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PREÀMBUL
Després del procés constituent dels òrgans interns a nivell estatal, que es va desenvolupar per mitjà
del’Assemblea Ciutadana Sí Es Pot, i després dels processos constituents municipals, s'inicia el
procés de constitució dels òrgans autonòmics, tancant així aquesta gran etapa de construcció interna
de Podem. Les persones que resultin elegides per a les secretaries generals de les Comunitats
Autònomes 1 entraran a formar part del Consell Ciutadà Estatal com a membres nats.
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Les ciutats autònomes de Ceuta Melilla participaran al procés constituent d’Andalusia
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TÍTOL I - PRINCIPIS BÀSICS DEL PROCÉS
Article 1. Òrgan de control
El Consell Ciutadà Estatal vetllarà per la concordança del procés amb els Principis Polítics i
Organitzatius establerts per l'Assemblea Ciutadana Sí Es Pot. La Comissió del Consell Ciutadà per
als Processos Constituents Territorials (adscrita a la Secretaria d'Organització i l'Àrea d'Extensió,
Organització Territorial i Cercles) serà l'òrgan encarregat de garantir el bon funcionament del procés i
vetllar pel compliment d'aquest Reglament. La Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà per la
seva concordança amb el que estableix el document de Principis Ètics.
Article 2. Dret al sufragi
Totes les persones inscrites en Podem tenen dret al sufragi actiu (escollir) i, si són majors de 18 anys,
també al passiu (ser elegits). Les candidatures que es presentin per als òrgans interns de Podem
seran elegides per la ciutadania, de forma directa i lliure amb el seu vot.
Article 3. Agrupació de candidats o candidates a llistes
En cas que els candidats o candidates vulguin agrupar-se en llistes, podran fer-ho, no obstant això,
aquestes seran obertes, és a dir, els electors podran desmarcar o marcar nominalment cada candidat/
a lliurement durant el procés de votació.
Article 4. Equilibri de gènere
Segons allò stablert en els Principis Organitzatius de Podem, la proporció de persones electes ha de
mantenir un equilibri de gènere, sent aquest l'únic criteri de correcció que s'aplicarà als resultats en
totes les categories. La correcció de gènere en aquest procés serà de 50-50, és a dir, la composició
dels Consells Ciutadans i les Comissions de Garanties Democràtiques Autonòmiques seran
completament paritàries.
Article 5. Neutralitat de l'organització
De la mateixa manera que durant el procés constituent estatal, l'organització en el seu conjunt i els
Cercles en particular tenen la responsabilitat de ser canalitzadors d'aquest procés i, per tant, han de
ser neutrals tant en les seves activitats com en els seus comptes de xarxes socials. La seva
responsabilitat és promoure el procés constituent. Això implica que des dels comptes oficials (xarxes
socials, correu electrònic, etc.) no es podrà fer difusió de candidatures concretes, sinó només del
procés en el seu conjunt. Aquest principi no invalida per a que les persones inscrites, a títol individual,
puguin fer públiques les seves preferències electorals sense restricció.
El Protocol de Neutralitat complet s'inclou a l'Annex IV.
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TÍTOL II - COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
Article 6. Tipus d'òrgans interns a les comunitats autònomes
Els processos constituents autonòmics tenen com a finalitat establir, a les Comunitats Autònomes que
presentin candidatures per a això, els òrgans següents:
• Secretaria General: unipersonal
• Consell Ciutadà: 34 membres (als quals es sumarà el / la secretari / a general)
• Comissió de Garanties Democràtiques: 6 membres (dels quals 3 seran titulars i 3 suplents, al menys
la meitat han de ser juristes, podent ser 2 titulars i 1 suplent, o bé 1 titular i 2
suplents)
Article 7. Modificació del nombre de membres dels òrgans interns
Els documents politic-organitzatius de les candidatures a les secretaries generals autonòmiques
podran contemplar, per causes justificades, la modificació a la baixa de la mida del Consell Ciutadà o
de la Comissió de Garanties Democràtiques Autonòmiques, en aquest cas estarien composats per un
nombre de membres inferior a 34 i a 6 (més Secretari / a General) respectivament. No obstant això,
les votacions s'ajustarien al nombre estàndard de membres en cada òrgan i les modificacions, si n'hi
ha, es realitzarien amb posterioritat a les votacions.
La mida final dels òrgans interns autonòmics serà l'establerta pel document vinculat a
la Secretaria General Autonòmica més votada en cada cas, sempre que compti amb l'aprovació de la
Comissió de Garanties Demotráticas Estatal. En cas que la Comissió de Garanties Democràtiques
Estatal no aprovés la modificació de la mida dels òrgans contemplat en eldocument políticorganitzatiu, les corresponents secretaries generals autonòmiques estarien obligades a modificar el
document per ajustar el nombre de membres a les pautes que aquella li indiqui.
En cap cas pot haver un Consell Ciutadà Autonòmic amb menys d'1 membre per cada
mil inscrits / es (incloent el secretari / a General).
Article 8. Tipus de candidatura
Es poden presentar tant candidatures individuals com equips. Els equips podran presentar-se
com a llistes. Els equips no estan obligats a presentar una llista completa. Les llistes seran obertes.
Tant si es presenten individualment com en equips, les candidatures a la Secretaria General
seran sempre unipersonals i vinculades a un document polític-organitzatiu.
En el cas de les candidatures presentades com a llistes, el document polític-organitzatiu
s'entendrà associat a la candidatura completa.
Si un / a candidat / a la Secretaria General vol optar a ser membre del Consell Ciutadà en
cas de no ser electe / a com a Secretari / a, haurà d'indicar expressament en el formulari que
s’habilitarà per registrar les candidatures. En cas de voler optar també al Consell Ciutadà i
