vot de tots els inscrits, utilitzant per a això totes les eines 
presencials (Cercles, espais de trobada, punts de votació en places i parcs, etc.) i telemàti-
ques (http:plaza.podem.info, loomio, Appgree, plataformes segures de vot, retransmissions 
en streaming dels espais de deliberació presencial, etc.).

Article 11. Objecte

l’Assemblea Ciutadana, com a màxim òrgan de decisió de Podem, haurà de ser consultada 
amb caràcter preceptiu per a totes les decisions de rellevància (fixar línies estratègiques, com-
pondre llistes electorals, elaborar programes, triar o revocar als membres dels òrgans, aprovar 
o rebutjar qualsevol tipus de pacte pre o post electoral, modificar estatuts, etc). l’Assemblea 
Ciutadana també podrà convocar la seva pròpia legitimitat (convocar-se a si mateixa) per a 
qüestions que estimi d’especial transcendència, inclosa la convocatòria completa d’una As-
semblea Ciutadana extraordinària en la qual seria possible replantejar l’estructura de l’orga-
nització en el seu conjunt.

Assemblea
Ciudana
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Article 12. Composició de l’Assemblea Ciutadana

l’Assemblea Ciutadana és composta pel conjunt de les persones inscrites en Podem.

Per inscriure’s en Podem cal ser major de 14 anys i mostrar la disposició a participar en la 
construcció d’aquest projecte i obtenir un codi permanent de votació. 

la inscripció en Podem es realitzarà a través de l’enllaç: 

https://podemos.info/juntos-podem/

la inscripció en Podem i, amb ella, l’adquisició de drets de participació i sufragi (actiu i passiu) 
NO implica «afiliació» a Podem.

Del llibre d’afiliats (que com a exigència legal ha de registrar-se en el Ministeri de l’Interior) 
formaran part solament aquells inscrits que, amb posterioritat a l’Assemblea, manifestin que 
són majors d’edat i que donen el seu consentiment exprés a quedar registrats en el llibre 
d’afiliats, sense que això els proporcioni cap tipus de dret o privilegi de participació respecte 
a la resta dels inscrits.
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Article 13. Competències de l’Assemblea Ciutadana

l’Assemblea Ciutadana és el màxim òrgan de decisió en Podem i, per tant, li correspon 
plena sobirania respecte a totes les qüestions d’especial rellevància per al conjunt de 
l’organització.

les decisions de qualsevol Assemblea seran vinculants i només podran ser revocades per la 
mateixa Assemblea o per una altra Assemblea d’àmbit territorial superior. 

a) Seran competències exclusives i intransferibles de l’Assemblea Ciutadana:

1. Determinar la línia política general de Podem.

2. elaborar, mitjançant un procés de primàries obertes i ciutadanes, les llistes electorals 
per optar a càrrecs públics (des del primer fins a l’últim candidat de la llista) per a les 
institucions de representació de caràcter estatal.

3. Aprovar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança pre o post electoral per a les 
institucions de representació de caràcter estatal i en espais territorials menors quan 
poguessin afectar a l’estratègia general de Podem.

4. Aprovar els programes electorals definitius (després d’un procés d’elaboració parti-
cipativa i el preceptiu informe de viabilitat econòmica).

5. Triar i revocar al/a la Secretari/a General.

6. Triar i revocar al Consell Ciutadà o a qualsevol dels seus membres.

7. Triar i revocar al Comitè de Garanties Democràtiques o a qualsevol dels seus membres.

8. Aprovar els estatuts i les seves modificacions.

b) Altres competències: 

A més de les qüestions recollides en el punt anterior, respecte a les quals, per imperatiu estatu-
tari, no es podrà en cap cas deixar de consultar amb caràcter vinculant, l’Assemblea Ciutadana 
podrà ser convocada amb caràcter permanent i vinculant respecte a qualsevol assumpte que 
es consideri d’especial rellevància.

Article 14. Procediments per convocar l’Assemblea Ciutadana

l’Assemblea Ciutadana serà convocada:

a) De forma automàtica:

Per a qualsevol dels assumptes referents a les competències exclusives i intransferi-
bles de l’Assemblea Ciutadana. l’organització tècnica del procés li correspon al Consell 
Ciutadà. la Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment d’aquesta 
exigència.

b) A més podrà ser convocada de forma permanent, respecte a qualsevol altre assumpte que 
es consideri rellevant:
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es podrà convocar una Consulta Ciutadana amb caràcter vinculant (a tots els inscrits):

1. el/la Secretari/a General.

2. Majoria simple del Consell Ciutadà estatal.

3. Un 10% dels inscrits en Podem o un 20% dels cercles validats (d’acord amb allò 
establert a l’Annex I)

es podrá convocar una Consulta Revocatòria amb caràcter vinculant (a tots els inscrits): 

1. el/la Secretari/a General.

2. Majoria absoluta del Consell Ciutadà estatal.

3. Un 20% dels inscrits en Podem o un 25% dels cercles validats (d’acord amb allò 
establert a l’Annex I).

les consultes revocatòries només podran convocar-se una vegada transcorregut la 
meitat del mandat del càrrec sobre el qual s’instrueix el procediment.

No podrà convocar-se més d’un procediment revocatori en cada mandat d’un càrrec 
orgànic.

es podrà ser convocada una Assemblea Ciutadana Extraordinària (presencial):

1. el/la Secretari / a General.

2. Majoria qualificada de 3/5 del Consell Ciutadà estatal.

3. Un 25% dels inscrits i inscrites a Podem o un 30% dels Cercles validats (d’acord 
amb allò establert a  l’Annex I).

en cas d’inici d’un procediment de consulta per part del cos d’electors, es triarà a una ponèn-
cia de la consulta/Assemblea extraordinària que haurà de garantir que la proposta de debat 
estigui avalada per, almenys, dos tècnics qualificats en la matèria.

Article 15. Assemblea Ciutadana (Ordinària o Extraordinària)

Per a la modificació substancial dels principis polítics, organitzatius o ètics i per a l’elecció 
completa dels òrgans d’adreça, serà necessari la convocatòria d’una Assemblea Ciutadana 
estatal Ordinària o extraordinària que inclourà necessàriament moments de deliberació 
presencial.

en cap cas podran transcórrer més de 3 anys entre Assemblees Ciutadanes estatals. Una vega-
da transcorregut aquest termini, l’Assemblea Ciutadana es convocarà amb caràcter automàtic. 
l’organització tècnica del procés li correspondrà al Consell Ciutadà. la Comissió de Garanti-
es Democràtiques vetllarà pel compliment d’aquesta exigència. l’Assemblea convocada per 
aquest procediment es denominarà Assemblea Ciutadana Ordinària.

A qualsevol moment, segons els mecanismes establerts en l’article anterior, podrà convocar-se 
una Assemblea Ciutadana extraordinària amb les mateixes competències. en cap cas podrà 
transcórrer menys d’1 any entre Assemblees Ciutadanes Extraordinàries.
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Article 16. Portaveus

Tots i cadascun dels membres de Podem podran exercir de Portaveus en virtut de la posició 
que ocupin en cada cas en l’estructura de l’organització: inscrits, col·laboradors, membres del 
Banc de Talents, participants actius en un Cercle, membres d’Àrees o comissions de treball, 
membres de Consells Ciutadans Municipals, Secretaris/es Municipals, membres de Consells 
Ciutadans Autonòmics, Secretaris/es Autonòmics, membres del Consell Ciutadà General, Res-
ponsables d’Àrees, de la Comissió de Garanties Democràtiques, Secretari/a General i càrrecs 
electes, amb les següents condicions:

a) Fer constar expressament la condició en virtut de la qual s’exerceix la tasca de portaveu i 
sense excedir l’àmbit concret de les seves competències.

b) exercir-la, com a membre de Podem, en sintonia amb els principis ètics, polítics i organit-
zatius establerts entre tots i totes i d’una manera coordinada amb les Àrees de Comunicació 
responsables en cada cas.

CAPÍTOl 2. el CONSell CIUTADÀ 

Article 17. Composició del Consell Ciutadà

el Consell Ciutadà, o Consell Ciutadà estatal, és l’òrgan de direcció política de Podem amb fun-
cions executives. les tasques executives quotidianes seran desenvolupades, en el marc de les 
seves respectives responsabilitats, per les diferents àrees de les quals es compongui el Consell 
Ciutadà. És responsabilitat del/la Secretari/a General garantir, el desenvolupament quotidià, 
la coordinació entre les diferents àrees executives (tasca per la qual es recolzarà en el Consell 
de Coordinació).

el Consell Ciutadà estarà compost per 81 membres:

• El/la Secretari/a General serà membre nat del Consell Ciutadà i presidirà les seves 
reunions.

• Els 17 Secretaris/as Autonòmics/as com a membres nats.

• Un membre electe directament per els/les inscrits/es de Podem residents a l’es-
tranger.

• 62 membres triats directament per l’Assemblea Ciutadana amb un criteri de cor-
recció de gènere.

Article 18. Competències del Consell Ciutadà

• Desenvolupar amb funcions executives les decisions aprovades per l’Assemblea Ciuta-
dana i aquelles conduents a desenvolupar la línia política de Podem.

• Convocar a l’Assemblea Ciutadana tant per a totes les qüestions que resultin pre-
ceptives com per qualsevol altra consulta segons l’establert en l’apartat «Assemblea 
Ciutadana».

• Convocar per a qüestions d’especial transcendència, si ho estima oportú, qualsevol 
Assemblea de nivell territorial inferior.
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• Aprovar el pressupost i la revisió de comptes de cada exercici (sense perjudici que l’As-
semblea Ciutadana pugui exigir, segons els procediments previstos, la seva ratificació).

• Aprovar els pressupostos de les campanyes electorals i de les campanyes específiques 
a nivell estatal (sense perjudici que l’Assemblea Ciutadana pugui exigir, segons els pro-
cediments previstos, la seva ratificació).

• Elaborar i actualitzar periòdicament el llibre d’Afiliats i garantir el compliment de tots 
els requisits exigits per la llei de Protecció de Dades.

• Elaborar, debatre i aprovar una memòria de gestió i anàlisi política a presentar, de 
manera pública, cada any.

Article 19. Mecanismes per convocar el Consell Ciutadà

el Consell Ciutadà podrà ser convocat a qualsevol moment:

a) A proposta del/la Secretari/a General.

b) A petició del 25% del Consell Ciutadà.

c) A petició de 10% dels inscrits en Podem o del 10% dels Cercles validats.

en cap cas podran transcórrer més de 3 mesos entre 2 reunions plenàries del Consell Ciutadà. 
el/la Secretari/a General tindrà l’obligació de convocar al Consell Ciutadà abans que transcorri 
aquest termini. la Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment d’aquesta 
exigència. 

Article 20. Funcionament del Consell Ciutadà

el Consell s’organitzarà per àrees, cadascuna de les quals comptarà amb un o una responsable 
d’àrea.

el Consell Ciutadà explicarà, com a mínim, amb les següents àrees:

• Estratègia i campanyes.

• Anàlisi social i polític.

• Estudis i programa.

• Extensió, organització territorial i Cercles.

• Relació amb la societat civil i moviments socials.

• Participació.

• Xarxes.

• Premsa.

• Anticorrupció, justícia i gestió pública.
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• Drets socials: educació, sanitat i habitatge.

• Formació i cultura.

• Dona i Igualtat.

• Joventut.

• Economia.

• Ecologia i medi ambient.

• Relacions Internacionals.

• Finançament i transparència.

els responsables d’àrea tindran la tasca de compondre equips que garanteixin l’eficàcia exe-
cutiva del seu treball.

el Consell Ciutadà elaborarà, per majoria simple, el seu propi reglament de funcionament in-
tern (sense perjudici que l’Assemblea Ciutadana pugui exigir, segons els procediments previs-
tos, la seva ratificació).

el Consell Ciutadà nomenarà, a proposta del/la Secretari/a General, un Consell de Coordinació 
d’entre 10 i 15 persones encarregat de coordinar el treball de les diferents àrees i assumir les 
tasques executives mentre no estigui reunit el Consell Ciutadà.
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Article 21. Elecció del Consell Ciutadà

el/la Secretari/a General serà triat/da per sufragi universal directe de l’Assemblea Ciutadana 
per majoria a una volta. el seu mandat tindrà una durada de tres anys.

els/les disset (17) Secretaris/as Autonòmics/as seran triats/des per sufragi universal directe de 
l’Assemblea Ciutadana Autonòmica per majoria a una volta. 

el/la representant dels/les inscrits/es a Podem residents a l’estranger serà triat per sufragi 
universal directe per els/les inscrits/as en Podem residents a l’estranger. el dret a participar 
en aquesta elecció no serà incompatible amb la pertinença al cens vinculat al territori estatal.

els seixanta-dos (62) membres restants es triaran per un sistema de llistes obertes (no neces-
sàriament completes). Cada elector/a podrà mostrar tantes preferències (no ordenades) com 
a llocs a triar. Seran membres del Consell Ciutadà les 62 persones més votades, introduint un 
criteri de paritat de gènere. el seu mandat tindrà una durada de tres anys. els seixanta-dos 
membres del Consell Ciutadà podran ser revocats mitjançant un referèndum. Per iniciar un 
procés de votació destinat a revocar el mandat d’un integrant del Consell Ciutadà serà neces-
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sari aportar l’aval d’un 20% dels inscrits en Podem o un 25% dels Cercles validats. el Consell 
Ciutadà, actuant de manera col·legiada, serà l’encarregat d’organitzar el procés electoral de 
revocació que haurà de dur-se a terme sobre el mateix cos electoral que va triar al membre del 
Consell. els referèndums revocatoris sempre seran de caràcter individual.

