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Memòria de les modificacions
estatutàries
A continuació es concretaran les modificacions estatutàries que des de la ponència es
proposen adoptar.

1.

Preàmbul

1.1.

Text actual

A finals de 2016, un grup de persones i organitzacions polítiques vam iniciar un procés de creació d’un nou espai polític català amb esperit transformador i que, tal com
recollia el seu manifest inicial , apostava per aconseguir:
“...una majoria renovada, filla d’un nou temps alhora que hereva de la millor tradició de les esquerres, el catalanisme popular, com també del feminisme, l’ecologisme i el republicanisme de la nostra terra.”
La primera fase d’aquest procés va consistir a definir col·lectivament l’ideari i els
objectius polítics comuns , així com els principis d’ètica política i radicalitat democràtica que han de guiar la manera de fer de l’organització. Tots dos documents van ser
aprovats en l’Assemblea fundacional del 8 d’abril de 2017, en la qual vam constituir
també el demos del nou espai polític (les persones inscrites) i vam escollir els seus
òrgans transitoris, la Coordinadora Nacional i la Comissió Executiva. Aquests òrgans
assumien, entre altres responsabilitats, el mandat d’elaborar una proposta de model
organitzatiu per al nou espai polític mitjançant un procés de deliberació i construcció col·lectiva.
Des de gener de 2018 s’ha desenvolupat un procés de deliberació i construcció
col·lectiva del nostre model organitzatiu, que culmina amb l’aprovació en l’Assemblea
del 22 d’abril de 2018 del present document, que pretén donar resposta als reptes
organitzatius i polítics que en el context actual i a mig-llarg termini ha de fer front el
nostre espai. Entre ells destaquen:
1) Crear espais de participació i treball col·lectiu que permetin incorporar persones
que no participaven activament en les organitzacions polítiques preexistents, apostant per valors de radicalització democràtica, feminització de la política, etc. (passar
del “no ens representen” al “desbordament ciutadà”).
2) Integrar les diverses organitzacions preexistents a partir de l’articulació d’objectius i accions compartides (“confluència”, “sumar per multiplicar”, etc.). Permetent,
a partir de la posada en valor de les cultures organitzatives prèvies, construir una
identitat comuna superadora.
3) Plantejar un model per a una organització política del segle XXI. En el sentit que
cal que la nova organització es desenvolupi i doni respostes a les dinàmiques socials,
culturals, econòmiques, polítiques, territorials, etc. del present i el futur. És a dir,
que a part d’aprendre del passat, siguem capaços de mirar sobretot al futur i plantejar innovacions i nous models.
4) Realitzar una proposta global que contempli totes les dimensions de l’organització
per tal d’aconseguir-ne un funcionament harmònic i equilibrat.
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5) Garantir una bona articulació dels grups institucionals amb el conjunt de l’organització. 6) Promoure les relacions bidireccionals entre l’organització i la ciutadania
organitzada i no organitzada.
7) Impulsar el procés de renovació democràtica ciutadana, i els valors feministes,
ecologistes, republicans, d’esquerres i municipalistes en el conjunt de la societat.
8) Desenvolupar els compromisos ètics de l’organització i els seus càrrecs electes
envers el conjunt de la ciutadania.
Els presents Estatuts s’han de concebre, com el propi espai polític, en evolució i
creixement. En aquest sentit, cal assenyalar que el present document formalitza aspectes de l’organització necessaris per al seu correcte funcionament, especialment
pel que fa a l’estructura i les dinàmiques bàsiques. Però que, alhora, han de ser capaços de possibilitar el seu desenvolupament a mesura que l’organització vagi ampliant
la seva activitat i vagi consolidant la seva pròpia cultura organitzativa.
Respecte al seu horitzó temporal, cal tenir en compte el moment vital en què es troba la nostra organització, que correspon amb l’inici del seu desplegament orgànic.
Per això, el present document haurà de servir sobretot per a una primera etapa
d’extensió territorial i desenvolupament de l’activitat sectorial; i, alhora, per abordar amb èxit el repte que suposaran les eleccions municipals del 2019, les eleccions
europees del mateix any, així com la resta de processos electorals que poguessin
produir-se en els pròxims anys.
El desenvolupament d’aquest document es realitzarà mitjançant una sèrie de reglaments i protocols d’acord amb els procediments que s’hi descriuen. Igualment, els
presents Estatuts estableixen els procediments per a la seva actualització i modificació.

1.2.

Nova redacció

A finals de 2016, un grup de persones i organitzacions polítiques vam iniciar un procés
de creació d’un nou espai polític català amb esperit transformador i que, tal com recollia el seu manifest inicial , apostava per aconseguir:
“...una majoria renovada, filla d’un nou temps alhora que hereva de la millor tradició de les esquerres, el catalanisme popular, com també del feminisme, l’ecologisme i el republicanisme de la nostra terra.”
La primera fase d’aquest procés va consistir a definir col·lectivament l’ideari i els objectius polítics comuns, així com els principis d’ètica política i radicalitat democràtica que
han de guiar la manera de fer de l’organització. Tots dos documents van ser aprovats en
l’Assemblea fundacional del 8 d’abril de 2017.
Entre els objectius estaven interpel·lar al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu
d’obrir el nou subjecte polític a tota la societat, la construcció d’una confluència amb
el conjunt de formacions polítiques preexistents i l’abordatge d’una primera etapa
d’extensió territorial i desenvolupament de l’activitat sectorial.
Després d’un procés de deliberació i construcció col·lectiva del nostre model organitzatiu, aquest va culminar amb l’aprovació en l’Assemblea del 22 d’abril de 2018 amb
l’aprovació dels Estatuts de Catalunya en Comú, amb l’objectiu de donar resposta als
reptes organitzatius i polítics que ha de fer front el nostre espai.
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Aquesta norma bàsica de CatComú va formalitzar aspectes de l’organització necessaris per al seu correcte funcionament, especialment pel que fa a l’estructura de
desplegament territorial, els drets i deures de les persones inscrites i les seves garanties democràtiques i va annexar el codi ètic i els principis generals d’ètica política
i radicalitat democràtica.
Entre ells destaquen:
1) Crear espais de participació i treball col·lectiu que permetin incorporar persones
més enllà de les que participen actualment a Catalunya en Comú, apostant per valors
de radicalització democràtica, feminització de la política, etc. (passar del “no ens representen” al “desbordament ciutadà”).
2) Integrar les diverses organitzacions preexistents a partir de l’articulació d’objectius
i accions compartides (“confluència”, “sumar per multiplicar”, etc.). Permetent, a partir de la posada en valor de les cultures organitzatives prèvies, construir una identitat
comuna superadora.
3) Plantejar un model per a una organització política del segle XXI. Que doni respostes
a les dinàmiques socials, culturals, econòmiques, polítiques, territorials, etc. del present i el futur. És a dir, que a part d’aprendre del passat, siguem capaços de mirar
sobretot al futur i plantejar innovacions i nous models.
4) Realitzar una proposta global que contempli totes les dimensions de l’organització
per tal d’aconseguir-ne un funcionament harmònic i equilibrat.
5) Garantir una bona articulació dels grups institucionals amb el conjunt de l’organització. 6) Promoure les relacions bidireccionals entre l’organització i la ciutadania organitzada i no organitzada.
7) Impulsar el procés de renovació democràtica ciutadana, i els valors feministes, ecologistes, republicans, d’esquerres i municipalistes en el conjunt de la societat.
8) Desenvolupar els compromisos ètics de l’organització i els seus càrrecs electes envers el conjunt de la ciutadania.
Els presents Estatuts s’han de concebre, com el propi espai polític, en evolució i creixement. En aquest sentit, cal assenyalar que els presents Estatuts formalitzen aspectes
de l’organització necessaris per al seu correcte funcionament especialment pel que fa
a l’estructura i les dinàmiques bàsiques. Però que, alhora, han de ser capaços de possibilitar el desenvolupament estatutari a mesura que l’organització vagi ampliant la seva
activitat i vagi consolidant la seva pròpia cultura organitzativa.
El desenvolupament d’aquest document es realitzarà mitjançant una sèrie de reglaments i protocols d’acord amb els procediments que s’hi descriuen. Igualment, els presents Estatuts estableixen els procediments per a la seva actualització i modificació.
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TÍTOL PRIMER. QUÈ ÉS CATALUNYA EN COMÚ
2.
2.1.

Article 1.1 i 1.2. Denominació, sigles i símbol
Text actual

1. A l’empara de la legislació vigent, es constitueix el partit polític denominat Catalunya en Comú, sent les seves sigles CatComú. Aquesta formació política podrà
prendre diferents denominacions en funció de l’àmbit geogràfic o administratiu (municipis, comarques, vegueries...) al que es faci referència i/o a la utilització de la denominació del partit en cadascuna de les llengües oficials o cooficials reconegudes a
l’Estat.
2. El símbol del partit és una representació de 4 cercles concèntrics incomplets amb
forma d’espiral amb una lletra C majúscula al centre. Es farà servir un degradat de
color vermell a lila, podent-se desenvolupar diverses solucions gràfiques (sobre fons
blanc, sobre fons de color, etc.). A la dreta o a baix apareix la denominació, situada
en dues línies.

2.2.

Nova redacció

1. A l’empara de la legislació vigent, es constitueix el partit polític denominat Catalunya en Comú, sent les seves sigles CatComú. Aquesta formació política podrà prendre
diferents denominacions en funció de l’àmbit geogràfic o administratiu (municipis,
comarques, vegueries...) al que es faci referència i/o a la utilització de la denominació del partit en cadascuna de les llengües oficials o cooficials reconegudes a l’Estat.
La denominació genèrica de l’espai polític serà “Comuns”, de la mateixa manera a
l’articulat d’aquests Estatuts s’utilitzarà el nom genèric de Comuns com a referència
al partit polític Catalunya en Comú.
2. El logotip del partit està format per dues línies de text, en la primera línia hi ha
escrit ‘’Catalunya’’ en Light i la segona, En comú en Bold. En formats on no hi càpiga
escrit en dues línies apareixerà en una sola línia. El logotip va acompanyat del símbol format per 4 cercles concèntrics incomplets amb forma d’espiral amb una lletra
C majúscula al centre. En la mida del possible, s’utilitzarà el logotip sense el símbol.
Els colors corporatius són el vermell i el lila, sent el primer el principal i el lila el secundari; les solucions gràfiques seran amb colors sòlids. A la dreta o a baix apareix la
denominació, situada en dues línies.
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3.
3.1.