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a més de presentar una llista, ha d'incloure el seu nom com a part de la llista del Consell. El / la
candidat / a que opti per aquesta possibilitat assumeix que, en cas d'haver presentat una llista
completa i ell / ella sortís elegit / da per la Secretaria General, la seva llista tindria un membre menys
(el lloc que ell / ella ocupaven com a possible candidat / a al Consell Ciutadà).
Article 9. Composició de les candidatures de tipus llista
Per als Consells Ciutadans i les Comissions de Garanties Democràtiques es poden presentar
candidatures des d’1 persona fins al nombre total de persones corresponent al mateix òrgan
segons el que estipula l'Article 6. Es consideren "llistes" les agrupacions de candidats / es
composades almenys pel 30% dels membres a elegir en l'òrgan corresponent (veure fase 2
de la presentació de candidatures).
Article 10. Restriccions al sufragi passiu
Tota persona major de 18 anys inscrita a Podem pot presentar-se a qualsevol dels òrgans
esmentats, sempre que compleixi amb els documents aprovats en l'Assemblea Ciutadana Sí Se
Puede, especialment amb el Codi Ètic, i sempre que compleixi amb els requisits i terminis d'aquest
procés constituent.
La Comissió de Garanties Democràtiques definirà els elements materials i temporals per objectivar el
compliment de l'esmentat Codi Ètic.
Article 11. Territorialitat del sufragi
S'haurà d'estar inscrit / a a Podem dins de la Comunitat Autònoma en la qual es vulgui
participar tant per al sufragi passiu (ser elegit) com per l’actiu (escollir).
Article 12. Definició de l'aval
Avalar no implica donar suport a una candidatura. El sentit d'avalar candidatures per part dels Cercles
respon a la responsabilitat d'aquests de garantir que els i les candidates compleixen els Principis
Ètics, Polítics i Organitzatius aprovats en l'Assemblea Ciutadana Sí Se Puede.
Els Cercles s'han de mantenir neutrals respecte les persones i els continguts polític-organizatius
concrets de les candidatures sempre que compleixin amb els esmentats principis.
Article 13. Aval dels Cercles
Tots els candidats i candidates han d'haver estat avalats. Les candidatures individuals reben
avals de manera individual. Les candidatures que formin equips poden rebre un aval a la llista
completa (en bloc), o bé als seus membres per separat, no havent de ser en aquest cas
necessàriament avalats pel mateix Cercle.
El requisit d'aval en relació a les llistes consisteix en que tots els seus membres han d'haver estat
avalats, ja sigui en bloc o de manera individual. Per tant, si tots o alguns dels membres d’una llista
han estat avalats individualment, no cal sol·licitar un nou aval de llista.
El dret a avalar correspon als Cercles.
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Els Cercles només podran avalar candidatures de la mateixa comunitat autònoma en què
desenvolupen la seva activitat, ja siguin aquests territorials o sectorials. Per tant, un Cercle
pertanyent a una autonomia no pot avalar cap candidatura per a una altra autonomia, els
Cercles municipals (sectorials o territorials) de la mateixa autonomia sí que poden fer-ho i els
Cercles estatals no poden avalar en aquest procés.
Les candidatures no poden ser avalades per més d'un Cercle.
Cada Cercle pot avalar, com a màxim, 2 candidats / es per a la Secretaria General, 68
candidats / es per al Consell Ciutadà i 12 candidats / es per a la Comissió de Garanties
Democràtiques (equivalent a dues llistes completes per a cada òrgan).
Les assemblees en les que es decideixin els avals han de ser emesos entre el 7 i el 20 de gener. La
reunió del Cercle a aquest efecte ha de ser anunciada amb antelació, seguint el procediment habitual
d'un Cercle.
Article 14. Garanties extraordinàries per al dret al sufragi passiu
Els Cercles són els garants de la superació dels requisits mínims per part de les candidatures.
Segons aquesta funció, es podrà denegar l'aval en els casos en què:
a) Els / les candidats / es individuals o algun membre d'una llista incompleixin amb el Codi Ètic de
Podem.
b) No es garanteixi que almenys un 10% dels membres d'una llista hagin participat de
alguna manera en algun Cercle de la Comunitat Autònoma.
c) Demanin l'aval candidats / es individuals que no hagin d'estar integrats en una llista i que
no hagin assistit amb anterioritat a cap reunió del Cercle.
d) El document polític-organitzatiu que presenti una candidatura sigui contradictori amb els
documents polítics, organitzatius i / o ètics aprovats per l'Assemblea Ciutadana Sí Se
Puede.
e) En cas de dubtes en algun d'aquests aspectes, el Cercle o les candidatures a les que se li
denegui l'aval podran recórrer a la Comissió de Garanties Democràtiques per a la resolució del
desacord.
Article 15. Composició de llistes
Les candidatures que es presentin en llistes no estan obligades a complir amb el criteri d'equilibri de
gènere en tots els casos ni amb la proporció mínima de juristes en el cas de les candidatures per la
Comissió de Garanties Democràtiques. Tots dos criteris de correcció seran aplicats als resultats de
les votacions.
Article 16. Noms de les candidatures
Les llistes que vulguin presentar-se utilitzant un nom ja emprat per algun dels equips del
procés constituent estatal hauran de sol·licitar autorització expressa dels membres d'aquests
equips.
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En cap cas els noms de les llistes podran atorgar-se la representació de tot un Cercle, donat
que aquesta estructura ha de ser neutral en el procés. Per tant, el nom de les llistes no podrà
incloure la paraula "Cercle" (ni en espanyol ni en altres idiomes).
Article 17. Causes d'exclusió del procés
Es consideraran motius d'exclusió immediata dels processos constituents qualsevol tipus de
comportament orientat a menyscabar infundadament la reputació d'un / a candidat / a així com
qualsevol comportament xenòfob, homòfob, insultant o violent acreditat en entorns de
deliberació o debat de Podem. Correspon a la Comissió de Garanties Democràtiques la tasca
de garantir l'observança d'aquestes circumstàncies.