Article 22. Procediments vinculants d’interlocució entre els Cercles i les Assemblees i 
Consells Ciutadans

a) Cercles territorials

els Cercles Territorials podran convocar consultes a l’Assemblea Ciutadana de qualsevol àmbit 
territorial mitjançant el següent procediment (segons l’establert en l’Annex I): 

1. elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la 
matèria.

2. Aprovació de la proposta per majoria simple d’almenys un 20% dels Cercles de l’àmbit 
territorial.

3. Aval a la proposta d’un 20% dels Cercles o un 10% dels inscrits a l’àmbit territorial del 
que es tracti.

els Consells Ciutadans hauran d’articular mecanismes que garanteixin que els Cercles Terri-
torials puguin traslladar iniciatives al Consell, a través de trobades presencials i online, sobre 
qüestions d’específica sensibilitat territorial.

els Cercles Territorials podran convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans mitjançant 
el següent procediment (segons l’establert en l’Annex II):

elaborar una proposta de debat escrita avalada per almenys dos tècnics qualificats en la 
matèria.

Aprovació de la proposta per majoria simple d’almenys un 10%  dels Cercles de l’àmbit terri-
torial del Consell.

Aval a la proposta d’un 10% dels Cercles o un 5% dels inscrits corresponents a l’àmbit territo-
rial del Consell Ciutadà.

el Consell Ciutadà, com a part del seu procés deliberatiu, haurà de consultar preceptivament 
als Cercles territorials en aquelles matèries que siguin del seu especial interès per les temàti-
ques abordades.

b) Cercles sectorials

els Cercles Sectorials podran convocar consultes a l’Assemblea Ciutadana de qualsevol àmbit 
territorial mitjançant el següent procediment (segons l’establert en l’Annex I):

elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la matèria.

Aprovació de la proposta per majoria qualificada de 3/5 del Cercle Sectorial.

Aval a la proposta d’un 20% dels Cercles o un 10% dels inscrits en l’àmbit territorial del qual 
es tracti.
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les àrees dels Consells Ciutadans que tractin temes sectorials hauran d’articular mecanismes 
que garanteixin que aquells Cercles Sectorials que per la seva especialització temàtica tractin 
temes d’interès homòleg puguin traslladar les seves iniciatives a aquestes Àrees amb trobades 
presencials i online.

els Cercles Sectorials podran convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans mitjançant 
el següent procediment (segons l’establert en l’Annex II):

1. elaborar una proposta escrita avalada per almenys dos tècnics qualificats en la matèria.

2. Aprovació de la proposta per majoria simple del cercle sectorial. 

3. Aval a la proposta d’un 10% dels cercles o un 5% dels inscrits en l’àmbit territorial 
del Consell Ciutadà. 

el Consell Ciutadà, com a part del seu procés deliberatiu, haurà de consultar preceptivament 
als Cercles Sectorials en aquelles matèries que siguin de la seva competència, donada la seva 
especialització. 

CAPÍTOl 3. lA SeCReTARIA GeNeRAl

Article 23. Competències

Seran competències del/la Secretari/a General: 

• Exercir la representació política i institucional del partit.

• Assegurar la coherència estratègica, la unitat organitzativa interna i la coordinació de 
les àrees executives del Consell Ciutadà.

• Presidir el Consell Ciutadà i el Consell de Coordinació.

• Convocar a l’Assemblea Ciutadana tant per a les qüestions que resultin precepti-
ves com para qualsevol altra consulta segons l’establert a l’apartat d’ «Assemblea 
Ciutadana».

• Convocar per a qüestions d’especial transcendència, si ho estima oportú, una Assem-
blea de qualsevol nivell territorial.

Article 24. Elecció del/de la Secretari/a General

el/la Secretari/a General serà triat/a per l’Assemblea Ciutadana de Podem (el conjunt dels ins-
crits) mitjançant sufragi lliure i directe.

el/la Secretari/a General podrà ser revocat/a mitjançant un referèndum convocat a tals efec-
tes. Per iniciar un procés de votació destinat a revocar el seu mandat serà necessari aportar 
l’aval d’un 20% dels inscrits en Podem.

el Consell Ciutadà actuant de manera col·legiada serà l’encarregat d’organitzar el procés elec-
toral de revocació que haurà de dur-se a terme sobre el mateix cos electoral que va triar al/a 
la Secretari/a General.
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Article 25. Consell de Coordinació

el Consell de Coordinació és l’equip en el qual es recolza el/la Secretari/a General per realitzar 
les seves tasques, tant de caràcter públic com de coordinació interna.

estarà composat per un nombre entre 10 i 15 persones triades pel Consell Ciutadà a proposta 
del/de la Secretari/a General.

el Consell de Coordinació s’organitzarà internament en Secretaries establertes pel Consell 
Ciutadà a proposta del/de la Secretari/a General .

els membres del Consell de Coordinació podran ser revocats pel/la Secretari/a General, per 
la majoria absoluta del Consell Ciutadà o per l’Assemblea Ciutadana mitjançant un referèn-
dum. Per iniciar un procés de votació destinat a revocar el mandat d’un integrant del Consell 
de Coordinació serà necessari aportar l’aval d’un 20% dels inscrits en Podem o un 25% dels 
Cercles validats. el Consell Ciutadà actuant de manera col·legiada serà l’encarregat d’organit-
zar el procés electoral de revocació. els referèndums revocatoris sempre seran de caràcter 
individual.

CAPÍTOl 4. lA COMISSIÓ De GARANTIeS DeMOCRÀTIQUeS 

Article 26. Definició

la Comissió de Garanties Democràtiques és l’òrgan encarregat de vetllar pel respecte dels 
drets dels inscrits en Podem i els principis fonamentals i normes de funcionament de l’orga-
nització.

Article 27. Composició i elecció de membres

la Comissió de Garanties Democràtiques està composta per 5 membres titulars i 5 suplents 
triats directament per l’Assemblea Ciutadana mitjançant vot directe amb un sistema de llistes 
obertes (no necessàriament completes). Cada elector/a podrà mostrar tantes preferències 
(no ordenades) com a llocs a triar. Seran membres de la Comissió de Garanties Democràti-
ques les 10 persones més votades (5 com a titulars i 5 com a suplents). Almenys la meitat dels 
membres de la Comissió de Garanties Democràtiques (entre titulars i suplents) hauran de ser 
juristes. en les reunions plenàries, un mínim de 2 sobre el total delsseus 5 membres hauran 
de ser juristes.

Article 28. Funcions de la Comissió de Garanties Democràtiques

la Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment del document de principis 
ètics en el seu àmbit territorial. les diferents Comissions de Garanties Democràtiques al costat 
de la Comissió estatal podran acordar un Reglament sobre principis ètics concrets i aspectes 
circumstancials exigibles a les persones tant de forma prèvia a la seva designació com a part 
d’una candidatura a primàries com, amb posterioritat, a aquelles altres que ja ostentin càrrecs 
de qualsevol tipus per la seva pertinença a Podem, que inclouran sempre el procediment per 
fer-ho complir. 

Article 29. Funcionament

la Comissió de Garanties Democràtiques actuarà d’ofici o a petició de qualsevol membre ins-
crit o òrgan del partit a través d’un procediment àgil i flexible del qual sempre constarà ex-
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pedient escrit. Resoldrà de forma motivada i d’acord amb aquests estatuts, el document de 
principis ètics, els reglaments i acords prèviament establerts així com amb els principis de 
democràcia, transparència i altres elements essencials a Podem i sempre d’acord amb els 
principis generals del Dret. les seves accions es materialitzaran acceptant, denegant o propo-
sant una resolució, segons les seves competències, al Consell de Coordinació o a l’Assemblea 
Ciutadana corresponent.

les resolucions de la Comissió de Garanties Democràtiques no són apel·lables i els efectes 
derivats de les mateixes tindran les aplicacions en elles descrites des del moment que en elles 
s’estableixi.

la Comissió de Garanties Democràtiques podrà establir altres procediments i reglaments, pú-
blics i previs, concordes amb els principis ressenyats, per resoldre de la forma més reglada 
possible aspectes concrets de la seva activitat i unificar la seva activitat i la de les Comissions 
de Garanties Democràtiques territorials.
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TÍTOl III: eSTRUCTURA TeRRITORIAl

Article 30. Principis bàsics

l’estructura territorial de Podem replicarà a la seva organització interna la fórmula organitza-
tiva estatal. en aquest sentit:

• Les autonomies, les illes i els municipis amb més de 100 inscrits comptaran amb una 
Assemblea Ciutadana, un Consell Ciutadà i una Secretaria General.

• Correspondrà al Consell Ciutadà territorial i al/la Secretari/a General corresponent, la 
representació jurídica de Podem en aquest territori.

• Els òrgans autonòmics comptaran amb una Comissió de Garanties Democràtiques que 
actuï com a instància jurisdiccional intermèdia, a fi d’accelerar la resolucióde conflictes 
locals i respectant a la Comissió de Garanties Democràtiques estatal com a última ins-
tància per al recurs.

• Els municipis amb menys de 100 inscrits comptaran amb una Assemblea Ciutadana i 
una Secretària general. Serà potestat de la primera la constitució d’un Consell Ciutadà 
o qualsevol altra forma d’organització per al seu funcionament intern.

CAPÍTOl 1. ASSeMBleeS CIUTADANeS TeRRITORIAlS

Article 31. Composició de les Assemblees Ciutadanes Territorials (Municipals i 
Autonòmiques)

les Assemblees Ciutadanes Territorials (Municipals i Autonòmiques) estaran compostes pel 
conjunt de les persones inscrites en Podem en els respectius àmbits territorials.

els òrgans de Podem hauran d’arbitrar els mecanismes per garantir el dret a veu i vot a tots 
els seus membres en les Assemblees Ciutadanes Territorials (eines de participació, eines de 
votació, retransmissions en streaming per seguir els moments de deliberació presencial, punts 
de votació no telemàtics, etc.).

les Assemblees Ciutadanes Territorials no podran deixar de convocar-se respecte a les qües-
tions de la seva competència exclusiva i intransferible i, amb caràcter permanent, podran con-
vocar-se per a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància.

Article 32. Competències de les Assemblees Ciutadanes Territorials

les Assemblees Ciutadanes Territorials són el màxim òrgan de decisió en Podem al terri-
tori i, per tant, li correspon autonomia respecte a totes les qüestionsd’especial rellevància 
per al conjunt de l’organització en aquest territori, sempre que no contravinguin els prin-
cipis generals de Podem ni les decisions d’una Assemblea Ciutadana d’àmbit territorial 
superior.
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les decisions de qualsevol Assemblea Ciutadana Territorial seran vinculants i no podran ser 
revocades més que per la mateixa Assemblea Ciutadana Territorial o per una altra Assemblea 
Ciutadana d’àmbit territorial superior.

Hauran de vetllar per a que cap òrgan sigui creat sense l’aprovació de l’Assemblea Ciutadana 
Territorial i assegurar-se que aquests òrgans es regeixen pels principis generals de Podem 
decidits en l’Assemblea Ciutadana estatal.

Article 33. Competències exclusives i intransferibles de les Assemblees Ciutadanes Territorials

Seran competències exclusives i intransferibles de les Assemblees Ciutadanes Territorials:

1. Determinar la forma en la qual es traduiran els principis programàtics del programa 
de Podem al territori.

2. elaborar, mitjançant un procés de primàries obertes i ciutadanes, les llistes electorals 
per optar a càrrecs públics (des del primer fins a l’últim candidat de la llista) per a les 
institucions de representació del seu respectiu ordre territorial.

3. Aprovar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança pre o post electoral per a les 
institucions de representació d’aquest ordre territorial, sempre de forma subjecta als 
principis generals aprovats per Assemblees d’ordre superior.

4. Aprovar els programes electorals definitius (després d’un procés d’elaboració parti-
cipativa i el preceptiu informe de viabilitat econòmica) sempre de forma subjecta als 
principis generals aprovats per Assemblees d’ordre superior.