Article 2. Àmbit i finalitats
Text actual

Article 2. Àmbit i finalitats
1. CatComú és un partit polític d’àmbit català, constituït per a contribuir democràticament a la determinació de les polítiques i a la formació de la voluntat política de la
ciutadania, i alhora promoure la seva participació en les institucions representatives
de caràcter polític mitjançant la presentació i el suport de candidats/tes en les corresponents eleccions.
2. Defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les persones i
la comunitat som protagonistes. Una nova manera de fer basada en la solidaritat i la
cooperació que, al nostre entendre, s’han de sobreposar a la competitivitat i l’individualisme, valors que la societat de consum ha afavorit fent-los un signe massa present en la nostra societat. La implicació ciutadana i la col·laboració entre persones
diverses, lliures i iguals són els principis fonamentals que articula la nostra proposta.
3. Volem una democràcia real que impregni tots els àmbits de la nostra societat.
Creiem que per assolir-la calen noves pràctiques polítiques i noves institucions, però
també que la ciutadania puguem participar en la política de forma diferent a com ho
hem fet fins ara. Així, la política del comú es basa en una voluntat democratitzadora
aplicable a tres àmbits:

3.2.

Nova redacció

Article 2. Valors, àmbit i finalitats
1. Catalunya en Comú és un partit polític d’àmbit territorial català, constituït per a
contribuir democràticament a la determinació de les polítiques i a la formació de la
voluntat política de la ciutadania, i alhora participar en les institucions representatives
de caràcter polític mitjançant la presentació de candidatures en les corresponents
eleccions.
2. Defensem una nova manera de fer política, la política del comú, on les persones i la comunitat som protagonistes. Una nova manera de fer basada en la solidaritat i la cooperació que, al nostre entendre, s’han de sobreposar a la competitivitat i l’individualisme,
valors que la societat de consum ha afavorit fent-los un signe massa present en la nostra societat. La implicació ciutadana i la col·laboració entre persones diverses, lliures i
iguals són els principis fonamentals que articulen la nostra acció política.
3. Volem una democràcia real que impregni tots els àmbits de la nostra societat. Per assolir-la calen noves pràctiques polítiques i noves institucions, però també que la ciutadania puguem participar en la política de forma diferent a com ho hem fet fins ara. Així,
la política del comú es basa en una voluntat democratitzadora aplicable a tres àmbits:
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TÍTOL SEGON. FORMAR PART DE CATALUNYA EN
COMÚ
4.
4.1.

Article 5. Persones inscrites, Article 6. Registre de persones inscrites
i Article
Text actual

Article 5. Persones inscrites
1. Definició
Són totes les persones que s’inscriuen a Catalunya en Comú, com a acte voluntari
de lliure adhesió entre la persona i el partit, subjecte als presents Estatuts i la
normativa vigent.
2. Condicions
a. L’acte d’inscriure’s es realitza de forma individual en el fitxer obert a tal efecte
i expressa l’acceptació dels Principis i els Estatuts i actuar seguint el Codi Ètic
de CatComú.
b. L’edat mínima per a poder inscriure’s són els 18 anys.
c. Les inscripcions estaran vinculades a un únic àmbit local d’acord a allò establert a l’article 6.
d. Qualsevol persona inscrita a CatComú podrà lliurement cessar o modificar la
seva afiliació d’acord amb els criteris i procediments establerts.
3. Modalitats
a. En el moment d’entrada en vigència d’aquests Estatuts hi haurà una única modalitat d’afiliació, la de persones inscrites; però tal com recull la Disposició Addicional Segona, es treballarà per a posar en valor i desenvolupar les diferents
modalitats de participació de les persones inscrites, per tal d’aconseguir una
organització oberta i que pugui gestionar adequadament, mitjançant diverses
eines i mecanismes, la participació del màxim nombre de persones.
b. Igualment, s’habilitaran mecanismes que permetin la informació, col·laboració
i participació en les activitats de l’organització sense haver d’adquirir la condició legal d’afiliada, especialment en el cas de les persones menors de 18 anys i
d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
4. Drets de les persones inscrites
a. Participar en totes les activitats i decisions polítiques i organitzatives de Catalunya en Comú.
b. Elegir i ser elegida per a qualsevol càrrec públic, institucional o orgànic, d’acord
amb les normes d’elecció establertes, així com dimitir de qualsevol càrrec, donant-ne compte a l’òrgan pertinent.
c. Participar en l’elaboració de la política de l’organització i intervenir en els debats interns i davant l’opinió pública.
d. Rebre informació sobre les decisions adoptades pels diferents òrgans del partit sobre la situació financera de l‘organització, així com el dret a consultar les
actes de tots els òrgans.
e. Rebre la formació necessària per a facilitar el debat i perquè les persones
inscrites comptin amb els recursos necessaris per a la presa de decisions i
l’exercici de les seves responsabilitats polítiques.
f. Rebre la documentació definitiva aprovada en les diferents Assemblees.
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g. Participar en l’Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, així com en l’Assemblea local i Territorial que li correspongui, els espais sectorials, les comissions
tècniques i d’altres espais de treball i participació a través dels mecanismes
que s’especifiquen en aquests Estatuts.
h. Rebre l’oportuna protecció política i jurídica en l’exercici de les funcions polítiques assignades.
i. Confidencialitat de les dades personals, així com el seu ús exclusiu per a les
funcions pròpies de l’organització.
j. Ser escoltada personalment en tots els casos en els quals s’hagi de decidir
sobre la seva actuació política, especialment en la instrucció de procediments
sancionadors.
k. Apel·lar als òrgans superiors i la Comissió de Garanties Democràtiques per a
les mesures que l’afectin personalment i que no consideri justes.
l. lRenunciar a la seva condició d’inscrita i ser baixa en l’organització.
m. Ser consultada per a l’adopció de decisions en matèria d’especial rellevància a
través de les consultes internes o per qualsevol altre instrument per conèixer
l’opinió de les persones inscrites, d’acord als mecanismes que s’especifiquen
en aquests Estatuts.
n. Qualsevol persona inscrita podrà fer aportacions econòmiques voluntàries
puntuals o periòdiques.
5. Deures de les persones inscrites
a. Completar el procés d’inscripció i verificació descrit en l’article 6.
b. Conèixer, respectar i difondre la política de l’organització.
c. Acceptar i complir els Principis, els Estatuts, i actuar seguint el Codi Ètic.
d. Acceptar i complir els acords adoptats pels òrgans, tret dels casos considerats de consciència.
e. Respectar les idees i les opinions d’altres membres de la formació.
f. No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas
d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions i/o plataformes municipalistes que comparteixen les finalitats de Catalunya en Comú establertes
en l’article 2 d’aquestes Estatuts. No participar o donar suport públic a formacions o plataformes polítiques que competeixen electoralment amb les
candidatures de Catalunya en Comú.
g. Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries debatudes, els acords
adoptats i la documentació fins que no es facin públiques per part de l’organització.
Article 6. Registre de persones inscrites
1. Registre de persones inscrites
CatComú mantindrà un Registre de persones inscrites, en el qual constaran les
altes, baixes i incidències, segons el que disposa la legislació vigent i, en especial,
la referida a la protecció de dades de caràcter personal.
2. Altes de persones inscrites
a. Requisits. Acreditar que la sol·licitud d’inscripció correspon a una persona
física, major d’edat i que resideix a Catalunya o està inscrita al CERA (Cens
d’Electors Residents Absents) en algun municipi de Catalunya.
b. Procediment. Per accedir a la condició de persona inscrita a CatComú serà
necessari:
• Omplir les dades sol·licitades i acceptar les condicions i avisos legals en el
formulari d’inscripció disponible al web.

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

11

Proposta de modificació dels Estatuts de Catalunya en Comú

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

12

•

Completar el procés de verificació, que consistirà en la comprovació per
part de la/es persona/es responsables de la gestió del registre de persones inscrites de la veracitat de les dades proporcionades a la sol·licitud
a partir de la documentació aportada per la persona sol·licitant.
c. La documentació necessària per al procés de verificació serà: - DNI o NIE amb
domicili a Catalunya.
• DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya o passaport o permís de
conducció + certificat d’empadronament o rebut d’un subministrament
bàsic (aigua, llum o gas) que no tingui més de tres mesos d’antiguitat i en
el qual aparegui la identitat de la persona i un domicili a Catalunya.
• DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya i còpia del certificat d’inscripció en el CERA (Cens d’Electors Residents Absents) en el qual figuri un
municipi d’inscripció a Catalunya.
d. El municipi i l’adreça d’adscripció de la persona inscrita seran els que constin
en la documentació proporcionada en el procés d’inscripció i verificació. La
persona que es vulgui adscriure en un municipi o adreça diferent haurà de
presentar una sol·licitud justificada (motius familiars, laborals, personals, etc.)
i documentació acreditativa. Aquesta sol·licitud podrà ser acceptada o desestimada de manera justificada per la/es persona/es responsables de la gestió
del registre de persones inscrites.
e. eLa condició de persona inscrita a CatComú s’adquireix des del moment en
què es completa satisfactòriament el procés de verificació. CatComú notificarà a la persona sol·licitant que ha estat correctament inscrita, adjuntant la
informació de benvinguda.
f. CatComú desenvoluparà un protocol per tal de facilitar i promoure punts presencials d’inscripció i verificació assistida per a les persones que puguin tenir
dificultats per fer el procés en línia.
3. Baixes i modificacions de dades de les persones inscrites
a. Qualsevol persona inscrita a CatComú podrà lliurement cessar o modificar les
dades de la seva inscripció accedint al seu apartat personal a la web i completant els passos necessaris.
b. Al títol corresponent dels presents Estatuts es detallen els requisits i procediments per cursar la baixa d’una persona inscrita com a resultat de l’aplicació
del règim disciplinari intern.
c. La baixa voluntària serà efectiva des del moment en què es notifica per part
de CatComú la recepció de la sol·licitud.
d. La modificació de dades comportarà un procés anàleg al de l’alta.

4.2.