TÍTOL III - SOBRE EL DOCUMENT POLÍTIC-ORGANITZATIU
Article 18. Vinculació a les secretaries generals
Les candidatures a la Secretaria General han d'anar vinculades a un document polític-organitzatiu.
Les candidatures als consells Ciutadans Autonòmics no poden presentar un document
polític-organitzatiu, però s'associaran a un si formen part d'una llista juntament amb una Secretaria
General.
Article 19. Contingut
Els documents politic-organitzatius han d'incloure per a la seva aprovació els elements centrals i les
prioritats de l'estratègia autonòmica que els membres de Podem portaran a terme.
Hauran d'avançar en les línies polítiques i organitzatives, dins del marc aprovat per l'Assemblea
Ciutadana Estatal, per a cada un dels territoris corresponents.
El document polític-organitzatiu ha d'incloure un resum de la proposta d'una grandària màxima de
3.000 caràcters (amb espais).
Els Consells Ciutadans Autonòmics han d'incloure preceptivament les mateixes Àrees
consignades per al Consell Ciutadà Estatal. No obstant això, aquestes Àrees podran fusionar-se i / o
modificar la seva denominació d'acord a les necessitats del Consell Ciutadà Autonòmic, sempre i
quan s'especifiqui amb quina Àrea del Consell Estatal estan relacionades.
Article 20. Aprovació dels documents
El document polític-organitzatiu aprovat serà el corresponent a la Secretaria General més
votada a cada autonomia2. Aquests document serà d'obligat compliment, desenvolupament i aplicació
pels Consells Ciutadans resultants de les votacions.