5. Triar un Consell Ciutadà per al territori, mitjançant un sistema de llistes obertes cor-
regit amb criteris de gènere. el Consell Ciutadà del territori és el màxim òrgan del partit 
entre Assemblees Ciutadanes Territorials

6. Revocar a qualsevol dels membres del Consell Ciutadà Territorial.

7. Definir les funcions del Consell Ciutadà Territorial.

8. Triar i revocar al/a la Secretari/a General al territori mitjançant un sistema electoral 
de vot directe i definir les funcions.

9. Triar i revocar al Comitè de Garanties Democràtiques o a qualsevol dels seus mem-
bres en el cas de les Assemblees Ciutadanes Autonòmiques.

10. Aprovar els reglaments organitzatius territorials i les seves modificacions.

11. Definir les funcions i la forma de coordinació amb els Cercles Sectorials i d’àmbit 
territorial menor al municipi, en cas que existeixin.

12. Definir les funcions i la forma de coordinació amb Assemblees/Consells Ciutadans 
d’altres territoris.

Article 34. Mecanismes per convocar les Assemblees Ciutadanes Territorials

a) l’Assemblea Ciutadana serà convocada amb caràcter automàtic per a qualsevol dels as-
sumptes referents a les competències exclusives i intransferibles de l’Assemblea Ciutadana. 
l’organització tècnica del procés li correspon al Consell Ciutadà. 
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b) Amb caràcter permanent, respecte a qualsevol altre assumpte que es consideri rellevant:

es podrà convocar una Consulta Ciutadana amb caràcter vinculant (al conjunt dels inscrits 
en un territori):

1. el/la Secretari/a General.

2. Majoria simple del Consell Ciutadà d’aquest ordre territorial o superior

3. Un 20% dels inscrits en Podem o un 20% dels Cercles validats en aquest territori.

es podrà convocar una Consulta Revocatòria amb caràcter vinculant (al conjunt dels inscrits).

1. el/la Secretari/a General.

2. Majoria absoluta del Consell Ciutadà estatal d’aquest territori o superior. 

3. Un 25% dels inscrits en Podem o un 25% dels cercles validats en aquest territori.

es podrà convocar una Assemblea Ciutadana Extraordinària (presencial):

1. el/la Secretari/a General.

2. Majoria qualificada de 3/5 del Consell Ciutadà d’aquest ordre territorial o superior.

3. Un 35% dels inscrits en Podem o un 35% dels Cercles validats.

en cas d’inici d’un procediment de consulta per part del cos d’electors, es triarà a una ponèn-
cia de la Consulta/Assemblea extraordinària que haurà de garantir que la proposta de debat 
estigui avalada per almenys dos tècnics qualificats en la matèria.

en qualsevol cas l’Assemblea del territori podrà instituir mecanismes addicionals per a la seva 
convocatòria.

Article 35. Assemblea Ciutadana Territorial (Ordinària o Extraordinària)

Per a la modificació substancial dels reglaments organitzatius territorials i l’elecció completa 
dels òrgans d’adreça, serà necessària la convocatòria d’una Assemblea Ciutadana Territorial 
(Municipal o Autonòmica) Ordinària o extraordinària que inclourà moments de deliberació 
presencial.

en cap cas podran transcórrer més de tres anys entre Assemblees Ciutadanes Territorials. 
Una vegada transcorregut aquest termini, l’Assemblea Ciutadana Territorial es convocarà amb 
caràcter automàtic. l’organització tècnica del procés li correspondrà al Consell Ciutadà Terri-
torial. la Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment d’aquesta exigència. 
l’Assemblea convocada per aquest procediment es denominarà Assemblea Ciutadana (Mu-
nicipal o Autonòmica) Ordinària.

A qualsevol moment, segons els mecanismes establerts en l’article anterior, podrà convo-
car-se una Assemblea Ciutadana Territorial extraordinària amb les mateixes competències. 
en cap cas podrà transcórrer menys d’un any entre Assemblees Ciutadanes Territorials ex-
traordinàries.

Article 36. Requisits extraordinaris per als procediments decisoris de les Assemblees 
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Ciutadanes Territorials

les Assemblees Ciutadanes Territorials només podran adoptar decisions entorn de les matèri-
es de la seva exclusiva competència i aquelles d’especial transcendència si el procés de votació 
compleix amb els següents requisits:

• Un quòrum mínim del 10% dels inscrits de Podem al territori.

• Un procés de votació, que serà necessàriament telemàtic, amb els deguts requisits 
d’anunci, exposició pública del cas i debat que compti amb un període de votació sufi-
cient.

• En aquests processos de votació només podran participar els inscrits de Podem de 
l’àmbit territorial de la corresponent Assemblea Ciutadana.

De no aconseguir superar aquests requisits, l’Assemblea i el Consell Ciutadà Territorials només 
podran seguir endavant amb la decisió prèvia consulta al Consell Ciutadà Territorial d’àmbit 
immediatament superior i l’aprovació de la mateixa en Assemblea Ciutadana (presencial) Or-
dinària

Article 37. Consells Ciutadans Territorials (Municipals, Insulars i Autonòmics)

a) Composició: 

1. el Consell Ciutadà és l’òrgan d’adreça política de Podem. 

2. el Consell Ciutadà estarà compost pel nombre de membres que defineixi la seva As-
semblea Ciutadana en la constitució de les seves normes de funcionament territorial.

3. el/la Secretari/a General serà membre nat del Consell Ciutadà i presidirà les seves 
reunions.

b) Competències: 

1. Desenvolupar amb funcions executives les decisions aprovades per l’Assemblea Ciu-
tadana i aquelles conduents a desenvolupar la línia política de Podem en el territori.

2. Convocar a l’Assemblea Ciutadana de l’àmbit territorial corresponent tant per a totes 
les qüestions que resultin preceptives com para qualsevol altra consulta, segons l’esta-
blert en l’apartat «Assemblees Ciutadanes Territorials».

3. Convocar, per a qüestions d’especial transcendència, si ho estima oportú, qualsevol 
Assemblea de nivell territorial inferior.

4. Aprovar el pressupost i la rendició de comptes de cada exercici (sense perjudici que l’As-
semblea Ciutadana pugui exigir, segons els procediments previstos, la seva ratificació).

5. Aprovar els pressupostos de les campanyes electorals i de les activitats específiques 
del territori per a campanyes de nivell estatal o territorial.
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CAPÍTOl 2. CONSellS CIUTADANS TeRRITORIAlS

Article 38. Mecanismes per convocar el Consell Ciutadà

els Consells Ciutadans Territorials podran ser convocats en qualsevol moment:

a) A proposta del/la Secretari/a General.

b) A petició del 25% del Consell Ciutadà Territorial.

c) A petició de 10% dels inscrits en Podem o del 10% dels Cercles d’aquest ordre territorial. 

en cap cas podran transcórrer més de tres mesos entre dues reunions plenàries del Consell 
Ciutadà Territorial. el/la Secretari/a General tindrà l’obligació de convocar al Consell Ciutadà 
abans que transcorri aquest termini.

Article 39. Funcionament del Consell Ciutadà Territorial

el Consell Ciutadà Territorial elaborarà el seu propi reglament de funcionament intern (sense 
perjudici que l’Assemblea Ciutadana pugui exigir, segons els procediments previstos, la seva 
ratificació).

Article 40. Elecció del Consell Ciutadà Territorial

el/la Secretari/a General serà triat per sufragi universal directe de l’Assemblea Ciutadana.

els membres restants es triaran per un sistema de llistes obertes amb un criteri de correcció de 
gènere.

CAPÍTOl 3. SeCReTARIA GeNeRAl TeRRITORIAl

Article 41. La Secretaria General Territorial (Municipal o Autonòmica)

a) Competències:

• És el/la responsable de la representació política i institucional del partit en aquest 
territori.

• Convocar a l’Assemblea Ciutadana del corresponent àmbit territorial, tant per a totes 
les qüestions que resultin preceptives, com per qualsevol altra consulta segons l’esta-
blert a l’apartat de «Assemblees Ciutadanes Territorials».

• Convocar, per a qüestions d’especial transcendència, si ho estima oportú, qualsevol 
Assemblea de nivell territorial inferior.

b) elecció del/de la Secretari/a General Territorial:

el secretari general territorial serà escollit per tots els membres de Podem en el territori corres-
ponent, mitjançant sufragi lliure i directe en el transcurs de l’Assemblea Ciutadana Territorial. 
es garantirà el dret a vot presencial i telemàtic.
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TÍTOl Iv: CeRCleS

CAPÍTOl 1. OBJeCTe I DeFINICIONS

Article 42. Definició de Cercle

els cercles són una agrupació voluntària i oberta en el qual convergeixen persones interessa-
des per una transformació social sustentada en el respecte per la democràcia, la dignitat i els 
drets humans.

les fórmules de relació dels cercles amb els Consells Ciutadans i les Assemblees s’ajustaran 
amb el que es disposa en aquests estatuts i als Reglaments que cada Assemblea d’ordre terri-
torial poguessin acordar.

els cercles són la millor garantia per al control i avaluació dels òrgans i dels càrrecs públics 
de Podem, vigilant contra la corrupció, l’opacitat, per la participació i les garanties de tots els 
processos.

Article 43. Sobre els Cercles Territorials

els Cercles tindran autonomia per decidir sobre les seves fórmules organitzatives en l’exercici 
de les seves competències i en el marc del respecte a aquests estatuts i els reglaments 
organitzatius de les Assemblees i Consells Ciutadans dels territoris.

Article 44. Sobre la constitució dels Cercles

els Cercles Territorials amb caràcter general requereixen per a la seva constitució d’una as-
semblea constituent en la qual participi almenys el 1% dels inscrits de Podem en aquest àmbit 
territorial i, en qualsevol cas, un mínim de 5 persones.

el cercle territorial mínim correspondrà amb el barri.

l’acta constituent recollirà els procediments acordats que regiran el funcionament del Cercle, 
que inclouran en qualsevol cas els disposats en aquests estatuts.

els Cercles Territorials hauran d’atendre, en el seu funcionament i coordinació amb altres Cer-
cles, als procediments establerts per l’Assemblea i Consell Ciutadà d’ordre territorial correspo-
nent o immediatament superior.

Article 45. Principi de no duplicitat

No pot existir més d’un Cercle Podem en un mateix àmbit territorial.

en cas de duplicitat estricta o subjecta a conflicte per  superposició  manifesta, l’Àrea d’exten-
sió, escoltarà als Cercles implicats, determinarà una fórmula de resolució.

Contra aquesta mesura cabrà recurs davant la Comissió de Garanties Democràtiques que re-
soldrà, sentides les parts, mitjançant el procediment establert.
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Article 46. Garanties de validació

la Comissió de Garanties Democràtiques assegurarà, amb caràcter previ a la validació de Cercles 
amb competències electorals, el compliment de les disposicions d’aquests estatuts.

la Comissió de Garanties Democràtiques podrà requerir informació d’aquells portaveus, can-
didats, representants, etc. que apareguin en les actes dels Cercles, establint, si escau i de for-
ma prèvia, reglaments de validació concordes amb els principis generals del dret i l’oportunitat 
política, especialment pel que fa al sufragi passiu per participar en les primàries.

en cas que se suscitessin dubtes raonables per part de la Comissió de Garanties Democràti-
ques, l’Àrea d’extensió, altres Cercles o membres de Podem, sobre la viabilitat o la correcta 
adequació d’un Cercle, alguns dels seus membres, propostes, portaveus, etc. en relació al que 
es disposa en aquests estatuts, als principis ètics aprovats o els principis polítics, la Comissió 
de Garanties Democràtiques consultarà a l’Àrea d’extensió, al propi Cercle i a quantes instàn-
cies puguin ser d’interès sobre les mateixes, iniciant un expedient documental de validació que 
conclourà sempre amb la decisió motivada i inapel·lable per a cada cas concret d’Autorització 
o Desautorització.

Podrà entendre’s com a silenci administratiu positiu i per tant validació positiva el que no existís 
resolució de la Comissió de Garanties Democràtiques en un termini de 30 dies.

Article 47. Sobre la entidad jurídica de los Círculos validados

A fi de facilitar la seva independència administrativa i financera, els Cercles validats podran 
tenir entitat jurídica pròpia en el marc de l’estructura partidària. Aquesta personalitat jurídica 
serà bé com a Associació bé com a Delegació del partit, però en tots dos casos amb personalitat 
jurídica pròpia, comptabilitat i CIF propis, representació legal pròpia, fitxers de dades personals 
pròpies i, en general, complirà de manera autònoma  totes les obligacions derivades de la per-
sonalitat jurídica.

en el cas dels cercles d’inscrits/es residents a l’estranger el Consell de Coordinació haurà d’ava-
luar la viabilitat d’aquesta personalitat jurídica amb caràcter previ i conforme a la legislació 
espanyola i estrangera.

els Consells de Coordinació dels àmbits superiors assessoraran i articularan formes de col·labo-
ració amb aquests Cercles sense assumir mai com a pròpies les seves obligacions legals.

la personalitat jurídica pròpia , estarà sempre subjecta, no obstant això, al compliment d’aquelles 
normes de rang general aprovades per les estructures de Podem, en particular en el marc de la seva 
política de transparència i finançament, i requerirà l’aprovació prèvia i posterior coordinació amb el 
Consell Ciutadà d’ordre territorial immediatament igual o superior.