Nova redacció

Article 5. Persones inscrites
5.1.- Definició
Són totes les persones que s’inscriuen a Catalunya en Comú, com a acte voluntari
de lliure adhesió entre la persona i el partit, subjecte als presents Estatuts i la normativa vigent.
5.2.- Condicions
a. L’acte d’inscriure’s es realitza de forma individual en el fitxer obert a tal efecte
i expressa l’acceptació dels Principis i els Estatuts i actuar seguint el Codi Ètic
de CatComú.
b. L’edat mínima per a poder inscriure’s són els 18 anys.
c. Les inscripcions estaran vinculades a un únic àmbit local d’acord a allò establert a l’article 6.
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d. Qualsevol persona inscrita a CatComú podrà lliurement cessar o modificar la
seva afiliació d’acord amb els criteris i procediments establerts.
5.3.- Modalitats
a. En el moment d’entrada en vigència d’aquests Estatuts, s’estableixen dues
modalitats d’inscripció, la de persona activista i la de persona simpatitzant,
denominem “inscrita” al conjunt de les dues modalitats:
1. Activista: Són aquelles persones que manifesten la seva voluntat, de manera expressa i degudament documentada de participar amb tots els drets i
deures de l’activitat interna de l’organització, inclosa la presa de decisions
o adopció dels acords presos, i el dret a ser escollides per a desenvolupar
responsabilitats orgàniques en la formació.
2. Simpatitzant: Són aquelles persones que volen rebre informacions i participar de diferents activitats de l’organització, de forma voluntària i personal, però que alhora renuncien al dret a la presa decisions, i a ser escollides
per a desenvolupar responsabilitats orgàniques en la formació.
b. Igualment, s’habilitaran mecanismes que permetin la informació, col·laboració
i participació en les activitats de l’organització sense haver d’adquirir la condició legal d’inscrita, i d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
c. El Consell Nacional de Catalunya en Comú podrà desenvolupar, via aprovació
d’un Reglament, els aspectes procedimentals d’aquestes modalitats d’inscripció, així com altres aspectes relacionats amb el que recull el present Títol II.
5.4.- Drets de les persones inscrites
5.4.1.-Persones inscrites activistes
a. Participar activament i contínuament en les activitats, espais de treball i de
participació de CatComú.
b. Rebre tota la informació respecte a les activitats realitzades, les decisions
adoptades pels diferents òrgans del partit, la situació financera, així com el
dret a consulta de les actes dels diferents organs, per us personal e intransferible.
c. Elegir i ser elegida per als càrrecs orgànics de CatComú, així com per a càrrecs institucionals segons el que disposen els Estatuts i reglaments interns,
així com dimitir de qualsevol càrrec, donant-ne compte a l’òrgan pertinent.
d. Rebre l’oportuna protecció política i jurídica en l’exercici de les funcions polítiques assignades.
e. Rebre la informació necessària per a facilitar el debat i la presa de decisions
per l’exercici de les corresponents responsabilitats polítiques.
f. Ser informats respecte dels acords adoptats pels òrgans directius i d’administració.
g. Participar en les assemblees locals, territorials que correspongui a l’Assemblea Nacional, els espais sectorials, les comissions tècniques d’altres espais
de treball i participació, segons el que disposen els Estatuts i la normativa
interna.
h. Rebre la documentació definitiva aprovada en les diferents assemblees.
i. Exercir el dret a vot en els processos electorals i les consultes internes en
funció del que estableixen aquests Estatuts.
• Votar consultes vinculants i consultes revocatòries i elevar propostes
d’acord amb els Estatuts i la regulació interna.
• Aprovar o censurar la rendició de comptes dels òrgans segons el que disposin els Estatuts.
j. Impugnar els acords dels òrgans del partit que siguin contraris a la llei o als
Estatuts.
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k. Conèixer l’estat de l’organització, les activitats realitzades i la situació econòmica.
l. Elevar consultes i propostes que han de tenir resposta i s’han d’incloure en
l’ordre del dia de l’òrgan corresponent, segons els requisits que determini la
normativa interna de CatComú.
m. Aprovar o rebutjar els pressupostos anuals de CatComú, d’acord amb els Estatuts i la regulació interna.
n. m) Adreçar-se al Comitè de Garanties per a la defensa dels drets dels activistes.
o. Confidencialitat de les dades personals, així com el seu ús exclusiu per a les
funcions pròpies de l’organització.
p. Ser escoltada personalment en tots els casos en els quals s’hagi de decidir
sobre la seva actuació política, especialment en la instrucció de procediments
sancionadors.
q. Apel·lar als òrgans superiors i la Comissió de Garanties Democràtiques per a
les mesures que l’afectin personalment i que no consideri justes.
r. Renunciar a la seva condició d’inscrita i ser baixa en l’organització.
s. Qualsevol persona inscrita podrà fer aportacions econòmiques voluntàries
puntuals o periòdiques.
5.4.2.- Persones inscrites simpatitzants
a. Participar en les activitats, espais de treball i de participació de CatComú.
b. Participar en les assembleas locals i territorials i els actes oberts al Comú,
segons el que disposen els Estatuts i la normativa interna.
c. Rebre informació respecte al funcionament i l’estat de l’organització.
d. Elevar consultes i propostes que han de tenir resposta i si s’escau incloure’s
en l’ordre del dia de l’òrgan corresponent, segons els requisits que determini
la normativa interna de CatComú.
e. Adreçar-se al Comitè de Garanties per a la defensa dels drets de les persones
simpatitzants.
f. Qualsevol persona inscrita podrà fer aportacions econòmiques voluntàries
puntuals o periòdiques.
g. Renunciar a la seva condició d’inscrita i ser baixa en l’organització.
h. Adreçar-se al Comitè de Garanties per a la defensa dels drets dels activistes.
i. Confidencialitat de les dades personals, així com el seu ús exclusiu per a les
funcions pròpies de l’organització.
j. Ser escoltada personalment en tots els casos en els quals s’hagi de decidir
sobre la seva actuació política, especialment en la instrucció de procediments
sancionadors.
k. Apel·lar als òrgans superiors i la Comissió de Garanties Democràtiques per a
les mesures que l’afectin personalment i que no consideri justes.
5. 5.- Deures de les persones inscrites
a. Compartir les polítiques de CatComú i contribuir democràticament a la
consecució de les seves finalitats i objectius.
b. Subscriure el Codi Ètic i mantenir una conducta d’acord amb els valors i els
principis ètics de CatComú.
c. Respectar el que disposen els Estatuts, els reglaments de l’organització i la
normativa vigent.
d. Acceptar i complir els acords adoptats pels òrgans de CatComú.
e. Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries sensibles debatudes,
els acords adoptats i la documentació, fins que l’organització no les faci
públiques.
f. Protegir la imatge pública de CatComú i dels seus membres.
g. Retre comptes de la seva activitat quan ho determinin els Estatuts.
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h. Fer el procés de verificació/inscripció telemàtica descrit a la pàgina web de
Catalunya en Comú, corresponent a la modalitat d’inscripció a la que s’ha optat.
i. No formar part d’altres forces polítiques o candidatures, excepte en el cas
d’aquelles persones que estan afiliades a organitzacions i/o plataformes municipalistes que comparteixen les finalitats de Catalunya en Comú establertes
en l’article 2 d’aquestes Estatuts.
j. Respectar les idees i les opinions d’altres membres de la formació.
k. No formar part, no participar o donar suport públic a formacions o plataformes polítiques que competeixen electoralment amb les candidatures de
Catalunya en Comú.
l. Respectar la confidencialitat i discreció en les matèries debatudes, els acords
adoptats i la documentació fins que no es facin públiques per part de l’organització.
m. Acceptar la Carta Financera i abonar les quotes o aportacions establertes
que, segons els reglaments o acords del Consell Nacional, corresponguin.
Article 6. Registre de persones inscrites
CatComú mantindrà un Registre de persones inscrites, tant d’activistes com de
simpatitzants, en el qual constaran les altes, baixes i incidències, segons el que disposa la legislació vigent i, en especial, la referida a la protecció de dades de caràcter
personal.
6.1.- Altes de persones inscrites
a. Requisits. Acreditar que la sol·licitud d’inscripció correspon a una persona
física, major d’edat i que resideix a Catalunya o està inscrita al CERA (Cens
d’Electors Residents Absents) en algun municipi de Catalunya.
b. Procediment. Per a la inscripció al cens de CatComú serà necessari la presentació del DNI, NIE o passaport.
• Omplir les dades sol·licitades i acceptar les condicions i avisos legals en el
formulari d’inscripció disponible al web.
• Completar el procés de verificació, que consistirà en la comprovació per
part de la/es persona/es responsables de la gestió del registre de persones inscrites de la veracitat de les dades proporcionades a la sol·licitud
a partir de la documentació aportada per la persona sol·licitant i dels compliments dels requeriments establerts en els presents Estatuts.
c. Per obtenir la condició d’activista a Catalunya en Comú. La inscripció es podrà
efectuar mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud al comú local
del municipi de residència o directament a través de l’aplicatiu de CatComú,
emplenant la fitxa facilitada per l’Àrea d’Organització Nacional. Dita Àrea
consultarà amb el comú local la sol·licitud d’inscripció i si es compleixen les
condicions per a la inscripció, la qual s’haurà d’aprovar en un termini màxim
de quinze dies.
• Si aquest comú local no respongués en el termini establert. es procedirà a
donar d’alta la sol·licitud automàticament.
• L’Àrea d’Organització Nacional de CatComú notificarà a la persona sol·licitant que ha estat admesa i adjuntarà la informació de benvinguda.
d. La condició de simpatitzant es podrà realitzar directament a través de l’aplicatiu de CatComú i es comunicarà al comú local, segons el procediment que
s’estableix en el punt 6.1.b d’aquest Estatuts i en el seu desenvolupament reglamentari.
• En el cas que una persona simpatitzant sol·liciti el canvi de modalitat de
participació a CatComú, aquesta s’adquirirà després de les consultes amb
el comú local i en el mateix termini establert en el punt 6.1.c
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e. El municipi i l’adreça d’adscripció de la persona inscrita seran els que constin
en la documentació proporcionada en el procés d’inscripció i verificació. La
persona que es vulgui adscriure en un municipi o adreça diferent haurà de
presentar una sol·licitud justificada (motius familiars, laborals, personals, etc.)
i documentació acreditativa. Aquesta sol·licitud podrà ser acceptada o desestimada de manera justificada per la/es persona/es responsables de la gestió
del registre de persones inscrites.
f. La condició de persona inscrita a CatComú s’adquireix des del moment en què
es completa satisfactòriament el procés de verificació. CatComú notificarà a
la persona sol·licitant que ha estat correctament inscrita, adjuntant la informació de benvinguda.
g. CatComú desenvoluparà un protocol per tal de facilitar i promoure punts presencials d’inscripció i verificació assistida per a les persones que puguin tenir
dificultats per fer el procés en línia.
h. La Comissió de Garanties pot revisar i acordar la revocació de l’admissió a
sol·licitud del comú local, o la baixa de les persones inscrites, amb acord de la
Comissió Executiva Nacional i sempre de manera motivada. La resolució de la
Comissió de Garanties es produirà en un termini màxim de quinze dies.
i. De la mateixa manera, qualsevol persona inscrita por recórrer la decisió davant de la Comissió Executiva Nacional que notificarà la resolució en un termini màxim de 15 dies
j. La persona podrà recórrer a la Comissió de Garanties que dictaminarà en un
termini de 15 dies.
6.3.- Baixes i modificacions de dades de les persones inscrites
a. Qualsevol persona inscrita a CatComú podrà lliurement cessar o modificar
les dades de la seva inscripció accedint al seu apartat personal a la web i completant els passos necessaris, o podrà demanar el canvi de la seva modalitat
d’inscripció complint els requisits que s’exigeixin per cada modalitat, i segons
el procediment que s’estableixi en aquest Estatuts.
b. Al títol corresponent dels presents Estatuts es detallen els requisits i procediments per cursar la baixa d’una persona inscrita com a resultat de l’aplicació
del règim disciplinari intern.
c. La baixa voluntària serà efectiva des del moment en què es notifica per part
de CatComú la recepció de la sol·licitud.
d. La modificació de dades comportarà un procés anàleg al de l’alta.
e. D’acord amb la llei de partits polítics, se suspendrà automàticament la condició d’inscrites a aquelles persones sotmesos a un procés penal contra els quals
s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat
amb la corrupció, i s’expulsarà del partit els que hagin estat condemnades per
algun d’aquests delictes.
6.4. Règim de documentació
Les dades dels de les persones inscrites formen part d’un fitxer informatitzat, sota
la responsabilitat del responsable economicofinancer de Catalunya en Comú.
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TÍTOL TERCER. ESPAIS DE CATALUNYA EN COMÚ
5.
5.1.