2

Ceuta i Melilla es regiran pels resultats del procés constituent andalús
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TÍTOL IV - CALENDARI ELECTORAL
Article 21. Fases de la presentació de candidatures
La presentació formal de les candidatures es durà a terme en dues fases.
a) Fase 1: Registre de totes les persones que vulguin presentar la seva candidatura.
Totes i cadascuna de les persones que vulguin optar als òrgans interns autonòmics,
independentment de si van a títol individual o en equips, han d'emplenar degudament el
formulari de candidatures dins dels terminis establerts.
Només podran enviar candidatures persones inscrites a Podem.
La inscripció de candidatures es realitzarà a través del portal participa.podemos.info.
Els formularis requeriran un text amb la biografia i un altre amb la motivació per presentar la
candidatura (cada un, màxim 1.500 caràcters amb espais). També requeriran adjuntar una
fotografia (format JPG, màx. 2 MB) i l'acta (format PDF i grandària màxima 1MB) de la reunió del
Cercle en què s'ha avalat la candidatura que es presenta, ja sigui aval individual o de llista.
Els / les candidats / es a la Secretaria General hauran d'adjuntar, a més, el document políticorganizatiu (format PDF, màx. 2MB).
Les persones que presentin la seva candidatura per a la Comissió de Garanties Democràtiques no
podran optar a altres òrgans.
b) Fase 2: Registre dels equips.
Les persones que, a més, vulguin compondre llistes, hauran d'omplir un segon formulari. S´enviarà un
únic formulari per cada llista, en el qual s'inclouran els noms de totes les persones que la componen.
Només es poden incloure en el formulari de llistes persones que prèviament hagin registrat la seva
candidatura a la fase 1.
Per tal de facilitar el procés de votació, es consideren "llistes" les agrupacions de candidats /
es composades almenys pel 30% dels membres a elegir en l'òrgan corresponent. Això
equival a un mínim d’11 membres en el cas dels Consells Ciutadans i 2 en el cas de les
Comissions de Garanties Democràtiques, podent incloure o no una candidatura a la Secretaria
General.
Artículo 22. Terminis de presentació
a) Fase 1: El termini de presentació de les persones que vulguin presentar les seves candidatures per
qualsevol òrgan, incloent el document polític-organitzatiu en el cas de les Secretaries Generals, serà
del 12 al 20 de gener. La recepció de candidatures es tanca el 20 de gener a les 23:59 hores, sent a
les 22:59 hores en el cas de Canàries.
b) Fase 2: El termini d'inscripció dels equips serà el 23 i 24 de gener. La inscripció d´equips es tanca
el 24 de gener a les 23:59 hores, essent a les 22:59 hores en el cas de
Canàries.
Article 23. Normes i termini de resolució de problemes sorgits en l'enviament dels formularis
Les dades introduïdes directament al formulari per part dels candidats i candidates seran
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insubsanables un cop enviats. Això implica que no es podran modificar les fotografies enviades, així
com tampoc els textos de la biografia o la motivació, ni els noms de les candidatures.
Així mateix, un cop registrades les candidatures, no es podrà sol·licitar la modificació de l'òrgan al
qual es postula.
Durant el procés de presentació i promoció, els / les candidats / es que així ho desitgin podran donar
de baixa la seva candidatura.
Només es tramitaran les incidències que hagin estat causades per algun problema informàtic aliè a
l’usuari i que compleixin amb les següents pautes:
• Que el problema informàtic sigui donat per una qüestió relativa a errors del sistema tècnic.
• Que la incidència tècnica es reporti degudament dins dels terminis establerts (és a dir,
abans del tancament del termini, essent el 20 de gener per a la fase 1 i el 24 de gener per a la fase 2,
en les hores estipulades a l'article 22) al correu organos.autonomicos@podemos.info
En cas de no realitzar-se aquesta comunicació abans del tancament del termini no hi haurà
possibilitat d’esmena al respecte, fins i tot en els casos en què les candidatures no haguessin quedat
registrades (en ser registrada s'emet un correu de confirmació).
Per poder tramitar aquestes incidències tècniques, el correu que s'enviï ha de complir les
següents indicacions:
• Enviar el correu sempre des de la direcció de correu electrònic que figura a la inscripció a Podem
(comprovar les dades en participa.podemos.info).
• Indicar nom complet, DNI, correu electrònic i telèfon mòbil de la / les persona / es afectada / s la
incidència de les quals se sol·liciti esmenar.
• Adjuntar una captura de pantalla amb l'error que hagi aparegut en l'intent frustrat d'enviament del
formulari. Aquesta captura de pantalla és clau per poder detectar el problema i donar-li solució.