Article 48. Sobre els Cercles Sectorials

es podran constituir Cercles Sectorials o Temàtics únicament en àrees programàtiques de 
Podem o en àrees professionals reconegudes.

els objectius fundacionals dels Cercles Sectorials són:

• Canalitzar les aspiracions de moviments socials, organitzacions i persones que com-
parteixen els objectius de Podem, per convertir-los en propostes de política pública.
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• Proveir de contingut i orientacions tècniques i polítiques als òrgans decisoris que es 
conformin a Podem mitjançant estratègies, iniciatives i programes, a través de coneixe-
ments específics i especialitzats sobre el funcionament i les característiques d’institu-
cions i agents socials relacionats amb el seu àmbit sectorial.

• Participar en les assemblees i cercles de Podem aportant continguts i debats orientats 
a la sensibilització, la difusió de coneixement i propostes d’actuació, especialment en 
temes sectorials i transversals.

• S’establirà un marc de relacions estable, un canal i una eina telemàtica entre els cercles 
sectorials en aquelles temàtiques, àmbits o sectors que els competeix

el treball dels cercles sectorials s’organitzarà de manera prioritària: 

• Cap a la societat: coneixent, consolidant i enfortint les relacions amb els actors i agents 
vinculats amb el seu sector d’especialització.

• Cap al conjunt de Podem: assistint tècnica i políticament als Cercles en aquells àmbits 
o matèries de convergència i als representants de Podem en àrees vinculades al camp 
d’especialització.

• Específicament cap als Cercles: enfortint i expandint la labor del Cercle amb altres 
persones afins i amb capacitats tècniques i polítiques complementàries.

Article 49. Reconeixement de Cercles Sectorials

Un Cercle Sectorial Podem requereix per a la seva constitució i reconeixement la redacció i 
publicació d’un manifest fundacional avalat per almenys 10 persones.

Article 50. Principi de no duplicitat de Cercles Sectorials

No pot existir més d’un Cercle Podem en un mateix àmbit sectorial.  A excepció que els àmbits 
sectorials tinguin especificitats territorials o institucionals.

Article 51. Garanties de reconeixement de Cercles Sectorials

la Comissió de Garanties Democràtiques assegurarà amb caràcter previ al reconeixement 
definitiu del Cercle Sectorial, i en un termini no superior a 30 dies des que els sigui comunicat, 
el compliment de les disposicions d’aquests estatuts.

CAPÍTOl 2. COMPeTÈNCIeS DelS CeRCleS

Article 52. Convocar consultes a les Assemblees Ciutadanes

a) els Cercles Territorials validats podran convocar consultes a l’Assemblea Ciutadana de qual-
sevol àmbit territorial mitjançant el següent procediment:

1. elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la ma-
tèria.

2. Aval a la proposta d’un 20% dels Cercles validats o un 20% de la inscripció corres-
ponent a l’àmbit territorial del que es tracti.
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b) Per la seva banda, els Cercles Sectorials podran convocar consultes a l’Assemblea Ciutada-
na de qualsevol àmbit territorial mitjançant el següent procediment:

1. elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la ma-
tèria.

2. Aprovació de la proposta per majoria qualificada de 3/5 del cercle sectorial.

3. Aval a la proposta d’un 20% dels Cercles validats o un 20% de l’afiliació correspo-
nent a l’àmbit territorial del qual es tracti.

Article 53. Convocar debats en els Consells Ciutadans

a) els Cercles seran competents per convocar debats en els Consells Ciutadans.

b) A aquest efecte, els Consells Ciutadans hauran d’articular mecanismes que garanteixin que 
els Cercles Territorials puguin traslladar iniciatives al Consell, per mitjà de trobades presenci-
als i on line, en particular sobre qüestions d’específica sensibilitat territorial.

c) en qualsevol cas, els Consells Ciutadans hauran d’atendre la convocatòria de debats temà-
tics per part dels Cercles validats que hagin seguit el següent procediment:

1. elaborar una proposta de debat escrita avalada per almenys dos tècnics qualificats 
en la matèria.

2. Aval a la proposta d’un 10% dels Cercles o un 10% dels inscrits corresponent a l’àm-
bit territorial del Consell Ciutadà.

Article 54. Traslladar iniciatives en trobades temàtiques

les Àrees dels Consells Ciutadans que tractin temes sectorials hauran d’articular mecanismes 
que garanteixin que aquells Cercles Sectorials que per la seva especialització temàtica tractin 
temes d’interès homòleg puguin traslladar les seves iniciatives a aquestes Àrees en trobades 
presencials i online. 

Article 55. Convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans

els Cercles Sectorials podran convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans mitjançant 
el següent procediment:

1. elaborar una proposta escrita avalada per almenys dos tècnics qualificats en la matèria.

2. Aprovació de la proposta per majoria simple del Cercle Sectorial.

3. Aval a la proposta d’un 10% dels Cercles validats o un 10% dels inscrits corresponent 
a l’àmbit territorial del Consell Ciutadà.
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Article 56. Consulta en matèries de la seva especial competència

el Consell Ciutadà, com a part del seu procés deliberatiu, haurà de consultar preceptivament als Cer-
cles Sectorials en aquelles matèries que siguin de la seva competència, donada la seva especialització.
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CAPÍTOl 3. PRINCIPIS ORGANITZATIUS DelS CeRCleS 

Article 57. Requisits per participar en un Cercle de Podem

a) els Cercles Podem estan permanentment oberts a la participació ciutadana. No cal estar 
afiliat o ser inscrit de Podem per participar en un Cercle.

b) Sense perjudici de l’anterior, no es permetran en els Cercles Podem actituds sexistes, xenò-
fobes, autoritàries, homòfobes, 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 dels seus membres. 

c) Qualsevol persona inscrita en Podem podrà sol·licitar l’assistència de la Comissió de Ga-
ranties Democràtiques territorial o, si escau, estatal, per defensar en un procediment escrit i 
contradictori, la prevalença en qualsevol Cercle d’aquest estatut i els principis fonamentals en 
ell expressats. 

Article 58. Sobre els processos de presa de decisions en els Cercles

els Cercles són sobirans per prendre decisions en el seu àmbit territorial/sectorial, sempre que 
no contravinguin, i siguin per això coherents amb la política general de l’organització, en particu-
lar amb les decisions dels òrgans electes d’igual o major representativitat territorial. 

els cercles tenen entre les seves obligacions la tasca de mantenir un contacte fluid i perma-
nent amb els diferents actors de la societat civil, així com la de crear teixit social, i participar i 
impulsar els diferents moviments que, en l’àmbit d’actuació corresponent, estiguin en sintonia 
amb els plantejaments de Podem. A fi de garantir aquest contacte i enriquiment mutu, els cer-
cles tractaran de convocar, almenys una vegada a l’any, una Assemblea Social amb els actors 
de moviments socials del territori. 

els Cercles faran públiques les convocatòries de les seves assemblees presencials i els ordres 
del dia amb antelació suficient, així com les actes aprovades per l’assemblea. Quan es pro-
dueixin votacions caldrà consignar en l’acta almenys els vots a favor, els vots en contra i les 
abstencions. 

l’elecció dels òrgans, espais de treball i Responsables d’Àrees o tasques en els Cercles es realit-
zarà sempre en Assemblees presencials, i existiran sempre mecanismes de revocabilitat.

Article 59. Garanties decisòries extraordinàries

Atenent a l’especial transcendència i responsabilitat amb la ciutadania dels Cercles validats, 
seran decisions extraordinàries les relatives a:

• Elecció, modificació i revocació de responsables i òrgans del Cercle. 

• Modificacions de reglaments interns sobre l’organització del Cercle. 

• Processos electorals per a l’elecció de portaveus o responsables de comissions o 
grups de treball. 

• Aquelles que, per la seva transcendència, poguessin definir o afectar a la imatge pú-
blica de Podem en la localitat. 
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en aquests casos, el procés de votació en l’Assemblea presencial no serà vàlid si no supera els 
següents requisits: 

• Un quòrum mínim del 10% dels inscrits de Podem al territori. 

• Un procés de votació que complirà amb els deguts requisits d’anunci, exposició públi-
ca del cas i debat. 

• Un quòrum mínim del 50% de votants respecte als quals van iniciar l’assemblea pre-
sencial.

De no aconseguir superar aquests requisits, l’Assemblea del Cercle només podrà seguir enda-
vant amb la decisió prèvia consulta amb el Consell Ciutadà Territorial d’àmbit territorial igual 
o immediatament superior, o mitjançant aprovació de la mateixa en consulta a l’Assemblea 
Ciutadana d’àmbit territorial igual o superior. 

Article 60. Sobre l’exercici de competències dels òrgans dels Cercles

a) els òrgans electes dels Cercles validats en l’exercici de les seves competències hauran de 
sotmetre’s als mecanismes de control i transparència recollits en aquests estatuts a més 
d’aquells que s’aprovin per la pròpia Assemblea del Cercle i els Reglaments aprovats per As-
semblees d’ordre territorial igual o superior.

b) l’Assemblea del Cercle reconegut és l’única que pot apadrinar una iniciativa en nom de Po-
dem, o vetar que aquesta es dugui a terme en el seu nom. Això no exclou que els membres de 
Podem a títol individual, i sense representar al partit, puguin participar de les iniciatives que 
considerin necessàries.

Si una iniciativa d’un Cercle afecta en algun sentit a la imatge o acompliment de Podem en 
l’àmbit territorial d’una Assemblea i Consell Ciutadà, aquests seran competents per avaluar la 
mateixa i autoritzar o desautoritzar el seu desenvolupament.

c) els grups de treball i comissions dels Cercles reconeguts funcionaran seguint el principi de 
màxima obertura, participació i transparència. en aquest sentit es respectaran les següents 
normes mínimes:

1. Cap comissió, portaveu  o responsable de tasques pot bloquejar la iniciativa d’altres 
companys o companyes, sempre que aquestes estiguin concordes als principis i esta-
tuts de Podem. 

2. Cap company o companya pot exercir les responsabilitats assignades pel Cercle reco-
negut de forma tal que limiti la participació d’uns altres, que es reservi informació, etc. 
De succeir això, l’assemblea pot revocar a aquesta persona de la seva responsabilitat. 

3. els grups de treball són oberts i participatius. Comuniquen el dia, hora i lloc de les 
seves reunions perquè qualsevol persona pugui participar. Així mateix, comuniquen les 
seves iniciatives perquè qualsevol pugui sumar-se a elles. 

4. Quan algun membre de Podem d’un Cercle reconegut sigui interpel·lat per un tercer 
(una altra organització, col·lectiu, etc.), ha de comunicar la proposta que li fan a la resta 
de companys i companyes, en Assemblea presencial sempre que sigui possible, convi-
dant al fet que uns altres puguin sumar-se a la mateixa.
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d) Qualsevol membre d’un Cercle podrà recaptar l’assistència de la Comissió de Garanties 
Democràtiques Territorial o, si escau, estatal, per defensar en un procediment escrit (i contra-
dictori), el compliment dels procediments establerts. 

Article 61. Finançament i transparència en els Cercles Podem

a) els Cercles Podem validats estan obligats a fer públiques els seus comptes, mitjans de fi-
nançament i ús de recursos econòmics, a través de mecanismes accessibles a la ciutadania, i 
amb una periodicitat mínima de sis mesos. Això sense perjudici de les obligacions addicionals 
que poguessin aprovar-se per l’Assemblea i el Consell Ciutadà d’ordre superior, en particular 
referent a obligacions de transparència. 

b) els Cercles Podem reconeguts articularan els seus mecanismes de finançament amb el 
Consell Ciutadà Podem ordre territorial immediatament superior al que hauran de rendir-li 
comptes conforme a les normes generals de transparència de Podem i aquelles específiques 
adoptades per l’Assemblea o Consell Ciutadà de l’àmbit territorial igual o superior al del Cercle 
validat.

c) els processos de contractació dels Cercles que excedeixin un 5% del seu pressupost anual 
hauran de ser publicitats i el Cercle arbitrarà els mitjans per triar, entre almenys tres pressu-
postos, el que més s’adeqüi a les seves necessitats. 

d) el patrimoni del Cercle és  inembargable i intransferible per qualsevol dels seus membres, 
pertany al Cercle i aquesta circumstància només pot alterar-se per la dissolució del Cercle. 

e) Qualsevol membre d’un Cercle podrà recaptar l’assistència de la Comissió de Garanties 
Democràtiques territorial o, si escau, estatal, per defensar en un procediment escrit (i contra-
dictori), el compliment dels principis de transparència i incompatibilitats establerts en cada 
Cercle i en aquests estatuts, així com la fidelitat comptable i el compliment de les obligacions 
de les persones responsables. 