Títol tercer. Espais de Catalunya en Comú
Text actual

Títol Tercer. Espais de Catalunya en Comú

5.2.

Nova redacció

TÍTOL TERCER. L’ORGANITZACIÓ DE CATALUNYA EN COMÚ

6.
6.1.

Capitol I
Text actual

Capítol I. Principis.

6.2.

Nova redacció

Capítol I. Principis generals.

7.
7.1.

Article 8.2, 8.4., 8.6. i 8.7.
Text actual

2. Catalunya en Comú és una organització política amb vocació d’actuar en tots els
nivells institucionals i que vol fonamentar-se a partir de l’acció en els espais locals i
en el municipalisme.
4. El funcionament dels espais de direcció i executius han de respondre als principis
de participació i transparència amb el conjunt de l’organització, i per tant hauran
d’establir-se els mecanismes de funcionament adients per a les deliberacions i la
presa de decisions.
6. El model que proposen aquests Estatuts es fonamenta en el principi d’eficiència
orgànica, que partint dels espais ja existents, eviti un excés d’estructura orgànica i
alhora mantingui capacitat d’adaptació i creixement.
7. El model organitzatiu que proposen aquests Estatuts s’ha de concebre com un
primer estadi en evolució, com el mateix espai polític, amb voluntat de créixer i ser
atractiu i útil per abordar els problemes i reptes socials que existeixen actualment.

7.2.

Nova redacció

2. Catalunya en Comú és una organització política amb vocació d’actuar en tots els nivells institucionals i que vol fonamentar-se a partir de l’acció política en els espais locals
i en el municipalisme.
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4. El funcionament dels espais de direcció i executius han de respondre als principis de
participació, transparència i rendició de comptes amb el conjunt de l’organització, i per
tant hauran d’establir-se els mecanismes de funcionament adients per a les deliberacions i la presa de decisions.
6. El model organitzatiu de Catalunya en Comú es fonamenta en el principi d’eficiència
orgànica, que evitant l’excés d’estructures, ha de garantir la capacitat d’adaptació i el
creixement.
7. El model organitzatiu de Catalunya en Comú ha de ser un espai amable i atractiu per
a promoure el creixement d’inscrites i l’extensió territorial i ser útil per abordar els
problemes i reptes ecològics i socials existents.
8. Catalunya en Comú s’organitza a nivell territorial i sectorial. El Consell Nacional definirà després de cada Assemblea Nacional el mapa i l’estructura organitzativa i territorial.

8.
8.1.

Capitol II. Espais Locals. Article 9. El Comú
Text actual

Article 9. El Comú
El Comú és l’espai que agrupa el conjunt de persones inscrites a Catalunya en
Comú en un municipi i és l’espai d’adscripció territorial de les persones inscrites
a Catalunya en Comú.

8.2.

Nova redacció

Article 9. El Comú local
El Comú local és l’espai que agrupa el conjunt de persones inscrites a Catalunya en
Comú en un municipi i és l’espai d’adscripció territorial de les persones inscrites a
Catalunya en Comú.

9.
9.1.

Article 11. Constitució del Comú
Text actual

Es podrà constituir el Comú si en el seu àmbit territorial existeixen un mínim de 7
persones inscrites a Catalunya en Comú. En el cas de municipis de menys de 10.000
habitants, el mínim de persones inscrites serà de 5. Excepcionalment, en municipis
on hi hagi escàs nombre de persones inscrites es podrà constituir un Comú de caràcter supramunicipal.
La constitució del Comú correspondrà al Consell Nacional de Comuns a proposta de
les persones inscrites interessades. La titularitat del patrimoni i recursos econòmics existents serà de Catalunya en Comú. Els recursos generats en l’àmbit local
seran gestionats pel mateix àmbit local, garantint el principi de solidaritat d’acord
amb el que estableixi la carta financera.
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Per les seves dimensions i característiques, el seu potencial com a capital de Catalunya i la seva projecció internacional, per al municipi de Barcelona es respectarà un
estatus propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu d’acord amb la
seva singularitat.

9.2.

Nova redacció

Es podrà constituir el Comú si en el seu àmbit territorial existeixen un mínim de 7
persones inscrites a Catalunya en Comú. En el cas de municipis de menys de 10.000
habitants, el mínim de persones inscrites serà de 5. Excepcionalment, en municipis on
hi hagi escàs nombre de persones inscrites es podrà constituir un Comú de caràcter
supramunicipal. En casos excepcionals i sempre amb el vistiplau de l’organització i
l’aprovació de l’executiva de l’àmbit territorial superior, es podran establir comuns
locals que no compleixin amb aquests requeriments.
La constitució del Comú correspondrà al Consell Nacional de Comuns a proposta de
les persones inscrites interessades. La titularitat del patrimoni i recursos econòmics
existents serà de Catalunya en Comú. Els recursos generats en l’àmbit local seran gestionats pel mateix àmbit local, garantint el principi de solidaritat d’acord amb el que
estableixi la carta financera.
Per les seves dimensions i característiques, el seu potencial com a capital de Catalunya
i la seva projecció internacional, per al municipi de Barcelona es respectarà un estatus
propi a nivell de gestió, funcionament i model organitzatiu d’acord amb la seva singularitat.

10. Article 12. Òrgans del Comú
10.1.

Text actual

Article 12. Òrgans del Comú
El Comú disposarà dels següents òrgans:
• Assemblea del Comú
• Comissió Executiva del Comú
• Coordinació del Comú
En municipis en els quals el desplegament organitzatiu en eixos sectorials, comissions tècniques o espais de treball territorial inframunicipal (districtes, barris, nuclis
de població, etc.) així ho justifiqui, el Comú podrà disposar també d’una “Comissió de
coordinació” que, a part dels membres de la comissió executiva, integri representants dels diversos espais de treball que existeixin.
D’acord amb els criteris que s’estableixen en aquests Estatuts i el desplegament que
es permet, cada Comú podrà redactar el seu model organitzatiu, que haurà de ser
aprovat per la seva pròpia Assemblea i ratificat pel Consell Nacional.

10.2. Nova redacció
Article 12. Òrgans del Comú Local
El Comú Local disposarà dels següents òrgans:
• Assemblea del Comú Local
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•
•

Comissió Executiva del Comú Local
Coordinació del Comú Local

En municipis en els quals el desplegament organitzatiu en eixos sectorials, comissions
tècniques o espais de treball territorial inframunicipal (districtes, barris, nuclis de
població, etc.) així ho justifiqui, el Comú podrà disposar també d’una “Comissió de coordinació” que, a part dels membres de la comissió executiva, integri representants dels
diversos espais de treball que existeixin.
D’acord amb els criteris que s’estableixen en aquests Estatuts, cada Comú Local podrà
acordar el seu model organitzatiu, que haurà de ser aprovat per la seva Assemblea i
ratificat pel Consell Nacional.

11.
11.1.

Article 14.3.a. i 14.4.c Comissió Executiva del Comú
Text actual

14.3.a. La Comissió Executiva del Comú és elegida per l’Assemblea del Comú mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea Nacional de Comuns debatrà i aprovarà el
reglament electoral d’aplicació.

11.2.

Nova redacció

a. La Comissió Executiva del Comú és elegida per l’Assemblea del Comú mitjançant vot
individual i secret. El Consell Nacional de Catalunya en Comú debatrà i aprovarà el
reglament electoral marc d’aplicació.

12. Article 15 i 15.1. Coordinació del Comú
12.1.

Text actual

Article 15. Coordinació del Comú
1. Funcions
Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:
a. a. La representació política del Comú.

12.2. Nova redaccció
Article 15. Coordinació del Comú Local
1. Funcions
Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:
a. Representar políticament el Comú Local.
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13. Capitol III. ESPAIS TERRITORIALS. Article 16. Espais territorials
organics. 16.2 (a, b i d)
13.1.

Text actual

2. Objectius
a. Ajudar a estendre l’organització de CatComú en els municipis del seu àmbit
territorial.
b. Participar en la definició de l’acció política en els òrgans nacionals i coordinar
l’aplicació d’aquesta acció política en el seu àmbit territorial.
d. Actuar com a interlocutor amb organismes, entitats i organitzacions d’àmbit
supramunicipal, respectant la seva autonomia i les particularitats de l’àmbit
territorial.

13.2. Nova redacció
2. Objectius
a. Contribuir a l’extensió de l’organització de CatComú en els municipis del seu
àmbit territorial.
b. Participar en la definició de l’acció política en els òrgans nacionals i coordinar
la seva aplicació en el seu àmbit territorial.
d. Actuar com a interlocutor amb organismes, formacions polítiques, entitats
i organitzacions d’àmbit supramunicipal, respectant la seva autonomia i les
particularitats de l’àmbit territorial.