• Un cop rebi la nostra resposta al seu email, tindrà un termini màxim de 24 hores per enviar-nos el
material o les dades que li sol·licitem per poder processar la seva petició. De no rebre el que se li ha
requerit dins d'aquest termini, la incidència quedarà tancada sense possibilitat d’esmena posterior.
• No enviar arxius executables adjunts, ja que d'aquesta manera el correu s'elimina automàticament.
• No es tramitaran els correus que incloguin llenguatge groller o amenaces.
• Rebem centenars (de vegades milers) de correus al dia. És responsabilitat de tots i totes
afavorir la gestió de les incidències, per la qual cosa instem a:
a) Ser clars i concisos a l'hora d'exposar la incidència a tramitar.
b) Respondre sempre dins del mateix fil obert per aquesta incidència (obrir nous fils
per a un mateix cas pot provocar que la incidència quedi sense resoldre).
c) No enviar més d'un correu amb la mateixa petició. Això produeix l'efecte contrari al
desitjat: en comptes d'aconseguir una resposta abans, augmenta el volum de correus i retarda la seva
resolució.
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Un cop tramitades les incidències, les modificacions pertinents s'executaran directament sense enviar
confirmació a les persones afectades.
Article 24. Publicació i revisió de les candidatures
Les candidatures provisionals es faran públiques al web http://autonomicas.podemos.info al
llarg del dia 25 de gener. Aquestes llistes no seran definitives fins l'inici del període de votació.
La Comissió del Consell Ciutadà per als Processos Constituents Territorials i la Comissió de
Garanties Democràtiques revisaran el compliment dels requisits establerts per al procés (en
especial els relatius als Principis Ètics) i podran sol·licitar els canvis que considerin oportuns
perquè les candidatures s'ajustin als mateixos, i fins i tot sol·licitar la seva invalidació si fos
necessari.
Com s'ha exposat anteriorment, durant el procés de presentació i promoció, els i les
candidats / es que així ho desitgin podran donar de baixa la seva candidatura.
Durant les primeres 24 hores des de la publicació de les llistes (és a dir, fins a les 23: 59h / 22: 59h a
Canàries del dia 26 de gener), els / les candidats / es que detectin errors deguts a problemes tècnics
en les seves candidatures podran sol·licitar la seva esmena, sempre que s'enviïn a
organos.autonomicos@podemos.info i compleixin amb les indicacions per a l'enviament de correus
exposades en l'Article 23.
Així mateix, durant les primeres 24 hores des de la publicació de les llistes (és a dir, fins a les 23:
59h / 22: 59h a Canàries del dia 26 de gener), es podrà reportar a la Comissió de Garanties
Democràtiques irregularitats detectades en altres candidatures per incompliment del Codi Ètic de
Podem o de les normes establertes en el present Reglament, a través del següent enllaç: https://
participa.podemos.info/es/comision-de-garantias-democraticas
Com s'indica en l'article anterior, no s'atendran sol·licituds de modificacions de les dades
enviats a través del formulari. Per tant, les dades introduïdes directament pels candidats i
candidates a través del formulari habilitat no seran susceptibles de ser esmenats. Les
sol·licituds d'esmena d'errors enviades després de 24 hores des de la publicació de les
llistes o que no s'ajustin a les indicacions exposades, no seran ateses.
Artículo 25. Campanya electoral de les candidatures
Cada candidatura o llista organitzarà les activitats que considerin adients per donar difusió als seus i a
les seves membres i als continguts ideològics i programàtics que defensen.
La campanya electoral transcorre del 26 de gener al 8 de febrer, havent de cenyir-se la realització
d'actes de campanya a aquest període. Amb anterioritat a aquest període es poden presentar
candidatures sense demanar el vot.
El Consell Ciutadà Estatal vetllarà perquè s'habiliti un espai al web de Podem per donar
a conèixer totes les candidatures en igualtat de condicions.
El Consell Ciutadà Estatal impulsarà espais i dinàmiques de participació per visibilitzar els
diferents candidats / es i per fomentar la interlocució d'aquests / es amb la ciutadania. La
concreció d'aquests dependrà del que tècnicament es consideri més adequat en funció del
nombre de candidatures i la disponibilitat de mitjans de l'organització.
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Seguint el principi de neutralitat, a través dels seus comptes oficials (xarxes socials, correu
electrònic, etc.) els Cercles i òrgans estatals no podran fer difusió d'alguna candidatura
concreta. Els Cercles estan obligats a respectar aquest principi i només podran promocionar el procés
en el seu conjunt i els espais habilitats per a la presentació de totes les candidatures.