Article 62. Sobre la superació de la pèrdua de confiança entre membres del Cercle

a) en cas que s’hagi produït la pèrdua de confiança sobre un o diversos membres del Cercle, 
o existeixin sospites fundades sobre el comportament d’un company o companya, s’haurà 
d’engegar un procediment garant, en el qual al mateix temps que s’exposen amb transparència 
els motius que porten a la pèrdua de confiança, es privilegiï i garanteixi el dret a la defensa de 
la persona qüestionada

b) Si algun company o companya, en lloc de seguir aquest procediment garant opta per difa-
mar i generar desconfiança sobre un altre company sense garantir el seu dret a defensar-se, 
estarà incorrent en una falta greu en la mesura en què es compromet greument la cohesió 
interna de l’organització.

c) Per a la resolució de conflictes de pèrdua de confiança el Cercle haurà d’engegar el proce-
diment de «Moció de confiança/revocatori»: 

1. Recollir signatures per iniciar el procés de moció de confiança. en cas que la moció de 
confiança sigui un procés revocatori de les tasques d’un membre del Cercle, les signatu-
res hauran de superar el 20% dels suports que va rebre el membre del Cercle quan se li 
va assignar la tasca. 
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2. Convocar una assemblea específica per tractar el tema, amb antelació mínima de 7 
dies, amb una hora i lloc de convocatòria clars, i amb un ordre del dia en el qual s’especi-
fiqui clarament el tema a tractar i en el qual s’evitin altres temes propis del Cercle. 

3. Garantir la presència d’un moderador/a acceptat per ambdues parts, per facilitar el 
debat. en cas que sigui necessari, els companys i companyes de l’Àrea estatal d’extensió 
de Podem recolzaran en aquesta labor. 

4. Donar un temps limitat (20 minutos aproxidament) a les parts en conflicte per exposar 
les seves posicions. Després de les exposicions, l’assemblea podrà fer preguntes a les 
parts. No es tracta d’un debat, sinó d’aclarir dubtes sobre les exposicions. 

5. Després d’això, s’obrirà un procés de votació dels membres de l’assemblea sobre si, 
efectivament, l’Assemblea ha perdut confiança sobre aquest company o companya, o per 
contra la renova. 

en cas que l’Assemblea hagi perdut la confiança en aquest company/a, s’obrirà un torn de 
debat per acordar les mesures que s’adoptaran, que en cap cas implicaran l’expulsió d’un 
membre de Podem, però que sí podran incloure la suspensió temporal del seu dret al vot o a 
l’exercici de determinades funcions en el Cercle, i/o la revocació de les seves funcions, si les 
tingués. l’objectiu de les mesures ha de ser sempre el de restituir les condicions de confiança 
interna en el Cercle, alhora que es respecten els drets de tot membre de Podem de recuperar 
la confiança perduda i seguir participant del partit en qualsevol de les altres formes possibles 
no recollides en aquestes mesures. 

d) Si després d’aquest procés alguna de les parts trobés vulnerats els drets recollits en aquests 
estatuts en la seva qualitat d’inscrit o afiliat de Podem podrà recórrer el procediment a la 
Comissió de Garanties Democràtiques competent, que en qualsevol cas podrà actuar també 
d’ofici. 

Article 63. Sobre la dissolució de Cercles

a) la Comissió de Garanties Democràtiques elaborarà un reglament d’aplicació d’aquests es-
tatuts referent a la dissolució forçosa d’un Cercle en casos d’incompliment dels principis de 
Podem.

b) en cas de dissolució d’un Cercle, el seu patrimoni passarà a formar part del patrimoni de 
l’òrgan territorial immediatament superior.
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TÍTOl v: ADMINISTRACIÓ I CONTROl 
DeMOCRÀTIC 

Article 64. L’exercici econòmic del partit coincidirà amb l’any natural

el Consell de Coordinació elaborarà, amb periodicitat anual, el pressupost del següent exer-
cici. Aquest pressupost haurà de ser aprovat pel Consell Ciutadà amb anterioritat a l’inici de 
l’exercici econòmic. 

Finalitzat l’exercici econòmic, el Consell de Coordinació elevarà un informe sobre l’execució 
del pressupost al Consell Ciutadà, el qual aprovarà o denegarà aquesta execució.

Article 65. L’Interventor

el Consell Ciutadà triarà cada any entre els seus membres a un interventor de comptes, que 
no podrà ser membre del Consell de Coordinació. la seva funció serà mantenir un control per-
manent sobre la gestió econòmica del partit.

Article 66. Accés als documents econòmics

Qualsevol membre de Podem tindrà dret a accedir a qualssevol documents econòmics en pos-
sessió del partit, amb l’única limitació del contingut en la llei Orgànica de Protecció de Dades. 

Article 67. Régimen documental. Obligaciones contables

el partit portarà, a més del llibre d’Afiliats, els llibres d’Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, 
i d’Inventaris i Balanços, que permetin a tot moment conèixer la seva situació financera. es 
realitzaran informes de transparència detallats amb una periodicitat trimestral.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIeS 

Disposició Transitòria 1.ª. el Consell Ciutadà tindrà com a tasca prioritària i urgent l’impuls 
dels processos constituents de les estructures territorials. Per a això destinarà recursos dispo-
nibles per l’organització a facilitar els processos electorals. en aquest sentit i tret que motius 
tècnics així ho impedeixin, es complirà el següent calendari constituent territorial. 

Constituents Municipals:

• 16 de novembre al 5 de desembre: presentació de candidats/as a la Secretaria General 
i Consells Ciutadans. els/as candidats/as presentaran un projecte polític-organitzatiu 
per a l’organització en el municipi com a requisit fonamental. 

• 6 de desembre a 25 de desembre: campanya electoral.

• 26 de desembre a 30 de desembre: votació.

• 2 de gener: proclamació de candidats.

Constituents Autonòmiques:

• 7 de gener al 25 de gener: presentació de candidats/as a la Secretaria General i Con-
sells Ciutadans. els/as candidats/as presentaran un projecte polític-organitzatiu per a 
l’organització en la Comunitat Autònoma com a requisit fonamental.

• 26 de gener al 8 de febrer: campanya electoral.

• 9 de febrer a 13 de febrer: votació.

• 14 de febrer: proclamació de candidats. 

Disposició Transitòria 2.ª. Fins a la constitució de les estructures territorials i, per tant, el no-
menament dels/as 17 Secretaris/as Territorials corresponents i el/ la representant dels inscrits 
en Podem residents a l’estranger, el Consell Ciutadà estarà format pels 63 membres triats per 
l’Assemblea, més el/la Secretari/a General com a membre nat.

Disposició Transitòria 3.ª. els Cercles Podem que no compleixin amb algun dels articles 
d’aquest protocol disposen d’un termini màxim de dos mesos des de la seva aprovació per 
adequar-se al mateix. 

Disposició Transitòria 4.ª. D’ofici, o a instàncies de part, la Comissió de Garanties Democràti-
ques podrà actuar amb caràcter immediat en aquells casos d’incompliment manifest d’aquest 
protocol.

Disposició Transitòria 5.ª. en aquells casos en els quals convisquin dos Cercles en idèntic 
àmbit territorial, el procés constituent del Consell Ciutadà en cas d’existir i l’elecció del/de la 
Secretari/a General estarà intervingut per la Comissió de Garanties Democràtiques.

Disposició Transitòria 6.ª. el termini establert per al silenci administratiu positiu en l’Article 
46 d’aquest protocol serà de tres mesos en lloc de 30 dies durant els sis mesos immediata-
ment posteriors a l’Assemblea Ciutadana.
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Disposició Transitòria 7.ª. el Consell Ciutadà, en el termini de 6 mesos, elaborarà un regla-
ment de desenvolupament d’aquests estatuts que inclourà un marc sancionador per a casos 
d’incompliment.

Disposició Transitòria 8.ª. el Consell Ciutadà desenvoluparà un règim d’incompatibilitats per 
a l’exercici de càrrec públic o organitzatiu. Aquest règim inclourà incompatibilitats d’ordre per-
sonal, civil i polític i serà d’obligat compliment per a l’exercici del dret al sufragi passiu. 

Disposició Transitòria 9.ª. A fi de facilitar la constitució de Podem en els diferents municipis 
i, de forma provisional en tant no es decideixi autònomament en un altre sentit, els Consells 
Ciutadans municipals tindran el següent nombre de membres: 

• En els municipis amb menys de 100 inscrits no serà necessari triar un Consell Ciutadà. 

• En els compresos entre 100 i 200 inscrits 7 membres. 

• En els compresos entre 200 i 500 inscrits un Consell Ciutadà d’11 membres. 

• En els compresos entre 500 i 1.000 inscrits un Consell Ciutadà de 17 membres. 

• En els compresos entre 1.000 i 2.000 inscrits un Consell Ciutadà de 21 membres. 

• En els municipis de més de 2.000 inscrits un Consell Ciutadà de 25 membres.

Disposición transitoria 10.ª. A fi de facilitar la constitució de Podem en les diferents auto-
nomies, i de forma provisional en tant no es decideixi autònomament en un altre sentit, els 
Consells Ciutadans autonòmics tindran 34 membres més un Secretari General que actuarà 
com a coordinador.
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ANNex I: PROCeDIMeNTS De l’ASSeMBleA 
CIUTADANA 
l’objecte d’aquest annex és establir el mecanisme concret perquè qualsevol persona o grup de 
persones, estant o no en un cercle, pugui llançar propostes i que aquestes es concretin en una 
iniciativa política si són recolzades per la majoria; una corretja de transmissió que permeti el 
flux a través del partit de voluntats polítiques concretes. l’existència d’un mecanisme de de-
mocràcia directa com aquest marca una de les diferències entre una estructura tradicional de 
partit i una nova forma de fer política, i materialitza la nostra aposta que el poder ho tingui la 
ciutadania. Aquest reglament detalla les fases que s’hauran de seguir per portar a la pràctica 
qualsevol proposta sorgida a iniciativa ciutadana. 

PlANTeJAMeNT GeNeRAl Del MeCANISMe De PARTICIPACIÓ I DeCISIÓ: 

Ha d’haver-hi debat i informació clara sobre el que es decideix. S’ha de comptar amb tota la in-
formació necessària per poder opinar, sense que la informació estigui esbiaixada o sigui parcial. 

la gent inscrita en Podem decideix directament a través de les votacions. Cap grup petit (en-
cara que siguin representants) pot bloquejar el que vulgui una majoria d’integrants de Podem. 
en el procés de debat és fonamental escoltar les posicions minoritàries, per poder així aconse-
guir resultats de màxim consens. 

Agilitat i eficàcia en la pràctica. el mecanisme ha d’aconseguir que regularment hagi proposa-
des que aconsegueixin una votació definitiva. És important que no passada molta temps des 
que es llança una proposta fins que s’aprovi. 

exPlICACIÓ DeTAllADA De leS FASeS Del MeCANISMe De PARTICI-
PACIÓ I DeCISIÓ: 

A) CONSULTA CIUDADANA:

Fase 1. Deliberació, debat i recollida de propostes

Qualsevol persona, grup de treball o cercle pot llançar amb caràcter permanent quantes pro-
posades estimi oportunes a Plaza Podem, un espai de deliberació totalment lliure i obert on 
qualsevol pot proposar fàcilment, des de dins o fora de Podem. 

les propostes que siguin avalades pel 0,2% del cens (a través dels formularis habilitats a 
aquest efecte) o un nombre equivalent de vots positius en Plaza Podem, seran pujats a la web 
per facilitar la seva difusió.

Fase 2. Recollida d’avals i establiment de prioritats

Totes les propostes pujades a la web quedaran llistades perquè qualsevol persona inscrita en 
Podem pugui avalar-la d’una manera segur a través del seu codi estable de votació.

les propostes que, per aquesta via, obtinguin l’aval d’un 2% del cens seran remeses el primer 
diumenge de cada mes (per concentrar la difusió de propostes i facilitar laparticipació) al 
conjunt dels/as inscrits/as i al conjunt dels cercles perquè expressin la seva conformitat o no 
amb que siguin tramitades les propostes en qüestió. l’aval dels inscrits es realitzarà a través 
de la plataforma segura de votació (utilitzant el codi estable) i el dels cercles a través dels 
formularis d’aval establerts a aquest efecte. 
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les propostes que, en un termini màxim de 3 mesos, siguin avalades pel 10% del cens d’inscrits/
as o pel 20% dels cercles passaran directament a la fase de tramitació i votació. 

Fase 3. Cerca de consens i elaboració de la proposta definitiva que serà sotmesa a votació

l’organització crea un grup de treball involucrant als impulsors de la propostes i altres persones 
com a juristes, experts, afectats, etc. 

en el termini màxim d’un mes, el grup de treball proposa una formulació concreta final. Si no hi 
hagués consens per a la formulació final, el grup promotor presentarà la seva proposta, i des 
del grup de treball es podrà presentar una altra proposta alternativa. 

