PODEM.
-Castelló de la Plana-
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REGLAMENT DEL CERCLE DE PODEM CASTELLÓ CIUTAT

CAPÍTOL I. DE L'ASSEMBLEA
Article 1
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L'assemblea del Cercle de Podem Castelló de la Plana es regirà pel
present

Reglament

i

per

totes

aquelles

normes

que

els

siguin

d'aplicació segons les lleis.

Article 2
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L'assemblea es reunirà, al menys, una vegada al mes, i tantes vegades
com

calgui

de

manera

extraordinària

a

petició

de

la

comissió

d'Organització i/o el Consell Ciutadà.

Article 3
La Mesa es conformarà per al menys tres persones adscrites a
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l'Assemblea,

elegides

per

majoria

al

començament

de

cada

Assemblea (es tractarà sempre de fomentar la participació en la Mesa
de persones noves per a integrar-les). La comissió de organització
serà responsable de l'ordre del dia. En cas de no acceptació de la
Mesa caldrà presentar una alternativa.
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La Mesa tindrà les següents funcions:

1. Moderar el debat segons els punts de l'ordre del dia.
2. Donar el tancament de paraules sol·licitades sobre un tema.
3. Sotmetre a votació els punts de l'ordre del dia.
4. Aixecar acta i traslladar-la a la resta de l'Assemblea en els cinc
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dies posteriors.
5. Posposar la reunió, crear comissions o donar recessos.
6. Interpretar els acords i el present reglament, i solucionar tots
aquells dubtes reglamentaris.
Si la discussió és sobre una decisió de la Mesa, l'Assemblea decidirà
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per majoria simple, segons el quòrum inicial, la decisió final.

Article 4
L'ordre del dia s'establirà per part de la Comissió d'Organització amb
una antelació mínima de dos dies a la celebració de l'Assemblea, i
s’enviarà a totes les persones en contacte amb el cercle.
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Si alguna persona assistent a l'Assemblea proposa un tema sobre el
qual cal debatre i votar i que no estava inclòs a l'ordre del dia, es
passarà a la comissió de treball escaient per a la seva valoració i
debat i s'inclourà en l'ordre del dia de la següent Assemblea. En cas
de no necessitar un treball previ o per qüestions d’urgència del tema
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proposat, aquest passarà al darrer punt de l'ordre del dia o al punt de
precs i preguntes.
En tot cas, l'ordre del dia haurà de ser ratificat per l'Assemblea al
començament de la mateixa. I qualsevol variació de l'ordre del dia
haurà de ser aprovat per majoria absoluta de l'Assemblea.

50

Article 5
Les propostes que s'envien a la Comissió d'Organització per incloure
en l'ordre del dia s'han de fer amb una antelació de tres dies. Els
treballs de les comissions no necessitaran aquest requisit.

Article 6
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Les esmenes presentades a les resolucions i/o documents, per part
de la ciutadania participant, no han de suposar en cap cas una
negativa directa a la resolució i/o document presentats. L’esmena
serà incorporada al text si la ponència l’accepta, o sotmesa a la seva
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aprovació per l’Assemblea. La resolució o el document a esmenar
haurà d’estar disponible per a la ciutadania al menys 10 dies abans
del dia de l’assemblea on es proposarà la seva aprovació. Les
esmenes es podran presentar fins a 72 hores abans de l’assemblea on
es proposarà l’aprovació de la resolució o del document i aquestes
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esmenes es faran públiques al menys 48 hores abans de l’esmentada
assemblea.
Aquest termini es podrà reduir en cas d’haver d’aprovar una resolució
i/o document en una Assemblea extraordinària, si la urgència de la
decisió a prendre així ho recomana. En primer lloc es debaten i voten
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les esmenes presentades per escrit. Si del debat de les esmenes,
durant l’assemblea, sorgeix un altra esmena o una transacció entre
esmenes

que

no

haja

sigut

presentada

prèviament

per

escrit,

l’Assemblea votarà la pertinència de que aquesta esmena verbal siga
debatuda i votada. Caldrà una majoria simple per acceptar-la. En cas
75

de

votació

favorable,

l’esmena

així

presentada

passarà

a

ser

debatuda i, en el seu cas, aprovada per l’Assemblea per les majories
reglamentàries.

Article 7
Durant la celebració de l’Assemblea podran existir qüestions d’ordre
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que podran ser sol·licitades per les persones assistents i que tindran
prioritat

enfront

del

que

s’estigui

tractant,

excepte

durant

una

votació, llevat que la qüestió d’ordre es refereixi a la votació en curs.
Les

qüestions

d’ordre

es

referiran

als

següents

temes:

Al

funcionament de l’Assemblea o al debat i no al tema que es debat.
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Revisió d’una decisió presa per la moderació. Moció de censura
contra la persona responsable de la moderació, la qual ha d’estar

secundada per una majoria absoluta de l’Assemblea.

Article 8
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Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir,
sol·licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri
de qui estigui a càrrec de la moderació.

Article 9
Els acords de l’Assemblea es redactaran a la recerca de consens. En
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cas de no ser consensuats, es prendran els acords per majoria
qualificada en primera votació i per majoria absoluta en la segona
votació si cal. Si no s’aprova la proposta romandrà l’status quo. En
cas de ser necessari prendre una decisió i no hi hagi majories
necessàries, es traslladarà a la propera Assemblea que en tercera
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votació s’aprovarà per majoria simple. El Reglament podrà establir
altres majories per a casos determinats.