14. Article 17.2 (a, b, c d i h). Assemblea territorial
14.1.

Text actual
a. L’Assemblea Territorial serà convocada per la Comissió Executiva Territorial
com a mínim 4 vegades l’any. També es podrà convocar a petició d’un 20% de
les persones inscrites en l’àmbit territorial corresponent.
b. Triar els representants territorials al Consell Nacional de Comuns.
c. Es procurarà que els acords es puguin prendre per consens. Quan aquest no
sigui possible, es decidiran per majoria simple, excepte en aquells casos en què
segons aquests Estatuts o els reglaments que els desenvolupen, es requereixi
una majoria qualificada.
h. També podrà ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciutadanes.

14.2. Nova redacció
a. L’Assemblea Territorial serà convocada per la Comissió Executiva Territorial
com a mínim 1 vegada l’any. També es podrà convocar a petició d’un 20% de les
persones inscrites en l’àmbit territorial corresponent.
b. Triar els representants territorials al Consell Nacional de Catalunya en Comú.
c. Es procurarà que els acords es prenguin per consens. Quan aquest no sigui
possible, es decidiran per majoria simple, excepte en aquells casos en què segons aquests Estatuts o els reglaments que els desenvolupen, es requereixi
una majoria qualificada.
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h. Ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es
consideri d’especial rellevància, i conseqüentment disposarà de la possibilitat
d’impulsar iniciatives ciutadanes.

15. Article 18.3 (a i b). Consell Territorial
15.1.

Text actual
a. Estarà format per les persones membres del Consell Nacional dels Comuns corresponents al seu àmbit territorial, una persona representant de cadascun dels Comuns locals que existeixin en el seu àmbit territorial i les persones de la Comissió Executiva Territorial.
b. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais territorials, els
grups institucionals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, diputacions i consells comarcals designaran un/a diputat/a de referència per
a cadascun dels espais territorials de CatComú que, si no formen part dels
mateixos per defecte, s’incorporaran a les reunions dels Consells Territorials
corresponents.

15.2. 16.2. Nova redacció
a. Estarà format per les persones membres del Consell Nacional de Catalunya en Comú corresponents al seu àmbit territorial, una persona representant de cadascun dels Comuns locals que existeixin en el
seu àmbit territorial i les persones de la Comissió Executiva Territorial.
b. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais territorials, els
grups institucionals al Parlament Europeu, Congrés dels Diputats, Senat,
Parlament de Catalunya, diputacions i consells comarcals designaran un/a diputat/a de referència per a cadascun dels espais territorials de CatComú que,
si no formen part dels mateixos per defecte, s’incorporaran a les reunions
dels Consells Territorials corresponents.

16. Article 19.3.a. Comissió Executiva Territorial
16.1.

Text actual
a. Es reunirà, amb caràcter ordinari, cada dos mesos.

16.2. Nova redacció
a. Es reunirà, amb caràcter ordinari, com a mínim una vegada al mes.
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CAPITOL IV. ESPAIS NACIONALS
17.
17.1.

Article 22. Assemblea Nacional dels Comuns
Text actual

1. Definició
L’Assemblea Nacional de Comuns és el màxim òrgan de decisió política de CatComú.
2. Funcions
b. Debatre i aprovar els Estatuts de CatComú, així com les seves possibles modificacions.
c. Elegir el Consell Nacional de Comuns, la Comissió Executiva Nacional i la
Coordinació Nacional, d’acord als procediments establerts al reglament marc
d’eleccions per a òrgans interns.
d. Aprovar les línies generals d’acció política de CatComú.
f. Aprovar els programes electorals amb els quals es presenti CatComú a les
eleccions del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya,
garantint prèviament processos participatius adequats i adreçats al conjunt
de persones inscrites.
g. Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin
els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per optar a càrrecs públics a
institucions, exceptuant les d’àmbit local.
h. Aprovar o rebutjar coalicions o pactes amb altres forces polítiques en l’àmbit
nacional, estatal i europeu.
m. També podrà ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciutadanes.

17.2.

Nova redacció

1. Definició
L’Assemblea Nacional de Comuns és el màxim òrgan de decisió política de Catalunya en Comú.
2. Funcions
b. Debatre i aprovar els Estatuts de Catalunya en Comú, així com les seves possibles modificacions.
c. Elegir el Consell Nacional de Comuns, la Comissió Executiva Nacional i la
Coordinació Nacional, d’acord als procediments establerts al reglament marc
d’eleccions per a òrgans interns.
d. Aprovar les línies generals d’acció política de Catalunya en Comú.
f. [S’elimina].
g. Aprovar, mitjançant un procés de primàries, d’acord amb el que estableixin
els reglaments d’aplicació, les llistes electorals per optar a càrrecs públics a
institucions, exceptuant les d’àmbit local.
h. Aprovar o rebutjar coalicions o pactes amb altres forces polítiques en l’àmbit
nacional, estatal i europeu.
m. També podrà ser consultat amb caràcter vinculant respecte a qualsevol assumpte que es consideri d’especial rellevància, i tindrà la possibilitat d’impulsar iniciatives ciutadanes.
n. Acordar qualsevol altra resolució o acord de qualsevol assumpte que es
consideri d’especial rellevància
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18. Article 22.3, 22.4 (a, b, c i d)
18.1.

Text actual

3. Composició
Formen part de l’Assemblea Nacional de Comuns totes les persones inscrites a
CatComú.
4. Funcionament
a. L’Assemblea de Comuns serà convocada pel Consell Nacional de Comuns, que
aprovarà la proposta de reglament i ordre del dia de les convocatòries de
l’Assemblea.
b. L’Assemblea de Comuns es reunirà com a mínim cada 2 anys, sens perjudici de
la celebració de sessions extraordinàries.
c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones
membres del Consell Nacional o el 20% de les persones inscrites a CatComú.
En cas de convocatòria extraordinària, el Consell Nacional fixarà els terminis i
procediments per a la seva realització.
d. A totes les convocatòries ordinàries, els òrgans de direcció hauran de presentar i sotmetre a aprovació un informe de gestió i d’orientació política. Si l’informe no és aprovat, es procedirà a convocar una assemblea extraordinària
per a la renovació d’òrgans directius.

18.2. Nova redacció
3. Composició
Formen part de l’Assemblea Nacional de Catalunya en Comú totes les persones
inscrites a Catalunya en Comú.
4. Funcionament
a. L’Assemblea de Comuns serà convocada pel Consell Nacional de Comuns, que
aprovarà la proposta de reglament i ordre del dia.
b. L’Assemblea de Comuns es reunirà com a mínim cada 4 anys, sens perjudici de
la celebració de sessions extraordinàries. En el període entre Assemblees i
com a màxim, cada dos anys es podrà dur a terme una Convenció Nacional.
La convenció servirà per realitzar una rendició de comptes dels òrgans de
direcció i per a l’actualització si s’escau del document d’orientació política.
El Consell Nacional acordarà la seva carta de convocatòria i reglament.
c. Es convocarà l’Assemblea sempre que ho sol·liciti la majoria de les persones
membres del Consell Nacional o el 20% de les persones inscrites a Catalunya en Comú. En el cas d’una convocatòria extraordinària, el Consell Nacional
fixarà els terminis i procediments per a la seva realització.
d. A totes les convocatòries ordinàries, els òrgans de direcció hauran de presentar i sotmetre a aprovació un informe de gestió i un document d’orientació
política. Si l’informe no és aprovat, es procedirà a convocar una assemblea
extraordinària per a la renovació d’òrgans de direcció.
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19. Article 23. Consell Nacional dels Comuns
19.1.

Text actual
g. Debatre i aprovar els programes electorals amb els quals es presenti Catalunya en Comú a les eleccions al Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, que posteriorment hauran de ser validades pel conjunt de
persones inscrites, garantint prèviament processos participatius adequats i
adreçats al conjunt d’aquestes.
h. Establir els criteris generals que han d’orientar la redacció de programes
electorals locals, així com les polítiques d’aliances postelectorals.
i. Prendre coneixement dels pactes postelectorals locals. Tractar i intervenir,
si s’escau, en aquells casos que, a proposta de la Comissió Executiva Nacional
i d’acord amb els criteris generals establerts, es puguin considerar excepcionals.
j. Ratificar les candidatures electorals sorgides dels processos de consultes internes.
k. Acordar les aliances polítiques i les noves coalicions electorals, que posteriorment hauran de ser validades pel conjunt de persones inscrites.
t. Aprovar, a proposta de la persona responsable de la coordinació general dels
Espais de Treball Sectorial, el conjunt d’Espais de Treball Sectorials de l’organització.

19.2. Nova redacció
g. Debatre i aprovar els programes electorals amb els quals es presenti Catalunya
en Comú a les eleccions al Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya, així com del programa marc de les municipals, que posteriorment
hauran de ser validades pel conjunt de persones inscrites, garantint prèviament processos participatius adequats i adreçats al conjunt d’aquestes. Els
programes electorals també podran ser presentats i aprovats en el format
de Convenció Nacional dels Comuns o de la coalició que s’hagi formalitzat.
h. h. Aprovar o rebutjar coalicions o pactes amb altres forces polítiques en
l’àmbit nacional, estatal i europeu prèvia consulta interna.
i. Establir els criteris de les polítiques d’aliances postelectorals locals. Tractar i intervenir, si s’escau, en aquells casos que, a proposta de la Comissió
Executiva Nacional i d’acord amb els criteris generals establerts, es puguin
considerar excepcionals.
j. Ratificar les candidatures electorals sorgides dels processos de consultes internes.
k. Acordar el Reglament Marc dels processos electorals interns i de les candidatures electorals
t. Aprovar el conjunt d’Espais de Treball Sectorials de l’organització.

20. Article 23.3
20.1. Text actual
El Consell Nacional és elegit per l’Assemblea de Comuns i per les Assemblees Territorials mitjançant vot individual i secret. L’Assemblea de Comuns debatrà i aprovarà
el reglament electoral d’aplicació.
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20.2. Nova redacció
El Consell Nacional és elegit mitjançant vot individual i secret de les persones inscrites i per les Assemblees Territorials aplicant el reglament electoral del qual es doti.