Fase 4. Votació final: el pas a l’acció

Conclosa la fase 3, es faran públiques les propostes ja desenvolupades en les seves formulacions 
finals i s’obrirà el procés de votació a través de la plataforma segura de vot. És tasca del 
Consell Ciutadà garantir la difusió pública suficient per assegurar la màximaparticipació 
possible així com habilitar tots els mitjans tècnics per assegurar el correcte desenvolupament 
de les votacions. 

Si en la votació s’aprova per majoria simple, la proposta passarà a executar-se exactament 
de la forma en la qual està formulada. la votació es realitzarà per vot directe. Només una 
altra decisió votada directament per la gent a través de les mateixes fases podrà modificar en 
una ocasió posterior l’aprovat (assegurant que mecanismes indirectes no modifiquin aquestes 
decisions). 

B) CONSULTA REVOCATÒRIA:

Fase 1. Sol·licitud de revocació

Qualsevol persona, grup de treball o cercle pot llançar amb caràcter permanent sol·licituds de 
revocació per a qualsevol càrrec electe de Podem. les propostes hauran de ser promogudes 
pel 1% del cens (a través dels formularis habilitats a aquest efecte). Aquestes sol·licituds seran 
pujades a la web. 

Fase 2. Recollida de suports 

les propostes pujades a la web quedaran llistades perquè qualsevol persona inscrita en Podem 
pugui recolzar-les d’una manera segur a través del seu codi estable de votació. 

les propostes que, en el termini de 3 mesos, obtinguin el suport d’un 20% dels/as inscrits/as 
o el 25% dels cercles validats seran sotmeses a votació. 

Fase 3. Votació

el Consell Ciutadà s’encarregarà d’engegar el procés de votació corresponent garantint la difusió 
pública suficient per assegurar la màxima participació possible així com habilitar tots els mitjans 
tècnics per assegurar el correcte desenvolupament de les votacions. 

la votació es realitzarà per vot directe. 
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C) ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:

Fase 1. Sol·licitud d’Assemblea General Extraordinària

Qualsevol persona, grup de treball o cercle pot sol·licitar la convocatòria d’una Assemblea 
General extraordinària. 

les propostes hauran de ser promogudes almenys pel 3% del cens (a través dels formularis 
habilitats a aquest efecte). Aquestes sol·licituds seran pujades a la web. 

en cap cas podrà transcórrer menys d’1 any entre Assemblees Ciutadanes Generals extraor-
dinàries.

Fase 2. Recollida de suports 

Totes les propostes pujades a la web quedaran llistades perquè qualsevol persona inscritaen 
Podem pugui recolzar-les d’una manera segur a través del seu codi estable de votació. 

les propostes que, en el termini de 3 mesos, obtinguin el suport d’un 25% dels inscrits o el 30% 
dels cercles validats seran sotmeses a votació. 

Fase 3. Votació

el Consell Ciutadà s’encarregarà d’engegar el procés de votació corresponent garantint la di-
fusió pública suficient per assegurar la màxima participació possible així com habilitar tots els 
mitjans tècnics per assegurar el correcte desenvolupament de les votacions. 

la votació es realitzarà per vot directe. 

Tots els detalls del procés, incloent els terminis temporals, els percentatges i llindars mínims 
de cada fase, així com les eines concretes utilitzades en el procés, són modificables, però 
aquestes modificacions s’han de fer a través del propi procés, perquè no hi hagi possibilitat de 
manipulació que perverteixi el procés a cap moment. els detalls han de ser tals que sempre es 
compleixi el que regularment hagin proposades que arribin a sotmetre’s a votació final.
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ANNex II: CONvOCATÒRIA De DeBATS eN 
elS CONSellS CIUTADANS 

Fase 1. Sol·licitud d’Assemblea General Extraordinària

les propostes presentades pels cercles territorials, avalades per almenys dos tècnics qualifi-
cats en la matèria, i aprovades per almenys un 10% dels cercles de l’àmbit territorial del Con-
sell, seran penjades a la web per a la recollida de suports. 

les propostes presentades pels cercles sectorials, avalades per almenys dos tècnics qualifi-
cats en la matèria i aprovades per majoria simple del cercle sectorial, seran penjades a la web 
per a la recollida de suports. 

Fase 2. Recollida de suports

Totes les propostes pujades a la web passaran a formar part d’una llista per què qualsevol 
persona inscrita a Podem pugui recolzar-les de forma segura a través del seu codi estable de 
votació.  

les propostes que, en un termini de tres mesos, obtinguin el recolzament d’un 25% dels ins-
crits i les inscrites o del 30% dels cercles validats seran sotmeses a votació.

Fase 3. Votació

el Consell Ciutadà s’encarregarà d’engegar el procés de votació corresponent garantint la di-
fusió pública suficient per assegurar la màxima participació possible així com habilitar tots els 
mitjans tècnics per assegurar el correcte desenvolupament de les votacions. 

la votació es realitzarà per vot directe.
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MÒDUl 1: eINeS D’ORGANITZACIÓ eN 
xARxA PeR A CeRCleS PODeM 
Introducció

Creiem que la tecnologia no és només útil, sinó que, en virtut de determinats usos, és sus-
ceptible de portar dimensions ètiques, polítiques, socials i organitzatives. És transversal a 
totes aquestes dimensions, sent alhora suport de les mateixes en molts dels seus aspectes i 
potencialitats. 

Amb gran il·lusió i amb l’únic objectiu de millorar l’organització i la participació dels cer-
cles, posem a la disposició de tots els que ho sol·licitin els nostres coneixements i habilitats 
tècniques. 

Després de diversos mesos de treball intensiu del cercle de TIC i de l’equip de participació de 
Podem, som conscients de les necessitats dels cercles tant en difusió, comunicació i organit-
zació interna. 

És per això que hem dedicat la major part del nostre temps i esforç al desenvolupament de tres 
eines informàtiques que considerem poden servir de gran ajuda per cobrir aquestes necessi-
tats, així com de complement a l’activitat presencial dels cercles. 

Treballem per garantir la seguretat i l’estabilitat d’aquests espais, així com per documentar 
correctament l’ús dels mateixos i facilitar al màxim l’aprenentatge. 

Així mateix, volem garantir l’accessibilitat a totes les plataformes. Totes les persones, amb 
independència de la seva condició, han de poder participar en elles en igualtat de condicions. 

Al costat d’aquestes eines destinades a facilitar i potenciar el funcionament dels cercles, oferi-
rem la formació i el suport adequats para, d’una banda, formar als equips de Participació terri-
torials en l’ús d’aquestes eines i, d’altra banda, garantir el seu correcte funcionament, tractant 
d’eliminar així la bretxa digital present encara en molts sectors de la societat. 

Tots els nostres projectes s’han construït de forma col·laborativa i han pogut ser millorats en-
tre tots. Aquesta ha estat des del principi la nostra forma de treballar tant en el Cercle de TIC 
com en l’equip de Participació. 

espai de Difusió / xarxa de Blogs per a Cercles 

És necessari que tots els cercles puguin disposar d’un blog acte-gestionat, des del qual poder 
comunicar a la resta de ciutadans i ser transparents en el seu funcionament. 

Aquest espai facilita el contacte de la ciutadania amb el cercle, la difusió de la seva activitat de 
forma senzilla i efectiva. Fomenta la participació ciutadana, afegint transparència a les decisi-
ons i procediments del cercle. 

Proposem un desplegament de blogs per a cada cercle, amb un disseny coherent amb el llibre 
d’estil de Podem i adaptat a dispositius mòbils. 

els blogs ofereixen, per defecte, la possibilitat de publicar articles, crear pàgines fixes per tenir 
informació sempre visible i publicar calendaris o esdeveniments. Hi ha moltes més funcionali-
tats possibles, que s’aniran implementant si són demandades pels cercles. 
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espai de Trobada / Àudio-xat per a assemblees virtuals 

Àudio-xat és un espai de comunicació per veu que, de forma senzilla, permet trobades de di-
verses persones de forma conjunta i ordenada, facilitant la moderació si són nombroses i la 
presa d’actes, si es combina amb l’ús d’editors de documents col·laboratius. 

els ciutadans, amb independència de la seva situació geogràfica, disposaran de canals per als 
cercles territorials i sectorials. 

És accessible des de qualsevol dispositiu (mòbil, ordinador, tableta) que compti amb una con-
nexió a Internet i inclou un xat de text com a alternativa a l’àudio com a mesura d’accessibilitat. 

espai d’Organització i presa de decisions internes als cercles: 

Per millorar el funcionament dels cercles i facilitar l’accés a la informació de tots els seus par-
ticipants, independentment de les seves circumstàncies, oferim aquesta eina d’organització 
que permet realitzar de forma senzilla i segura tots els processos interns d’un cercle Podem. 

Hem configurat aquesta eina tenint en compte les activitats que realitzem en el cercle de TIC i, 
per tant, és configurable i adaptable a les particularitats de cada cercle. les nostres prioritats 
han estat facilitar la participació, l’accésa la informació i la igualtat en tots els processos de 
debat i presa de decisions. 

les funcionalitats principals que aporta l’eina a l’organització dels Cercles Podem són: 

• Visualitzar de forma ràpida i senzilla l’activitat del nostre Cercle. 

• Missatgeria entre companys i companyes de Cercle. 

• Creació d’Esdeveniments, Actes i Assemblees. 

• Compartir arxius. 

• Fòrum de debat. 

• Documents col·laboratius. 

• Creació i Votació de propostes internes del Cercle.

• Eines per a pluja d’idees. 

• Usar aquest espai, a més de les garanties comentades, ens permet als Cercles: 

• Deixar constància amb total transparència dels processos i decisions internes. 

• La participació de companys i companyes que no poden acudir a assemblees pre-
sencials. 

• Crear una base de coneixement i assegurar la continuïtat de les propostes i idees.
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MÒDUl 2: FINANÇAMeNT 
1. Introducció

el nostre objectiu és ser el primer partit del país capaç de publicar els comptes clars, presentar 
comptes anuals consolidats fins al nivell municipal, assegurant l’autonomia financera a nivell 
territorial,  i distribuir la gestió solidàriament i complir totes les obligacions legals i els compro-
misos que ha adquirit Podem sobre transparència i independència financera. 

Som conscients de l’altura del desafiament i que és inadmissible cometre cap error que ens 
faci perdre la confiança de la gent. el compromís de tenir una gestió neta i transparent és un 
objectiu irrenunciable i tenim la responsabilitat històrica de demostrar que sí es pot gestionar 
un partit de forma neta, responsable i transparent. 

ens sembla important assenyalar no solament els principis de la gestió financera, sinó també 
un full de ruta per aconseguir els nostres objectius, orientada a descentralitzar la gestió de 
manera gradual mentre assegurem el màxim rigor en el compliment de les obligacions legals i 
la implementació de mecanismes efectius de control intern. 

Aquest document està dividit en dues parts: una visió del model de finançament que propo-
sem juntament amb un pla per escometre la descentralització i d’altra banda els principis que 
creem han de reflectir-se en els estatuts de Podem. la comissió de finances desenvoluparà en 
col·laboració amb els responsables de finances territorials els reglaments interns i protocols 
necessaris per complir el mandat resultant de l’Assemblea Ciutadana. 

2. Protocol

2.1. OBJECTIUS POLÍTICS: TRANSPARÈNCIA, INDEPENDÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

Transparència i gestió responsable 

la corrupció estructural s’ha enquistat en les institucions i empreses públiques. la ciutadania 
anhela no un rejoveniment superficial sinó una nova forma de fer les coses. la lògica de des-
confiança existent cap a la classe política exigeix un comportament exemplar. 

la publicació de nostres comptes amb tot detall i el dret de qualsevol membre de Podem a ac-
cedir a qualsevol document econòmic permet un control continu i compartit per la ciutadania. 
Aquests mecanismes inhibeixen possibles comportaments impropis i ens ajuda a optimitzar 
els recursos, situant-nos com a punta de llança en la reivindicació de transparència financera 
i aplicant de forma didàctica fórmules d’auditoria ciutadana. Tenim l’obligació de començar a 
construir alternatives viables que prefiguren les regles del futur. 

Per convertir Podem en una força transformadora és crucial que transcendim el discurs vacu 
de la transparència i la convertim en una realitat tangible amb un potencial pedagògic cap a 
dins i cap a fora. la transparència i la participació són les condicions necessàries per construir 
una organització informada i apoderada. D’aquesta forma les persones que arribin a exercir 
càrrecs i funcions dins de Podem hauran d’interioritzar que assumir responsabilitats políti-
ques comporta l’obligació de rendir comptes a tots els nivells. 
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Independència financera 

Juguem en camp contrari. les regles de joc són alhora la causa i el resultat de la perpetuació 
d’una oligarquia de partits la principal preocupació dels quals és protegir els seus interessos. 
Quan renunciem a finançar-nos mitjançant crèdits bancaris impugnem un sistema de finança-
ment de partits que empeny a l’endeutament dels partits amb la banca. D’altra banda, l’exces-
siva dependència de fons públics ha portat als partits del règim del 78 a l’allunyament de les 
seves bases, i ha facilitat la fossilització d’extenses burocràcies i xarxes clientelars. Igualment, 
la societat segueix sense conèixer els qui són els principals donants dels partits polítics i les 
possibles relacions de dependència dels partits cap a ells. 

en aquest sentit, proposem anar més enllà de la propera reforma de la llei de finançament de 
partits per reivindicar un major control sobre la gestió financera dels partits polítics i conver-
tir-nos en punta de llança d’aquesta reivindicació. 