TÍTOL V - PROCÉS D'ELECCIÓ
Article 26. Qui pot votar
Pot votar en les primàries per a l'elecció dels òrgans interns, qualsevol persona que estigui
inscrita en Podem a la comunitat autònoma corresponent.
Article 27. Procediment de vot
El vot s'emetrà telemàticament a través de participa.podemos.info. El Consell Ciutadà Estatal
habilitarà el sistema de votació segons el cens de cada autonomia.
Es podran habilitar taules presencials per facilitar el vot telemàtic a la ciutadania.
Els equips que presentin candidatures podran realitzar propostes de llistes completes al conjunt dels
òrgans (Secretaria General, Consell Ciutadà i Comissió de Garanties Democràtiques), sempre que
així ho hagin registrat a la fase 2 de presentació de les candidatures a través del formulari de llistes.
L'ordre d'aparició a la targeta de votació serà aleatori entre les llistes.
Les candidatures que no es presentin integrades en llistes seran per defecte agrupades en una única
llista en la qual els seus noms es mostraran de manera aleatòria per a cada elector / a.
L’elecció al Consell Ciutadà i a la Comissió de Garanties Democràtiques es realitzarà per llistes
obertes, és a dir, cada elector / a podrà mostrar la seva preferència tant per llistes completes, com per
candidats / es de llistes diferents o per candidats / es que no s'hagin integrat en cap llista.
Cada elector / a podrà votar un màxim d'1 persona per a la Secretaria General (que estarà
vinculada a un document polític-organitzatiu), un màxim de 34 persones per al Consell
Ciutadà i un màxim de 6 per a la Comissió de Garanties Democràtiques.
Article 28. Període de votació
La votació estarà oberta des del 9 de febrer a les 9:00 hores (8.00 hores en el cas de Canàries) fins al
13 de febrer a les 23:59 hores (22:59 hores en el cas de Canàries).
En cas que per motius tècnics l'inici de la votació es retardés, aquest s’ampliaria un
nombre d'hores equivalent a la finalització del procés.

TÍTOL VI - PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS
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Article 29. Correcció dels resultats de la votació
Sortiran electes les persones més votades per a cada òrgan, independentment de l'equip al qual
pertanyin, amb l'única correcció del gènere que comportarà la paritat completa.
En el cas de les Comissions de Garanties Democràtiques, s'aplicarà, a més, la correcció
corresponent per garantir que es compleix amb el percentatge de juristes estipulat, això és, un mínim
de 3 membres (que poden ser 1 titular i 2 suplents, o 2 titulars i 1 suplent).
Article 30. Proclamació dels òrgans interns
El Consell Ciutadà Estatal proclamarà i publicarà la llista de resultats el 14 de febrer.
Juntament amb l'elecció de la Secretaria General, resultarà considerat definitiu el corresponent
document polític-organitzatiu.
Article 31. En cas de baixa permanent del / de la Secretari / a General
En cas de baixa permanent del / de la Secretari / a General, ja sigui per dimissió, defunció o
qualsevol altra causa sobrevinguda confirmada per la Comissió de Garanties Democràtiques, s’haurà
de repetir el procés d'elecció.
Si la baixa es produís durant el procés constituent per causes justificades i acceptades per la
Comissió de Garanties, la candidatura podrà triar un nou candidat a Secretari / a General entre els
membres de la llista.
Article 32. En cas de baixes de membres del Consell Ciutadà o de la Comissió de
garanties Democràtiques
En cas de baixa permanent de membres dels consells Ciutadans o de les Comissions de
Garanties Democràtiques autonòmiques es procedirà conforme al que disposa l'article 31 per a la
Secretaria General.
ANNEX I - CALENDARI DELS PROCESSOS CONSTITUENTS AUTONÒMICS
Concessió d'avals de candidatures