21. Article 23.4
21.1.

Text actual
d. L’ordre del dia el proposarà la Mesa conjuntament amb la Comissió Executiva.
Les persones que formen part del Consell Nacional podran fer propostes d’incorporació a l’ordre del dia, per escrit i fins 48 hores abans de la celebració de
la sessió. En situacions excepcionals, es podran afegir qüestions d’urgència.
L’ordre del dia, amb les possibles incorporacions que es puguin fer, serà votat
a l’inici de les sessions.
h. El Consell Nacional es dotarà, en un període màxim de quatre mesos, d’un reglament intern de funcionament que regularà, com a mínim:
• La substitució de les persones d’aquest organisme que hagin faltat repetidament a les reunions sense causa justificada. S’entendrà per falta
repetida l’absència, no justificada prèviament, en el percentatge que es
determini reglamentàriament, a les reunions del Consell Nacional convocades conforme als Estatuts.
• Les condicions per a l’assistència al Consell Nacional de les persones inscrites que no en siguin consellers ni conselleres.
• La incorporació de punts en l’ordre del dia del Consell Nacional a petició
d’una de les persones inscrites, amb l’aval del seu espai.
• Els instruments d’intervenció àgils i les formes de regulació del debat, el
temps i les intervencions.
• La possibilitat que els membres del Consell Nacional puguin expressar el
seu posicionament i exercir el seu vot telemàticament, facilitant d’aquesta
manera la conciliació amb la vida laboral i familiar.

21.2. Nova redacció
h. El Consell Nacional disposarà de reglament propi.
i. El Consell Nacional, podrà revocar o desautoritzar aquells acords o accions
que diferents organitzacions o militants puguin adoptar en clara contradicció
amb l’ideari de Catalunya en Comú, Programes, Estatuts, Codi Etic o la política fixada pel propi Consell Nacional més enllà dels procediments sancionadors
establerts a aquests Estatuts.

22. Article 24. Comissió Executiva Nacional
22.1.

Text actual

1. Definició
La Comissió Executiva Nacional és l’òrgan encarregat de la direcció executiva de
Catalunya en Comú, en desenvolupament dels acords de l’Assemblea i del Consell
Nacional.
2. Funcions
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b. Ratificar les persones que hauran d’exercir la Coordinació Nacional, que hauran estat escollides per l’Assemblea del Comú d’acord als procediments establerts al reglament marc d’eleccions per a òrgans interns.
3. Composició
a. La Comissió Executiva és elegida per l’Assemblea de Comuns mitjançant vot
individual i secret. L’Assemblea de Comuns debatrà i aprovarà el reglament
electoral d’aplicació.
c. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais orgànics, si no
en formen part, els càrrecs de màxima responsabilitat de cadascun dels grups
institucionals al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, al Parlament
de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona s’incorporaran a les reunions de la
Comissió Executiva Nacional.
4. Funcionament
b. Es procurarà que els acords es puguin prendre per consens. Quan aquest no
sigui possible, es decidiran per majoria simple, excepte en aquells casos en què
segons aquests Estatuts o els reglaments que els desenvolupen es requereixi
una majoria qualificada.

22.2. Nova redacció
1. Definició
La Comissió Executiva Nacional és l’òrgan encarregat de la direcció executiva de
Catalunya
en Comú, en desenvolupament dels acords de l’Assemblea Nacional i del Consell Nacional.
2. Funcions
b. Ratificar les persones que hauran d’exercir la Coordinació Nacional, que hauran estat escollides per consulta interna de totes les persones inscrites i
d’acord amb els procediments establerts al reglament marc d’eleccions per a
òrgans interns.
3. Composició
a. La Comissió Executiva és elegida mitjançant vot individual i secret de les
persones inscrites. El Consell Nacional de Catalunya en Comú debatrà i
aprovarà el reglament electoral d’aplicació.
c. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais orgànics, si no
en formen part, els càrrecs de màxima responsabilitat de cadascun dels grups
institucionals al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, al Senat, al
Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació
provincial, i a l’Ajuntament de Barcelona s’incorporaran a les reunions de la
Comissió Executiva Nacional.
4. Funcionament
b. Es procurarà que els acords es prenguin per consens. Quan aquest no sigui
possible, es decidiran per majoria simple, excepte en aquells casos en què segons aquests Estatuts o els reglaments que els desenvolupen es requereixi
una majoria qualificada.
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23. Article 25. Coordinació Nacional
23.1.

Text actual

1. Definició
És el càrrec sobre el qual recau la responsabilitat de coordinació de l’acció política
de l’organització, segons els acords presos pels diferents òrgans de participació i
representació de les persones inscrites.
2. Funcions
Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:
a. La representació política i jurídica de Catalunya en Comú.

23.2. Nova redacció
1. Definició
És el càrrec que ostenta la representació legal de Catalunya en Comú i sobre el
que recau la responsabilitat de coordinació de l’acció política de l’organització,
segons els acords presos pels diferents òrgans de participació i representació de
les persones inscrites.
2. Funcions
Tindrà les següents funcions, que les diferents persones assumiran indistintament:
a. La representació legal, política i jurídica de Catalunya en Comú.

24. Proposta d’incorporació d’un nou article
24.1. Article 26. Les comissions gestores
La comissió Executiva Nacional podrà constituir comissions gestores en els casos de
dimissió del 50% de les persones membres dels òrgans de direcció locals o territorials,
per garantir el funcionament ordinari i l’organicitat. En casos excepcionals com la inactivitat orgànica, el bloqueig polític o la vulneració flagrant de l’ideari de Catalunya en
Comú i per decisió motivada es podrà iniciar un procés de dissolució d’una organització
local o territorial per procedir a reorganitzar-la
1. Les comissions gestores tindran un mandat limitat a un termini de 90 dies com a
màxim des del seu nomenament, tenint com a missió exclusiva en aquest període l’organització del procés d’elecció dels òrgans de direcció, l’organització de l’Assemblea local o
territorial que doni lloc a l’elecció d’una nova Comissió Executiva. La Comissió Gestora
només podrà adoptar, des d’una posició de neutralitat interna, les decisions ordinàries
de gestió de l’organització de el partit, sense comprometre amb la seva actuació la política o el funcionament més enllà de el període del seu mandat
2. Les persones que componen la gestora hauran de persones inscrites activistes

25.
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26. Proposta d’incorporació d’un nou article
Espai municipalista
Catalunya en Comú és un partit que es defineix com a municipalista, entenent-lo com
un instrument de transformació social i de procés d’organització dels múltiples i diversos subjectes socials existents que han de protagonitzar els canvis a la nostra ciutat o
poble.
Es procurarà dur a terme al menys dues trobades de reflexió política i tècnica en el
període entre assemblees, oberta a tots els alcaldes i les alcaldesses, càrrecs electes i
persones inscrites que reflexionaran i realitzaran propostes al voltant d’aquelles temàtiques que impacten sobre el món municipal. Les trobades municipalistes també han de
contribuir a enxarxar i socialitzar les noves polítiques públiques i comunitàries que es
desenvolupen en l’àmbit local. L’espai municipal donarà projecció i construcció conjunta
de Catalunya en Comú en el territori.
La Jornada Municipalista de l’Espai Comú consistirà en un espai de debat i de participació de forma itinerant en el territori. Es potenciarà la participació telemàtica.
La seva agenda i caracterització l’aprovarà la Comissió Executiva Nacional donant
compte al Consell Nacional.
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CAPITOL VIII. GRUPS INSTITUCIONALS
27. 27. Article 33. Grups institucionals
27.1.

Text actual

1. Definició
Els grups institucionals són els grups configurats pel conjunt de persones, que
havent format part d’una candidatura de CatComú, han resultat electes per a una
institució determinada. Els grups institucionals ampliats inclouen a més a assessors
i assessores, personal tècnic de suport o altres responsabilitats adscrites al grup
institucional.
3. Funcionament
e. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais orgànics, en l’àmbit
nacional, si no formen part d’aquesta, els càrrecs de màxima responsabilitat de cadascun dels grups institucionals al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, al
Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona s’incorporaran a les reunions
de la Comissió Executiva Nacional. En l’àmbit local, si no en forma part, el càrrec de
màxima responsabilitat del grup municipal s’incorporà a les reunions de la Comissió
Executiva local. En tots els casos podran delegar aquesta funció en una altra persona
del grup institucional ampliat corresponent.
f. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais territorials, els grups
institucionals al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les Diputacions
i Consells Comarcals designaran una persona de referència per a cadascun dels espais territorials de CatComú i, si no en formen part, s’incorporaran a les reunions
dels Consells Territorials corresponents.
g. Els diversos grups institucionals i les persones que en formin part estaran subjectes al compliment de l’Ideari, el Codi Ètic, els Estatuts i els seus desenvolupaments. I, en particular, als processos de retiment de comptes i transparència que
s’estableixen en la descripció de funcions dels diversos espais orgànics que es defineixen en aquests Estatuts.

27.2. Nova redacció
1. Definició
Els grups institucionals són els grups configurats pel conjunt de persones, que havent
format part d’una candidatura de Catalunya en Comú, han resultat electes per a una
institució determinada. Els grups institucionals ampliats inclouen a més a assessors i
assessores, personal tècnic de suport o altres responsabilitats adscrites al grup institucional.
3. Funcionament
e. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais orgànics, en l’àmbit nacional, si no formen part d’aquesta, els càrrecs de màxima responsabilitat de cadascun
dels grups institucionals al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats, Senat, al Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona s’incorporaran a les reunions de la
Comissió Executiva Nacional. En l’àmbit local, si no en forma part, el càrrec de màxima
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responsabilitat del grup municipal s’incorporà a les reunions de la Comissió Executiva
local. En tots els casos podran delegar aquesta funció en una altra persona del grup
institucional ampliat corresponent.
f. Per garantir la coordinació entre grups institucionals i espais territorials, els grups
institucionals al Parlament europeu, Congrés dels Diputats, Senat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions i Consells Comarcals designaran una persona de referència
per a cadascun dels espais territorials de CatComú i, si no en formen part, s’incorporaran a les reunions dels Consells Territorials corresponents.
g. Els diversos grups institucionals i les persones que en formin part estaran subjectes
al compliment de l’Ideari, els Estatuts, la Carta Financera, el Codi Ètic i els seus desenvolupaments. I, en particular, als processos de retiment de comptes i transparència
que s’estableixen en la descripció de funcions dels diversos espais orgànics que es defineixen en aquests Estatuts.