S’operarà sota el principi de responsabilitat, comprometent-nos amb l’austeritat en la despesa 
de recursos col·lectius. la gestió de Podem ha de ser sòbria i equilibrada. les despeses es 
pressupostaran en funció dels ingressos. 

Per complir amb els principis reflectits en els paràgrafs anteriors plantegem la implemen-
tació de les següents mesures generals que hauran de desenvolupar-se en tots els àmbits 
territorials. 

• Podem no es finançarà mitjançant crèdits bancaris. Estudiarem la possibilitat d’habili-
tar fórmules de finançament no bancari a través de microcrèdits personals o bons per 
finançar campanyes electorals sempre que siguin compatibles amb el compromís de ser 
finançat exclusivament per la gent. en cap cas Podem contraurà deutes per un valor 
superior al 20% del seu pressupost anual. 

• Podem evitarà, en la mesura del possible, dependre de les subvencions públiques per 
al seu funcionament i farà un ús responsable d’aquelles de les quals pogués ser percep-
tor, podent donar part de les mateixes a projectes socials externs. 

• Promourem l’estalvi entre eleccions mitjançant la creació d’un fons electoral per ga-
rantir recursos suficients per afrontar les diferents campanyes. 

• Apostem decididament per ampliar la base de col·laboradors econòmics i donants 
per assegurar un flux constant d’ingressos, evitant la dependència de grans donants. 
limitarem les donacions màximes a 10.000 € per any i persona, a excepció de les 
dels càrrecs electes de Podem, i publicarem els noms de tots els donants de més de 
5.000 € respectant la lOPD.

Participació i obertura a la societat 

Podem ha d’estar obert a la societat i contribuir a la transformació social més enllà de les institu-
cions. Desenvoluparem un teixit econòmic local que fomenti l’ancoratge al territori multiplicant 
els espais de trobada i permetent la diversificació de les fonts d’ingressos. Així mateix, Podem 
contribuirà al finançament de projectes ambvalor social aplicant sistemes de pressupost partici-
patiu. Podem recolzarà l’economia social i col·laborativa i promourà el respecte al medi ambient 
en la seva política de compres. Podem afavorirà l’ús de codi lliure i els sistemes open data en la 
gestió financera.
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2.2. ESTRUCTURA FINANCERA TERRITORIAL 

la rigorositat amb la qual cal portar assumptes clau com les donacions o la justificació de 
despeses exigeixen una absoluta seguretat en el compliment de les obligacions legals. l’única 
forma de garantir la supervisió efectiva dels sistemes de control intern i el compliment amb 
l’obligació legal de consolidar comptes en tots els nivells del partit es basa en l’establiment 
de controls pels nivells immediatament superiors. les unitats que vagin adquirint la capacitat 
d’administració i representació legal de Podem seran responsables del control financer de les 
unitats organitzatives inferiors. 

Proposem establir les condicions per a la gradual descentralització de la gestió financera de 
Podem a mesura que els nivells organitzatius inferiors vagin consolidant les estructures admi-
nistratives que garanteixin un control financer impecable i transparent. Aquestes condicions 
inclouran la capacitat de portar una comptabilitat de forma professional i el compliment amb 
els requisits legals i la implementació de mecanismes de control intern. els respectius respon-
sables dels diferents nivells organitzatius rebran un curs de formació habilitant per exercir les 
tasques financeres. 

Per assegurar el funcionament les diferents unitats organitzatives s’assignarà una partida 
pressupostària del pressupost ordinari estatal que garanteixi el seu bon funcionament i soste-
nibilitat. en un primer moment es prioritzarà aquesta despesa per establir l’estructura mínima 
que permeti establir controls financers a tots els nivells i així poder conjugar el procés de 
descentralització de les finances amb el compliment de les obligacions de rendició de comptes 
del conjunt de Podem. 

la Comissió de Finances estatal proposa prioritzar els següents treballs per assegurar la con-
solidació de les unitats administratives territorials: 

1. Estandardització dels procediments financers, del pla general comptable i dels mecanis-
mes de control financer i polític. 

2. Primera fase de descentralització: engegada d’unitats administratives en les diferents au-
tonomies, començant per les quals concorren a les eleccions. Haurà d’establir els mecanismes 
de finançament i control de les estructures locals sota la seva competència. 

3. Segona fase de descentralització: Desenvolupament d’una plataforma que permeti portar 
la comptabilitat de forma distribuïda per poder engegar les unitats administratives a nivell 
local i capacitació de les estructures territorials per consolidar els comptes a tots els nivells 
de l’organització. 

A continuació plantegem els mecanismes d’organització i control intern que considerem 
imprescindibles per abordar la integració territorial del partit de forma ordenada. Indepen-
dentment del nom que rebin finalment, per a aquest protocol assumim que l’estructura orga-
nitzativa de Podem comprendrà almenys una estructura estatal, estructures autonòmiques, 
estructures locals i cercles.

Estructura financera del nivell estatal 

el Consell Ciutadà triarà almenys a un responsable financer i un interventor amb provades 
capacitats i experiència. A més podrà nomenar a experts independents que puguin contribuir 
al treball de la comissió i aportar experiència tècnica. el responsable financer serà l’encarregat 
de coordinar la Comissió de Finances estatal, que s’encarregarà de la gestió diària de les finan-
ces de forma diligent i d’acord als principis de Podem. Aquesta comissió presentarà l’informe 
anual davant l’Assemblea Ciutadana i el Consell Ciutadà. els Comptes Anuals seran signades 
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pel responsable financer juntament amb almenys un responsable polític a tots els nivells de 
l’organització. la Comissió de Finances estatal integrarà en el seu si mecanismes de coordina-
ció amb les estructures autonòmiques. 

l’interventor haurà de mantenir un control permanent sobre la gestió econòmica del partit i 
assegurarà el sistema de controls interns i externs. l’interventor controlarà amb regularitat 
l’activitat comptable, i pot actuar d’ofici sobre qualsevol de les unitats administratives. les 
unitats administratives i els cercles o el seu responsable financer estaran obligats a presentar 
qualsevol documentació exigida per l’interventor amb la màxima diligència. en cas de greu 
incompliment o irregularitats manifestes, l’interventor podrà retirar d’ofici les competències 
financeres a les unitats organitzatives per mig comunicació escrita i raonada a la Comissió de 
Garanties Democràtiques, que arbitrarà qualsevol procediment obert d’inhabilitació, sanció o 
expulsió. l’interventor serà el responsable de l’elaboració d’un informe d’auditoria interna en 
compliment de la l.O. 8/2007. 

la Comissió de Finances, prèvia consulta amb les diferents estructures territorials, proposarà 
al Consell Ciutadà guies de bones pràctiques, regulacions internes, protocols i circulars per a 
la seva aprovació. els nivells inferiors tindran autonomia per crear les seves pròpies normes 
sempre que no entrin en contradicció amb l’aprovat en nivells superiors. 

els ingressos de l’estructura estatal es definiran en l’assignació estatal del pressupost anual, 
que es nodrirà de: 

• Un percentatge de les col·laboracions econòmiques. 

• Subvencions estatals. 

• Activitats pròpies i gestió d’imatge. 

• Donacions puntuals.

• Crowdfunding per finançar projectes concrets.  

• Un percentatge de les subvencions autonòmiques i municipals. 

Estructura financera del nivell autonòmic 

el Consell Ciutadà Autonòmic triarà a un responsable financer i un interventor que s’integrarà 
en la Comissió de Finances Autonòmica. la Comissió de Finances Autonòmica es coordinarà 
amb els responsables de finances a nivell municipal.

les comissions de finances autonòmiques s’encarregaran de vetllar pel compliment dels prin-
cipis de transparència i gestió responsable als seus respectius territoris amb el suport de la 
Comissió de Finances estatal. Per a això comptaran amb una estructura administrativa que 
els permeti recolzar en les labors comptables als responsables municipals i als cercles del seu 
territori per complir amb les obligacions fiscals i la rendició de comptes. 

les comissions de finances autonòmiques s’encarregaran també de la canalització i control 
financer de la part del pressupost autonòmic assignat a les activitats a les estructures muni-
cipals i dels cercles. 

També seran funcions de les comissions de finances autonòmiques en coordinació amb la Co-
missió estatal: 
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• Gestionar pressupostos participatius per a projectes socials als seus territoris. 

• Garantir el suport necessari a les estructures polítiques autonòmiques en el 
desenvolupament de les seves activitats. 

• Les comissions de finances autonòmiques realitzaran la funció de fiscalització 
econòmica dels representants i càrrecs electes del seu territori, encarregant-se de la 
publicació del seu patrimoni, ingressos i despeses. 

els ingressos de les estructures autonòmiques provindran de l’assignació autonòmica del 
pressupost general anual, i es veurà ampliada pels següents recursos: 

• Subvencions autonòmiques, excloent una part de les mateixes que es destinarà 
al pressupost estatal per redistribuir-ho entre el conjunt de Podem. la comissió de 
finances estatal, en coordinació amb les autonòmiques, presentarà una proposta 
anual al Consell estatal per al repartiment d’aquests fons al pressupost estatal. 

• Crowdfundings específics a nivell autonòmic 

Estructura financera del nivell municipal 

el Consell Ciutadà Municipal triarà a un responsable financer i es coordinarà amb la Comissió 
de Finances Autonòmica. 

les comissions de finances municipals o en defecte d’això el responsable electe per la seva 
assemblea municipal, s’encarregaran de vetllar pel compliment dels principis i requisits de 
transparència en els seus respectius municipis amb el suport de la comissió de finances auto-
nòmica. les comissions de finances municipals podran comptar amb una estructura adminis-
trativa que els permetrà recolzar en les labors comptables als Cercles del seu municipi. 

el responsable financer municipal s’encarregarà al costat de les comissions autonòmiques de 
la canalització i control financer de la part del pressupost assignat a les activitats dels cercles 
dels seus municipis. 

També seran funcions dels responsables de finances municipals, en coordinació amb la comis-
sió autonòmica: 

• Gestionar pressupostos participatius per a projectes socials en els seus municipis si 
s’assignen fons a aquest efecte.

• Garantir el suport necessari a les estructures polítiques municipals en el desenvolupa-
ment de les seves activitats. 

• Les comissions de finances municipals realitzaran la funció de fiscalització econòmica 
dels representants i càrrecs electes del seu territori, encarregant-se de la publicació del 
seu patrimoni, ingressos i despeses. 

els ingressos de les estructures municipals provindran de les assignacions municipals del pres-
supost estatal canalitzades pel nivell autonòmic, encara que es podran augmentar mitjançant 
subvencions locals si les hi hagués, excloent una part d’aquests ingressos que es destinarà al 
pressupost estatal per redistribuir-ho solidàriament entre el conjunt de Podem. 
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Estructura financera dels Cercles

els ingressos de les estructures municipals provindran de les assignacions municipals del pres-
supost estatal canalitzades pel nivell autonòmic, encara que es podran augmentar mitjançant 
subvencions locals si les hi hagués, excloent una part d’aquests ingressos que es destinarà al 
pressupost estatal per redistribuir-ho solidàriament entre el conjunt de Podem. 

els ingressos dels cercles provindran de les següents fonts: 

• Per finançar activitats concretes, els cercles tindran dret a disposar d’una assignació 
del pressupost estatal corresponent a un percentatge de les col·laboracions econòmi-
ques que s’adscriguin a aquest cercle en el formulari de col·laboracions. Aquest fons 
serà acumulable i podrà ser ampliat al pressupost anual per partides específiques per 
als cercles canalitzades a través de les estructures autonòmiques. 

• Els cercles podran gestionar espais oberts a la ciutadania en els quals es desenvolu-
pi activitat econòmica, el funcionament de la qual s’establirà en un protocol específic. 

Per integrar-se administrativament en l’estructura del partit i operar com Podem, els Cercles 
necessitaran l’autorització de la Comissió de Finances estatal en coordinació amb les comis-
sions de finances autonòmica i municipal. Aquesta autorització es basarà exclusivament en el 
criteri de suficiència administrativa per garantir que el Cercle pugui complir amb les obligaci-
ons comptables, fiscals i de rendició de comptes. l’estructura administrativa del cercle podrà 
estar integrada dins del cercle o mancomunada en l’estructura municipal. 