07-20 gener

Inscripció de candidatures (fase 1)

gener 12-20

Esmena incidències tècniques

21 i 22 gener

Registre d'equips (fase 2)

23 i 24 de gener

Publicació de les llistes

gener 25

Comunicació d'irregularitats

gener 26

Període de revisió de candidatures

27-30 gener

Campanya electoral

26 gener al 8 febrer

Període de votació

09-13 febrer

Proclamació dels resultats

febrer 14

ANNEX II - DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DEL DOCUMENT ORGANITZATIU
APROVAT EN L'ASSEMBLEA CIUTADANA SÍ SE PUEDE
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Disposició Transitòria 1ª. El Consell Ciutadà tindrà com a tasca prioritària i urgent l'impuls
dels processos constituents de les estructures territorials. Per això destinarà recursos
disponibles per l'organització per tal de facilitar els processos electorals. En aquest sentit i llevat 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 / es a la Secretaria General i
Consells Ciutadans. Els / les candidats / es han de presentar un projecte polític-organitzatiu per a
l’organització al 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 / es a la Secretaria General i Consells
Ciutadans. Els / les candidats / es han de presentar un projecte polític-organitzatiu per a la
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 2ª. Fins a la constitució de les estructures territorials i, per tant, el
nomenament dels / de les 17 Secretaris / es territorials corresponents i el / la representant dels / es
inscrits Podem residents a l'estranger, el Consell Ciutadà estarà format pels 63
membres elegits per l'Assemblea, més el / la secretari / a general com a membre nat.
Disposición Transitòria 3ª. 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 4ª. D'ofici, o a instància de part, la Comissió de Garanties Democràtiques podrà
actuar amb caràcter immediat en aquells casos d'incompliment manifest d'aquest protocol.
Disposició Transitòria 5ª. 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 6ª. 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 immediatament
posteriors a l'Assemblea Ciutadana.
Disposició Transitòria 7ª. El Consell Ciutadà, en el termini de 6 mesos, elaborarà un reglament de
desenvolupament d'aquests Estatuts que inclourà un marc sancionador per a casos d'incompliment.
Disposició Transitòria 8ª. El Consell Ciutadà desenvoluparà un règim d'incompatibilitats
per a l'exercici de càrrec públic o organitzatiu. Aquest règim inclourà incompatibilitats d'ordre
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personal, civil i polític i serà d'obligat compliment per a l'exercici del dret al sufragi
passiu.
Disposició Transitòria 9ª. Per tal 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 1000 inscrits un Consell Ciutadà de 17 membres.
• En els compresos entre 1000 i 2000 inscrits un Consell Ciutadà de 21 membres.
• En els municipis de més de 2000 inscrits un Consell Ciutadà de 25 membres.
Disposició transitòria 10ª. Per tal de facilitar la constitució de Podem en les diferents
autonomies, 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.