TÍTOL QUART. RADICALITAT DEMOCRÀTICA
CAPÍTOL I. MECANISMES I ÒRGANS PER GARANTIR LA RADICALITAT
DEMOCRÀTICA I LA TRANSPARÈNCIA
28. 28. Article 34. Principis de radicalitat democràtica
28.1. Text actual
1. CatComú aposta per una nova manera de fer política sustentada en els valors de
radicalitat democràtica, participació, transparència, col·laboració, pluralitat, compromís amb la ciutadania i feminisme.
2. L’organització facilitarà mecanismes, tan presencials com telemàtics, que garanteixin la participació de totes les persones inscrites o grups d’inscrits en la vida
interna de l’organització, acollint i garantint la diversitat d’opinions i la necessària
pluralitat interna entenent-les com a formes d’enriquiment i de creixement de l’organització. En aquest sentit posarà els mitjans per que aquestes opinions siguin conegudes i reconegudes als nivells que corresponguin pel conjunt de la organització.
CatComú aposta per la transversalitat en els debats i la presa de decisions.

28.2. Nova redacció
1. Catalunya en Comú aposta per una nova manera de fer política sustentada en els
valors de radicalitat democràtica, participació, transparència, col·laboració, pluralitat,
compromís amb la ciutadania i el feminisme.
2. L’organització facilitarà mecanismes, tan presencials com telemàtics, que garanteixin la participació de totes les persones inscrites o grups d’inscrits en la vida interna
de l’organització, acollint i garantint la diversitat d’opinions i la necessària pluralitat
interna entenent-les com a formes d’enriquiment i de creixement de l’organització. En
aquest sentit posarà els mitjans per que aquestes opinions siguin conegudes i reconegudes als nivells que corresponguin pel conjunt de la organització. Catalunya en Comú
aposta per la transversalitat en els debats i a la presa de decisions.
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29. Article 35. Àrea de transparència
29.1.

Text actual

b. L’àrea de transparència implementarà els protocols i mecanismes necessaris per
a complir amb el compromís de transparència establert en aquests Estatuts i en el
Codi Ètic de CatComú.
d. L’àrea de transparència implementarà els protocols i mecanismes necessaris per
al retiment de comptes, que contemplin els diferents espais i funcions (assemblees
locals, òrgans interns, càrrecs interns, personal contractat, càrrecs públics...) i que
hauran de combinar necessàriament elements presencials i telemàtics.

29.2. Nova redacció
b. Implementar els protocols i mecanismes necessaris per a complir amb el compromís
de transparència establert en aquests Estatuts i en el Codi Ètic de CatComú.
d. Implementar els protocols i mecanismes necessaris per al retiment de comptes, que
contemplin els diferents espais i funcions (assemblees locals, òrgans interns, càrrecs
interns, personal contractat, càrrecs públics...) i que hauran de combinar necessàriament elements presencials i telemàtics.

30. Article 38. Comissió de prevenció, detecció, actuació i seguiment del
protocol per l’abordatge de l’assetjament Pel bon tracte
30.1. Text actual
Comissió de Garanties

30.2. Nova redacció
Incorporació d’un nou article:
Article 38. Comissió de prevenció, detecció, actuació i seguiment del protocol Pel bon
tracte.
1. Definició
La Comissió de prevenció, detecció, actuació i seguiment del protocol per l’abordatge
de l’assetjament Pel bon tracte (endavant Comissió del Protocol) és l’òrgan encarregat
de desplegar les mesures de prevenció i detecció contra l’assetjament, responsabilitzant-se de l’atenció i gestió d’aquests tipus de situacions; investigant i proposant, si
escau, accions correctores, reparadores i de sanció; i duent a terme un seguiment de
cada situació concreta.
2. Funcions
a. Promoció d’accions de prevenció de l’assetjament i de gestió democràtica dels
conflictes.
b. Promoció d’accions de detecció de situacions d’assetjament.
c. Recepció de queixes, denúncies i consultes en relació amb les diferents formes
d’assetjament.
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d. Acompanyament i assessorament de les persones afectades per situacions
d’assetjament.
e. Recopilació de la informació, anàlisi de la situació i proposta de mesures cautelars (si escau).
f. Procediment d’investigació, redacció d’informe de conclusions i proposta
d’actuació (mesures transformadores, correctores, reparadores i/o sancionadores).
g. Seguiment del cas.
h. Revisió del protocol.
i. Seguiment semestral de l’aplicació de les mesures recollides al protocol.
j. Registre i elaboració d’informes anuals de casos atesos.
k. Realitzar una feina coordinada en tot moment amb la Responsable Tècnica de
Feminismes i LGTBI, especialment, pel que fa al disseny i desenvolupament de
les mesures de sensibilització, prevenció i detecció, el seguiment dels casos i
les accions de gestió democràtica i transformativa de conflictes, així com per
la revisió periòdica del mateix Protocol.
3. Composició
• La Comissió Executiva Nacional, com òrgan col·legiat, nomenarà aquest
equip de persones que formaran la Comissió del Protocol, que haurà d’estar format per 6 persones, una de les quals ha de ser la Secretària de Feminismes i LGTBI de l’Executiva Nacional. El període de permanència de la
resta de persones de la Comissió del Protocol haurà de ser de quatre anys
(revisable en funció dels casos atesos).
• La composició es farà tenint en compte els perfils assenyalats al document del Protocol Pel bon tracte (formació i experiencia en l’àmbit de la
igualtat i els feminismes, la diversitat sexual o de gènere, interculturalitat,
diversitat funcional o interseccionalitat i en abordatge de les violències
masclistes i d’altres formes de discriminació). De totes les persones possibles, serà la Secretària de Feminismes i LGTBI de l’Executiva Nacional
qui farà la tria.
• La Comissió no ha d’estar conformada per més de 6 persones, per tal de
garantir el principi de confidencialitat. A més, s’han de nomenar 3 suplents, per si algun/a dels membres de la Comissió es troba en situació d’incompatibilitat o ha d’inhibir-se.
• Davant d’una situació concreta d’assetjament, queden invalidades com
a membres d’aquesta Comissió les persones que estiguin en alguns dels
supòsits que recull el Protocol pel Bon tracte.
• Per casos d’assetjament la Comissió del Protocol és la responsable de vetllar perquè s’apliquin les mesures preventives, correctores, reparadores
i/o disciplinàries proposades a l’Informe de conclusions elaborat per la
mateixa Comissió una vegada finalitzada la fase d’investigació. La Comissió del Protocol haurà de traslladar l’informe a la Coordinació Nacional de
la Comissió Executiva, que actuarà com a òrgan col·legiat en el cas que s’hi
hagi d’iniciar un procediment disciplinari.
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CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ INTERNS
31. Article 40. Principis
31.1.

Text actual

2. Els sistemes concrets d’elecció que es plantegin han de tenir en compte el moment temporal en la vida de la nostra organització en què operaran, les característiques específiques de cada procés electoral i prioritzar alguns d’aquests principis
per sobre d’uns altres, partint de la premissa que no és possible maximitzar tots els
principis alhora, sinó que quan donem més importància a alguns d’ells és a costa de
disminuir el pes d’altres. En particular, pot ser necessari prioritzar de manera diferent els principis anteriors, segons es tracti de:
a. Eleccions de llistes electorals (primàries).
b. Eleccions d’òrgans interns de diferent escala (catalana, territorial o local) o amb
diferents funcions (executives, de coordinació, de garanties, etc.).

31.2. Nova redacció
2. Els sistemes concrets d’elecció que es plantegin han de tenir en compte el moment
temporal en la vida de la nostra organització en què operaran així com les característiques específiques de cada procés electoral.

32. Article 41. Desplegament reglamentari
32.1. Text actual
1. L’Assemblea Nacional de Comuns aprovarà reglaments marc per a:
a. a. Eleccions de llistes electorals (primàries).
b. b. Eleccions d’òrgans interns.

32.2. Nova redacció
1. El Consell Nacional de Catalunya en Comú aprovarà reglaments marc per a:
a. Eleccions de llistes electorals (primàries).
b. Eleccions d’òrgans interns.

33. Article 41. Desplegament reglamentari
33.1. Text actual
k. Els òrgans i mecanismes de control i suport (Comissió Electoral, tècnics de suport, etc.).

33.2. Nova redacció
k. Els òrgans i mecanismes de control i suport (Comissió Electoral, tècnics o tècniques
de suport, etc.).
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34. Article 44. Sancions
34.1. Text actual
3. Es podrà suspendre cautelarment la condició d’inscrita de la persona expedientada per raó de la gravetat dels fets. Aquesta resolució, independent i provisional,
podrà ser objecte de recurs davant la Comissió de Garanties.

34.2. Nova redacció
3. Es podrà suspendre cautelarment la condició d’inscrita de la persona expedientada per raó de la gravetat dels fets. Aquesta resolució, independent i provisional, serà
adoptada per la Comissió Executiva Nacional i podrà ser objecte de recurs davant la
Comissió de Garanties.

35. Article 45. Procediment disciplinari
35.1.

Text actual

5. Es practicaran per la Comissió les comprovacions i proves més adients per tal de
determinar, amb la màxima objectivitat, la possible existència de responsabilitats.
6. A partir de les actuacions anteriors, la Comissió formularà el plec de càrrecs que
contindrà els fets imputats, la valoració d’aquests com a falta lleu, greu o molt greu,
les sancions que poden ser aplicables i la normativa interna infringida.
11. La resolució adoptada pot ser objecte de recurs davant el Consell Nacional. El
recurs es pot presentar durant els quinze dies naturals següents de la notificació de
la resolució a la persona afectada i ha de ser resolt abans dels trenta dies de la seva
interposició.
12. Les decisions del Consell Nacional poden ser recorregudes davant de la Comissió
de Garanties Democràtiques.

35.2. Nova redacció
5. Es practicaran per la Comissió Instructora les comprovacions i proves més adients
per tal de determinar, amb la màxima objectivitat, la possible existència de responsabilitats.
6. A partir de les actuacions anteriors, la Comissió Instructora formularà el plec de
càrrecs que contindrà els fets imputats, la valoració d’aquests com a falta lleu, greu o
molt greu, les sancions que poden ser aplicables i la normativa interna infringida.
11. La resolució adoptada podrà ser objecte de recurs davant el Consell Nacional, de
manera potestativa, o directament recorreguda davant de la Comissió de Garanties
Democràtiques.
El recurs davant el Consell Nacional es podrà presentar durant els quinze dies naturals següents a la notificació de la resolució a la persona afectada, i ha de ser resolt
abans de trenta dies a comptar des de la seva interposició.
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12. Així mateix, la resolució que adopti el Consell Nacional a l’efecte del que disposa
l’apartat anterior, podrà ser recorreguda davant de la Comissió de Garanties Democràtiques.