Article 10
La

formació

de

majories

es

diferencia

per

tres

tipus:

Majoria

Qualificada.- Representa el vot com a mínim de dos terços (66,6%)
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dels vots emesos. Majoria Absoluta.- Representa el vot com a mínim
del 50% + 1 dels vots emesos. Majoria simple.- Representa un vot més
a favor d’una determinada postura que en contra de la mateixa

Article 11
En les votacions es requerirà un quòrum suficient de participació,
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equivalent al 60% de l’Assemblea constituïda.
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CAPÍTOL II. DE LA PARTICIPACIÓ
Article 12
Podran participar a l'Assemblea totes aquelles persones que no
tinguin vetat l'accés per acord de l'Assemblea.

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES
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Article 13
La ciutadania participant tindrà els drets de:
1. Assistir amb veu i amb vot
2. Participar en les propostes i comissions
3. Elegir i ser part de l’elecció

125

4. Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats.

Article 14
La ciutadania participant tindrà les següents obligacions:
1. Complir els acords que es prenguin en Assemblea i el present
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reglament.
2. Cooperar en el desenvolupament del treball de l’Assemblea i en
la bona execució de les activitats que es determinin.
3. Exercir les funcions que els siguin encomanades per Assemblea
per a la bona marxa de la mateixa.
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CAPÍTOL IV. DE LA QUALITAT DE
PARTICIPANT
Article 15
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La ciutadania participant podrà sol·licitar en qualsevol moment deixar
de ser-ho i requerir que les seves dades siguin esborrades de
qualsevol registre. Aquesta petició s’ha de fer per escrit o en
Assemblea.

Article 16
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Qualsevol

persona

podrà

ser

limitada

en

la

seva

qualitat

de

participant, a proposta de la Mesa i ratificada per 2/3 de l’Assemblea,
per alguna de les següents causes: Quan hi hagi incompliment greu
dels acords i del present reglament. Quan impedeixi deliberadament
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el compliment dels fins de l’Assemblea. Quan la seva conducta vagi
contra els principis de l’Assemblea o danyin greument la imatge de
l’Assemblea.

CAPÍTOL V. DE LES COMISSIONS
Article 17
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L’Assemblea aprovarà la formació de les comissions necessàries per a
la realització de treballs.
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CAPÍTOL VI. DE LA COMUNICACIÓ
INTERNA
Article 18.
La
165

comunicació

ha

sigut

des

del

minut

1

una

de

les

eines

estratègiques de Podem gràcies a la destresa mostrada pels seus
principals portaveus. En canvi, la vertebració de Podemos com a
partit exigeix la gestió estratègica de la comunicació en una nova
dimensió: la comunicació interna. Per això, Podem Castelló de la
Plana necessita una definició acurada de quins seran els canals de
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comunicació, així com els seus administradors, per a fer possible la
participació oberta i senzilla de la ciutadania, independentment de la
seua temporalitat espacial o temporal.

Article 19.
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Comunicació dels òrgans a la ciutadania, i de la ciutadania als òrgans.
Els canals de comunicació des dels òrgans tant electes (Consell
Ciutadà i Secretari General) com de participació (cercles, comissions,
portaveus) seran la pàgina web (podemcastellodelaplana.info), el
correu electrònic(podemcastello@gmail.com) i les diverses xarxes
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socials. Aquestos canals baixaran la informació a la ciutadania, i
esdevindrà també un espai de interacció per a traslladar dubtes,
propostes, etc. Amb la fi de no sobre-saturar d'informació a la
ciutadania que només vulga un nivell superficial de informació, els
missatges que s'enviaran es limitaran a continguts relacionats amb
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Podemos, amb el cercle, o amb els Consells Ciutadans.

Article 20.
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Comunicacío entre la ciutadania
Podem Castelló de la Plana habilitarà canals de comunicació perquè
la ciutadania amb interés en Podemos puga compartir opinions o
convocatòries, així com recollir suports per a plantejar propostes als
càrrecs electes, segons les vies de participació contemplats en la
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proposta organitzativa del partit. Aquestos canals poden ser: reddit,
fòrums webs, grups de Telegram, etc.

Article 21.
Eines de treball en línia
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Podem Castelló de la Plana establirà mecanismes de treball collaboratiu on-line per a assolir la màxima eficiència en el treball, així
com superar les escletxes temporals i espacials. Les comissions del
cercle o àrees del Consell Ciutadà treballarà prioritàriament amb
Telegram (per a comunicacions immediates), Loomio (per a ordenar
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debats) i Trello (per a planificar tasques). El responsable de cada
àrea coordinarà aquestos espais de treball telemàtic, que hauran
d'estar oberts a la participació de qualsevol persona.

Article 22.
Superació de l'escletxa digital
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Podem Castelló de la Plana és conscient que els mecanismes de
comunicació interna no són accessibles al 100% de la població. Per a
superar

l'escletxa

digital

(no-accés

a

Internet)

i

les

dificultats

tècniques per a treballar, l'Àrea de Participació haurà d'atendre les
necessitats de formació o accés per a poder participar en Podemos.
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CAPÍTOL VII. DE LA DISSOLUCIÓ
Article 23.
En cas de dissolució de l’Assemblea s’haurà de realitzar per consens i
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l’haver resultant, si n’hi ha, es destinarà a una associació del nostre
entorn amb fins similars a la nostra.

CAPÍTOL VIII. DE LA REFORMA DEL
REGLAMENT
Article 24.
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La modificació del present reglament podrà realitzar-se a iniciativa
de la Comissió d'Organització o a proposta de l’Assemblea. I, en
qualsevol

cas,

serà

necessària

la

seva

aprovació

per

majoria

qualificada (66 %) i haver-se inclòs en l’ordre del dia.

Article 25.
230

La Comissió d'Organització procedirà a establir un període d’esmenes
al text, les quals hauran de ser enviades i difoses a tota l’Assemblea,
tal com s’especifica en l’article 6.