ANNEX III - SOBRE L’ELECCIÓ ALS CONSELLS INSULARS
Article 1.. Calendari i procediment d'elecció
El calendari i el procediment d'elecció pel Procés d'Elecció dels membres dels òrgans de Podem pels
consells insulars serà l'establert en el present Reglament pel procés autonòmic.
Article 2. Competències
Les Competències dels consells ciutadans insulars i els seus Secretaris / es Generals s’establiran per
l’Assemblea Ciutadana Autonòmica d’ordre territorial superior.
Article 3. Mida dels consells Ciutadans insulars
Per tal de facilitar la constitució de Podem en els diferents consells i, de manera provisional en tant
no es decideixi autònomament en altre sentit, els Consells Ciutadans insulars tindran el següent
nombre de membres:
• A les illes amb menys de 100 inscrits / es no serà necessari escollir un Consell Ciutadà, només
secretari / ària general.
• A les illes amb entre 101 i 200 inscrits / es, 7 Membres (inclòs el secretari / ària general).
• A les illes amb entre 201 i 500 inscrits / es, 11 Membres (inclòs el secretari / ària general).
• A les illes amb entre 501 i 1.000 inscrits / es, 13 Membres (inclòs el secretari / ària general).
• A les illes amb entre 1.001 i 2.000 inscrits / es, 17 Membres (inclòs el secretari / ària general).
• A les illes amb més De 2.001 inscrits / es, el Consell Ciutadà Sera de 21 membres.
ANNEX IV - PROTOCOL DE NEUTRALITAT PER ADMINISTRADORS/ES DE COMPTES OFICIALS
DE XARXES SOCIALS DURANT EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DELS ÒRGANS AUTONÒMICS
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De la mateixa manera que en el procés de constitució d’òrgans a nivell estatal, durant el procés
autonòmic els Cercles hauran de respectar el protocol de neutralitat tant en la seva activitat
quotidiana com a les seves xarxes socials. Els debats els té la gent. Els Cercles tenen la
responsabilitat de promoure i encoratjar aquests debats, però també de comportar-se de manera
neutra per tal que sigui el més net possible.
Protocol de neutralitat de Cercles en xarxes socials corporatives:
1) Els Cercles es faran responsables de la promoció dels espais on s’allotgen totes les
candidatures als òrgans autonòmics des dels comptes corporatius de Podem. En cap cas
poden promoure llistes o candidatures individuals concretes ja que el nombre de candidatures
previst pel procés autonòmic no permet que puguin ser promocionades per xarxes en peu
d’igualtat. Per això, l’única forma de que totes puguin ser donades a conèixer en les mateixes
condicions és que només es pugui promoure l’espai on totes s’allotjen.
2) Totes les candidatures són lliures de crear perfils propis en xarxes socials per a promoure els
seus candidats/es, però en cap cas aquests perfils podran ser confosos o donar la possibilitat
de confusió amb xarxes oficials de Podem (no es podran fer servir els logos o banners oficials
de Podem per a les mateixes, i en la descripció hi haurà de figurar que es tracte del compte
d’una candidatura).
3) Durant el procés de promoció de candidatures i les votacions, els comptes oficials de Podem
llançaran varies campanyes animant a la participació i promocionant els espais comuns, però
no promocionant candidatures concretes. A més, s’habilitarà, com es va fer durant les
primàries per a la llista de les eleccions europees i els processos constituents estatal i
municipal, la pàgina Facebook “Candidats i Candidates Podem”, on també es promouran els
espais comuns i el procés, per a que el major nombre possible de gent pugui accedir al procés
i als perfils de les persones candidates, en igualtat de condicions.
4) Els i les candidates tenen dret a assegurar-se que aquest protocol no s’incompleix en benefici
de cap candidatura concreta, i en cas de que així succeeixi, a reclamar el seu compliment al
Cercle i a les persones responsables de les xarxes socials del mateix.

ANEXO V – FORMAT TIPUS DE ACTA D’AVALS
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ACTA DEL CERCLE PODEM xxxxxx

Reunits a [escriure lloc], el dia [escriure dia], a les [escriure hora] hores, en primera convocatòria,
amb l’assistència de xx [escriure número d’assistents] persones, es tracten i s’acorden les següents
qüestions:
1- Presentació de sol·licitud d’avals pels/les candidats/es en llistes o individuals
2- Torn de preguntes obertes als i les candidats/es
3- Aprovació d’avals
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS ADOPTATS
1- Candidats/es que sol·liciten avals:
1. Nom, Cognoms, DNI, Candidat/a a Secretari/ària General, Consell Ciutadà o Comissió de Garànties
Democràtiques

2.
3. …

2- Candidats/es aprovats i rebutjats (raonadament):
1. Nom, Cognoms, DNI, Candidat/a a Secretari/ària General, Consell Ciutadà o Comissió de Garànties
Democràtiques

2.
3. …

LLOC I DATA
Assistents:
Signat:
Signat:
Signat:
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