TÍTOL SISÈ. GESTIÓ DELS RECURSOS
36. Article 46. Principis
36.1. Text actual
La gestió dels recursos de CatComú haurà de respondre als següents principis:
1. Independència econòmica:
a. En aquest sentit, renuncia explícitament al finançament mitjançant crèdits
bancaris, de la mateixa manera que es limitaran les donacions de particulars a
una quantitat màxima establerta pel Codi Ètic i que es regularà en detall per
la Carta Financera.
b. CatComú es fixa com a objectiu estratègic assolir un 20% d’ingressos propis que no depenguin del finançament institucional, ni per la via de subvencions ni d’excedents de sou dels càrrecs institucionals. Aquests ingressos han
de provenir fonamentalment de les aportacions de les persones inscrites a
CatComú, sense menystenir els ingressos que es puguin generar a partir d’activitats pròpies. Les aportacions voluntàries de les persones inscrites es regularan en el marc de la Carta Financera. Per finançar necessitats concretes,
es tindrà en compte el micromecenatge finalista.

36.2. Nova redacció
La gestió dels recursos de Catalunya en Comú haurà de respondre als següents principis:
1. Independència econòmica:
a. Els recursos financers Catalunya en Comú provenen de les aportacions
dels càrrecs públics i dels càrrecs eventuals; del finançament públic; de micromecenatges i de les aportacions voluntàries de les persones inscrites.
En aquest sentit, renuncia explícitament al finançament mitjançant crèdits
bancaris, de la mateixa manera que es limitaran les donacions de particulars a
una quantitat màxima establerta pel Codi Ètic i que es regularà en detall per
la Carta Financera.
b. Les aportacions voluntàries de les persones inscrites es regularan en el
marc de la Carta Financera.
c. Per finançar necessitats concretes, es tindrà en compte el micromecenatge
finalista.
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37. Proposta d’incorporació d’un nou article
37.1.

El o la responsable de la gestió economicofinancera

La direcció i la gestió de l’operativa economicofinancera de Catalunya em Comú l’ostentarà el o la responsable economicofinancer, el qual, anualment, presentarà per l’aprovació del Consell Nacional, els resultats de l’exercici anterior, així com també els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, si s’escau.
Per delegació expressa de la Comissió Executiva de Catalunya en Comú, el o la responsable de Finances ostentarà la representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i contractes inherents a la gestió econòmica del Partit.
Per a dur a terme les seves funcions, disposarà dels més amplis poders mercantils, excepte per a operacions relacionades amb el patrimoni, en el cas que pugui existir.
Són funcions del o de la responsable de la gestió economicofinancera les següents:
• L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal
de Comptes.
• Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses.
• Supervisar el cobrament efectiu de les aportacions dels càrrecs públics i
de les quotes voluntàries de les persones inscrites
• La contractació externa de béns i serveis.
• El o la responsable de la gestió economicofinancera elaborarà, conjuntament amb la Comissió de Comptes, un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
• El o la responsable de la gestió economicofinancera del Partit és escollit
elegit per la Comissió Executiva de Catalunya en Comú.

38. Proposta d’incorporació d’un nou article
38.1. Règim de comptabilitat
Catalunya en Comú ha de dur una comptabilitat que permeti conèixer la seva situació
financera i situació patrimonial si s’escau i el compliment de les obligacions previstes en
la legislació vigent.
Catalunya en Comú ha de dur els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria i d’Inventaris i
Balanços. La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes.
Catalunya en Comú consolida els estats comptables del Partit mitjançant l’agregació de
la comptabilitat de les seves unitats organitzatives.
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39. Article 49. Carta financera
39.1. Text actual
La Carta financera és el document que detalla les mesures i procediments concrets
per a la gestió dels recursos d’acord als principis indicats a l’article 46.
L’elaboració de la Carta financera es realitzarà mitjançant un procés participatiu
obert a totes les persones inscrites, i serà aprovada per l’Assemblea Nacional.

39.2. Nova redacció
La Carta financera és el document que detalla les mesures i procediments concrets per
a la gestió dels recursos d’acord als principis indicats a l’article 46.
S’habilita al Consell Nacional a l’aplicació i desenvolupament de la Carta mitjançant els
instruments normatius necessaris.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
40. Primera. Modificació i desplegament dels presents Estatuts
40.1. Text actual
1. La iniciativa per a la modificació dels presents Estatuts correspondrà:
a. a. Al Consell Nacional, per acord d’una majoria qualificada de 3/4 parts dels
seus membres.
b. b. A un 25% de les persones inscrites a CatComú. Per tal de garantir igualtat
de possibilitats a l’hora d’assolir els requisits mínims per proposar modificacions als Estatuts, qualsevol persona inscrita podrà traslladar al Consell Nacional propostes de modificació. El Consell Nacional decidirà si dona tràmit a
la petició i procedeix a comunicar la proposta al conjunt de persones inscrites,
per tal que s’hi puguin adherir.
2. Un cop acordada la necessitat de modificar els presents Estatuts, l’àrea d’Organització i Territori establirà el procés participatiu necessari, adreçat al conjunt de
les persones inscrites.
3. La modificació haurà de ser aprovada per l’Assemblea Nacional.
4. Els presents Estatuts es desplegaran a través dels reglaments, el Codi Ètic, la
Carta Financera i altra normativa interna descrita al seu articulat.
5. El Consell Nacional podrà establir la necessitat d’elaborar reglaments de desenvolupament en aquells casos no previstos als presents Estatuts. El Consell Nacional
aprovarà aquests reglaments.
6. Els desplegaments reglamentaris se sotmetran a ratificació de l’Assemblea.

40.2. Nova redacció
1. La iniciativa per a la modificació dels presents Estatuts correspondrà:
a. Al Consell Nacional, per acord d’una majoria qualificada de 3/4 parts dels seus
membres.
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b. A un 25% de les persones inscrites a CatComú. Per tal de garantir igualtat de
possibilitats a l’hora d’assolir els requisits mínims per proposar modificacions
als Estatuts, qualsevol persona inscrita podrà traslladar al Consell Nacional
propostes de modificació. El Consell Nacional decidirà si dona tràmit a la petició i procedeix a comunicar la proposta al conjunt de persones inscrites, per
tal que s’hi puguin adherir.
2. Un cop acordada la necessitat de modificar els presents Estatuts, l’àrea d’Organització i Territori establirà el procés participatiu necessari, adreçat al conjunt de les
persones inscrites.
3. La modificació haurà de ser aprovada per l’Assemblea Nacional.
4. Els presents Estatuts es desplegaran a través dels reglaments, el Codi Ètic, la Carta
Financera i altra normativa interna descrita al seu articulat.
5. El Consell Nacional podrà establir la necessitat d’elaborar reglaments de desenvolupament en aquells casos no previstos als presents Estatuts. El Consell Nacional
aprovarà aquests reglaments.

41. Segona. Desenvolupament de diferents modalitats d’afiliació
Es proposa eliminar la disposició adicional: Segona. Desenvolupament de diferents
modalitats d’afiliació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
42. Segona: Constitució d’espais i òrgans locals i Tercera. Constitució
d’espais i òrgans supramunicipals
Es proposa eliminar la disposició transitòria: Segona: Constitució d’espais i òrgans
locals i Tercera. Constitució d’espais i òrgans supramunicipals.

43. Proposta d’incorporació d’una nova disposició transitòria
43.1. Segona. Reglament d’Inscrites
1. El Consell Nacional de Catalunya en Comú, durant els tres mesos posteriors a l’Assemblea Nacional del 20 i 21 de novembre de 2021, aprovarà un Reglament d’Inscrites
per desenvolupar els aspectes procedimentals de la regulació de la condició de persona
inscrita, en qualsevol de les seves dues modalitats, així com altres aspectes relacionats
amb el que recull el Títol II, segons l’establert en l’article 5.3.c dels presents Estatuts.
2. En els sis mesos següents a l’aprovació del citat Reglament, s’obrirà un procés d’actualització del cens segons les noves modalitats per aquelles persones que ja eren
inscrites abans de l’aprovació dels Estatuts en l’Assemblea Nacional del 20 i 21 de novembre de 2021.
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ANNEX I. CODI ÈTIC
44. Salaris i excedents de salaris
44.1. Text actual
S’estableix una limitació de sou màxim de 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i en cassos excepcionals es podrà arribar a un màxim de 4,5 vegades el SMI,
en funció de les responsabilitats que s’assumeixin, població, etc. Aquest salari màxim
serà el resultat del total de remuneracions corresponent a la totalitat de les funcions realitzades en llocs professionals, d’elecció, de representació o nomenaments
derivats directament o indirectament de la seva pertinença a CatComú. La Carta
Financera definirà l’escalat de sous.
Al mateix temps, CatComú es compromet a treballar per incrementar la quantia de
l’SMI per tal que reflecteixi les necessitats reals de qualsevol persona que visqui en
la nostra societat.
Els excedents de salaris percebuts pels càrrecs públics s’aportaran a CatComú, en
un compte específic creat a tal efecte.
CatComú decidirà, al seu pressupost anual, la destinació dels esmentats excedents
de salari, havent de dedicar una part dels mateixos a finançar projectes d’entitats i
d’iniciativa ciutadana que promoguin l’apoderament i formes d’autoorganització.
La gestió dels excedents de salaris es realitzarà de forma pública i seguint criteris
de transparència.

44.2. Nova redacció
S’estableix una limitació de sou màxim de 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i en cassos excepcionals es podrà arribar a un màxim de 4,5 vegades el SMI,
en funció de les responsabilitats que s’assumeixin, població, etc. Aquest salari màxim
serà el resultat del total de remuneracions corresponent a la totalitat de les funcions
realitzades en llocs professionals, d’elecció, de representació o nomenaments derivats
directament o indirectament de la seva pertinença a Catalunya en Comú.
L’escala salarial de Catalunya en Comú serà aprovada per la Comissió Executiva Nacional i ratificada pel Consell Nacional de Comuns.
Al mateix temps, Catalunya en Comú es compromet a treballar per incrementar la
quantia de l’SMI per tal que reflecteixi les necessitats reals de qualsevol persona que
visqui en la nostra societat.
Els excedents de salaris percebuts pels càrrecs públics s’aportaran a Catalunya en
Comú, en un compte específic creat a tal efecte.
Catalunya en Comú decidirà, al seu pressupost anual, la destinació dels esmentats excedents de salari, havent de dedicar una part dels mateixos a finançar projectes d’entitats i d’iniciativa ciutadana que promoguin l’apoderament i formes d’autoorganització.
La gestió dels excedents de salaris es realitzarà de forma pública i seguint criteris de
transparència.
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