Amb aquesta autorització els Cercles tindran accés a realitzar activitat econòmica en nom de 
Podem mitjançant la creació d’associacions vinculades al partit. Aquestes associacions vin-
culades estaran habilitades per obrir locals que podran operar com a centres socials en els 
quals s’efectuï venda al públic tant de màrqueting com de begudes o menjar. Aquestes activi-
tats econòmiques es regularan mitjançant un protocol que elaborarà la Comissió de Finances 
estatal després de realitzar el corresponent estudi jurídic. en cap cas es realitzaran activitats 
sense autorització prèvia o que no siguin compatibles amb les disposicions legals que afecten 
a les associacions vinculades a partits polítics. en cas de dubte, el Cercle sol·licitarà un informe 
de legalitat a la comissió de finances corresponent abans d’engegar l’activitat. les activitats 
econòmiques dels Cercles compliran els principis que regeixen Podem i estaran subjectes a 
una supervisió municipal, autonòmica i estatal de manera que es garanteixi el correcte ús de 
la imatge i el  compliment de totes les obligacions legals i comptables. 

Per poder implementar aquesta segona fase de descentralització haurà d’estar operativa al-
menys la unitat administrativa autonòmica per poder assegurar la supervisió efectiva i la con-
solidació dels comptes dels cercles amb el partit. 

els Cercles sectorials i a l’estranger dependran de la comissió de finances estatal i s’elaborarà 
per a ells un protocol específic.

Disposició transitòria en relació als Cercles 

la limitació a l’hora de crear associacions vinculades al partit dependrà de la capacitat efec-
tiva de consolidar comptes amb el partit. S’aplicarà la màxima diligència possible per tots els 
àmbits de Podem en l’obertura d’unitats administratives territorials que possibilitin la valida-
ció administrativa dels Cercles que compleixin les condicions requerides. els cercles podran 
contribuir a accelerar aquest procés realitzant contribucions per a la creació de les estructu-
res municipals i autonòmiques.
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2.3. PERSONAL AL SERVEI DE PODEM 

en funció dels recursos econòmics, per al desenvolupament de tasques o funcions que 
requereixin una dedicació especial es contractarà a personal específic.

les contractacions de persones per realitzar determinades tasques o funcions i els assistents 
dels càrrecs públics electes es realitzaran seguint els principis generals de Podem. en l’àmbit 
estatal es realitzaran mitjançant proposta motivada per l’òrgan executiu emanat del Consell 
Ciutadà i haurà de ser ratificada pel mateix. en els àmbits territorials autonòmic i municipal les 
contractacions les aprovarà el respectiu Consell Ciutadà. 

les persones contractades per Podem per realitzar treballs determinats en funció de 
projectes o programes específics es regiran per les lleis laborals i els Convenis Col·lectius 
que si escau els siguin aplicables. 

el personal contractat i els assistents dels càrrecs públics electes estaran subjectes als 
compromisos ètics aprovats en els estatuts de Podem. S’establirà un topall salarial en el 
triple del salari mínim interprofessional i un temps màxim que una persona podrà estar 
contractada. Així mateix, anualment presentaran a la comissió de finances corresponent 
una declaració de patrimoni personal i activitats econòmiques no relacionades amb Podem. 

el Consell Ciutadà elaborarà un reglament que regularà, en el marc d’aquests principis, les 
contractacions de persones. en el mateix es definiran i classificaran els tipus de contractació, 
les categories i taules salarials, així com els drets i obligacions de les parts, garantint una 
escala salarial igualitària. Aquest Reglament desenvoluparà els processos públics de selecció 
en els quals es tinguin en compte els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, sent obertes a 
qualsevol ciutadà independentment de la seva participació o no en Podem. 
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2.4. POLÍTICA DE COMPRA A PROVEÏDORS 

Podem portarà un registre de proveïdors, siguin persones físiques o jurídiques, que hagin sub-
ministrat béns o serveis a Podem. els proveïdors hauran de remetre les factures, o la docu-
mentació mercantil exigida per la normativa vigent a cada moment, però en cap cas més tard 
dels 30 dies següents a la confirmació del lliurament del bén o servei prestat. 

Totes les quantitats pendents de cobrament hauran de satisfer-se en un termini màxim de 30 dies 
des de la recepció de la factura o sol·licitud de pagament equivalent, excepte quan aquestsdocu-
ments s’hagin rebut abans del lliurament dels productes o de la prestació del servei, en aquest cas 
el termini de 30 dies es computarà des de la data efectiva del lliurament. 

3. Articulat

Article 1. Transparència i independència financera 

els principis regidors de les finances de Podem seran la transparència i la independència.

Podem funcionarà amb criteris de transparència financera i rendiment de comptes, respectant 
els següents preceptes en tots els nivells de organitzatius:

• Podem farà pública la informació econòmica buscant la major accessibilitat, difusió i 
regularitat, fent ús de les noves tecnologies. 

• El partit portarà, a més del Llibre d’Afiliats, d’Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i 
d’Inventaris i Balanços, que permetin a tot moment conèixer la seva situació financera. 
es realitzaran informes de transparència detallats amb una periodicitat trimestral i es 
publicarà memòria anual. 

• Podem assumeix que la informació econòmica és pública i publicable, a excepció 
d’aquelles dades de caràcter personal que per motius de legislació relativa a la protecció 
de dades no es puguin fer públics. 

• Podem consolidarà els comptes de tots els àmbits territorials i de les entitats vinculades 
que siguin validades administrativament per part dels consells ciutadans competents. 

Podem aplicarà els criteris d’independència financera respectant els següents elements en 
tots els nivells: 

• Podem no contraurà deutes amb entitats bancàries i per als seus comptes corrents 
prevaldrà sempre l’ús de banca ètica o cooperativa. 

• Les donacions estaran limitades a un màxim de 10.000 € per any i persona, a excepció 
de les dels càrrecs electes de Podem. es publicaran els noms de tots els donants de més 
de 5.000 € respectant la lOPD. 

Article 2. Transparència interna 

Qualsevol membre de Podem tindrà dret a accedir a tots els documents econòmics en pos-
sessió del partit, amb l’única limitació del contingut en la llei Orgànica de Protecció de Dades.
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Article 3. Pressupost per a cada exercici econòmic

l’òrgan executiu emanat del consell ciutadà presentarà amb periodicitat anual, a proposta de 
la Comissió de Finances i amb participació dels diferents organismes territorials, el pressupost 
del proper exercici, que inclourà almenys les següents partides: 

• Assignació estatal i autonòmica.

• Fons destinat a l’activitat dels cercles.

• Fons electoral. 

• Fons participatiu social i de solidaritat.  

Aquest pressupost haurà de ser aprovat pel Consell Ciutadà amb anterioritat a l’inici de l’exer-
cici econòmic.

Finalitzat l’exercici econòmic, l’organisme executiu emanat del consell ciutadà elevarà un in-
forme sobre l’execució del pressupost al Consell Ciutadà, el qual aprovarà o denegarà aquesta 
execució. 

Article 4. La Comissió de Finances 

en cada nivell territorial, el Consell Ciutadà corresponent triarà almenys a un responsable fi-
nancer i un interventor que formaran part de la Comissió de Finances corresponent. la Comis-
sió de Finances es coordinarà amb els diferents nivells territorials per garantir la participació 
de tots els nivells en les decisions que els incumbeixen. 

Article 5. El responsable financer 

el responsable financer serà l’encarregat de coordinar la comissió de finances corresponent 
al territori on opera. el responsable financer es responsabilitzarà de la gestió diària de les fi-
nances de forma diligent i d’acord als principis, regulacions i protocols en el seu corresponent 
nivell territorial. 

el responsable financer estatal serà responsable de la Tresoreria i dels inventaris i elaborarà 
els comptes anuals consolidats. el responsable financer presentarà l’informe anual davant 
l’Assemblea Ciutadana i el Consell Ciutadà. els Comptes Anuals seran signades pel responsa-
ble financer juntament amb almenys un responsable polític a tots els nivells de l’organització. 
el responsable financer serà responsable de qualsevol obligació legal atribuïda al tresorer 
recollida en la l.O. 8/2007 o les seves revisions posteriors. 

Article 6. L’Interventor

l’interventor haurà de mantenir un control permanent sobre la gestió econòmica i assegurarà 
el sistema de controls interns i externs de les estructures, podent actuar d’ofici sobre qualse-
vol dels òrgans amb capacitat econòmica sota la seva circumscripció. 

l’interventor estatal serà el responsable de coordinar el treball dels interventors autonòmics i 
de l’elaboració d’un informe d’auditoria interna en compliment de la l.O. 8/2007. els diferents 
nivells organitzatius estaran obligats a presentar qualsevol documentació exigida per l’inter-
ventor amb la màxima diligència. en cas de greu incompliment o irregularitats manifestes, 
l’interventor podrà retirar les competències financeres d’ofici als òrgans amb capacitat eco-
nòmica o als seus responsables financers per mitjà d’una comunicació escrita i raonada a la 
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Comissió de Garanties Democràtiques, que arbitrarà qualsevol procediment obert de sanció o 
expulsió. 

Article 7. Fuentes de finançament 

els recursos econòmics de Podem estaran constituïts per:

Recursos procedents del finançament privat:

• Les col·laboracions i aportacions de col·laboradors de Podem.

• Els recursos procedents de les activitats pròpies de Podem i de les seves activitats 
promocionals. 

• Les donacions en diners, en particular els sistemes de crowdfunding. 

•  Les donacions en espècie que seran comptabilitzades pel seu preu real benvolgut o de 
mercat i que estaran subjectes als mateix límits que les donacions monetàries. 

• Els rendiments procedents de la gestió del patrimoni si els hi hagués i les herències o 
llegats que rebin. 

• Cap membre de Podem estarà autoritzat a rebre donacions en efectiu. 

Recursos procedents del finançament públic: 

• Les subvencions públiques per a despeses electorals, en els termes previstos en la 
llei Orgànica 5/1985, de Règim electoral General i en la legislació reguladora dels pro-
cessos electorals de les Assemblees legislatives de les Comunitats Autònomes i de les 
Juntes Generals dels Territoris Històrics bascos. 

• Les subvencions estatals anuals per a despeses de funcionament, regulades en aques-
ta llei. 

• Les subvencions anuals que les Comunitats Autònomes estableixin per a despeses de 
funcionament en l’àmbit autonòmic corresponent, així com les atorgades pels Territoris 
Històrics bascos i, si escau, per les Corporacions locals. 

• Les subvencions extraordinàries per realitzar campanyes de propaganda que puguin 
establir-se en la llei Orgànica reguladora de les diferents modalitats de referèndum. 

• Les aportacions que si escau els partits polítics puguin rebre dels Grups Parlamentaris 
de les Càmeres de les Corts Generals, de les Assemblees legislatives de les Comunitats 
Autònomes, de les Juntes Generals dels Territoris Històrics bascos i dels grups de re-
presentants en els òrgans de les Administracions locals. 

Finançament creditici: 

• Podem no es finançarà mitjançant crèdits bancaris .

Article 8. Organització i control 

Per formalitzar i constituir-se com una unitat administrativa del partit i operar econòmicament 
com Podem, es necessitarà l’autorització del Consell Ciutadà del nivell territorial immediata-
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ment superior. Aquesta decisió es basarà exclusivament en la capacitat de tenir una estructura 
suficient per operar, de tal manera que es garanteixi el compliment amb les obligacions comp-
tables, fiscals i de rendició de comptes. 

els cercles podran realitzar activitat econòmica en nom de Podem mitjançant la obertura d’as-
sociacions validades pel Consell Ciutadà Municipal seguint els criteris establerts per la Comis-
sió de Finances estatal. les activitats econòmiques de les associacions compliran els principis 
de transparència i independència econòmica que regeixen Podem i estaran subjectes a una 
supervisió autonòmica i estatal de manera que es garanteixi el correcte ús de la imatge i el 
compliment de totes les obligacions legals i comptables.
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MÒDUl 3: CONTROl DeMOCRÀTIC

Podem aposta fermament per la transparència i la rendició de comptes de tots els càrrecs 
públics. Per això, decidim posar-nos en contacte amb l’equip de «quehacenlosdiputados.net», 
amb la finalitat d’implementar la seva plataforma virtual en Podem i desenvolupar el nostre 
propi portal de control democràtic. 

Creiem que l’activitat parlamentària de qualsevol càrrec públic ha de ser de fàcil accés i visu-
alització per a tota la ciutadania, així com la seva retribució econòmica i el seu patrimoni. Per 
això, a part de les intervencions o les votacions, s’inclourà el salari i la destinació de la part que 
dóna, l’ús de les assignacions públiques, la declaració de béns i la situació de comptes banca-
ris, per garantir que els nostres representants no utilitzen els càrrecs públics per aconseguir 
un lucre privat. 

Una correcta i completa publicació del global de la nostra activitat pública és, a part d’una pro-
mesa electoral, una condició necessària per assegurar que els representants electes treballen 
per a  i per la ciutadania.

NOTA: Els mòduls són proposades en desenvolupament i aprofundiment permanent i, per tant, no formen 

pròpiament parteix del text estatutari.




