ESTATUTS DE POBLE DEMOCRÀTIC PODEM

TÍTUL PRELIMINAR
Denominació, fins i domicili
Art. 1r.‐ Denominació
A l’ampar dels artículs 6t de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei Orgànica 6/2002
de 27 de juny, de Partits Polítics, se constituïx el partit polític denominat POBLE
DEMOCRÀTIC PODEM, les sigles del qual són POBLE i sent el símbol del partit la paraula
POBLE, en lletra mayúscula, en la que la lletra O es convertix en un círcul segmentat de
forma irregular en dos matisos de vert i dos de taronja. Baix d'esta paraula apareix la
paraula “democràtic” en minúscula en un color degradat que va des del taronja ‐a l’inici de
paraula‐ al vert ‐al final de la mateixa‐; tal com se pot apreciar en la reproducció ací
adjunta.

Art. 2n.‐ Àmbit i Fins
POBLE es constituïx com una iniciativa política entregada exclusivament a millorar,
enfortir, defendre, engrandir i administrar de manera eficient tots els interessos de les
persones integrants de la Comunitat Autònoma Valenciana, sempre guiada pels principis
de democràcia, llibertat i justícia social.
POBLE naix en la ferma vocació de servir a les persones des de l’absoluta
responsabilitat personal i colectiva, en la decidida voluntat de promoure solucions reals als
seus problemes i inquietuts, des de la plena implicació en els proyectes i realitats de
qualsevol índole, i des de la dedicació més honesta i transparent, en la renúncia expressa a
qualsevol aprofitament personal o partidiste.
POBLE naix en la convicció de que els millors valors de la societat valenciana, la
llibertat, la creativitat, el treball, l’honradea i la confiança en el seu potencial com a poble,
manifestats a lo llarc de la nostra admirable història, són la més ferma garantia de progrés i
prosperitat, i la base a partir de la qual dinamisar el nostre present i proyectar el nostre
futur; un futur en el que la recuperació del prestigi de la Comunitat Autònoma Valenciana li
permetrà tornar a ser un territori de referència estatal i europeu.
En POBLE desenrollem el nostre treball i proyecció en tot l’àmbit valencià. Totes les
nostres accions estan i estaran sempre subordinades al compliment estricte dels nostres
Estatuts i ideari, i a la consecució de totes les propostes destinades a priorisar els interessos
de la societat valenciana per damunt de qualsevol atre.

Per tant, des de POBLE defenem i promovem els següents valors i accions,
desenrollats àmpliament en l’ideari i propostes programàtiques:
 El respecte estricte de la democràcia, la pluralitat i la tolerància.
 Conseguir una Administració Pública transparent en l’actuació i en la gestió política,
i que esta es realise en la màxima responsabilitat, eficiència i honradea.
 Simplificar i coordinar les distintes administracions públiques valencianes en
l’objectiu de disminuir costs i aumentar l’eficiència i l’agilitat.
 Reivindicar i exigir, davant de l’estat espanyol i la Unió Europea, tots els drets,
infraestructures i finançació que nos corresponen basant‐se en la nostra història, el
nostre potencial de desenroll, les nostres aportacions econòmiques i el número
d’habitants.
 Promoure el reconeiximent del Dret Foral Valencià en tota la seua integritat.
 Defendre, estimular i fomentar el creiximent i el desenroll econòmic en la societat
valenciana.
 Defendre i potenciar els servicis públics de qualitat.
 Preservar el nostre patrimoni natural i ecològic.
 Defendre, preservar, promoure i difondre els elements propis que nos definixen als
valencians com a tals.
 Fomentar la solidaritat entre els ciutadans.
Art. 3r.‐ Domicili
El domicili social radica en el carrer Bernat Guillem d'Entença, 42, baix. Còdic Postal
12530 ‐ Borriana (Castelló).
El domicili podrà ser modificat per acort del Consell General.

TÍTUL PRIMER
Afiliats: Drets i obligacions
Art. 4t.‐ Afiliats
a) Podran ser afiliats de POBLE les persones físiques, majors d’edat, i que no tinguen
llimitada ni restringida la seua capacitat d’obrar, aixina com els ciutadans estrangers
quan la normativa vigent ho permeta.
b) En caràcter previ, abans de formar part de POBLE, se’ls facilitarà l’ideari i els
Estatuts, que són de compliment obligatori per a tot membre.
c) A més, totes aquelles persones que desigen afiliar‐se, hauran d’omplir i firmar una
declaració prèvia, que arreplegarà en essència els nostres principis ideològics i
objectius, en l'intenció de que, ans d’integrar‐se en esta iniciativa política, se
comprometen explícitament en els valors de POBLE, els quals impliquen servir de
manera prioritària als interessos de la societat valenciana, i que de cap manera la
seua participació i contribució en POBLE anirà orientada a, ni acompanyada de,
l’obtenció de rendes ni beneficis o privilegis personals de cap tipo.
d) En POBLE, els afiliats, en la terminologia interna, seran denominats participants.

Art. 5t.‐ Admissió
a) La condició de participant (afiliat) s’adquirix a solicitut de l’interessat en l'acort
previ del Consell Municipal respectiu o si no n’hi ha del Consell Comarcal o del
Consell General .
b) La ratificació de l’afiliació la realisarà el Consell General.
c) Existirà en cada Consell Municipal un Registre de Participants (Registre d’Afiliats), en
el que constaran les senyes d’altes i baixes definitives, que serà complementari del
registre general de POBLE.
Art. 6t.‐ Drets
a) A participar en les activitats de POBLE i en els Òrguens de govern i representació, a
eixercir el dret de vot, aixina com a assistir a les Assamblees Municipals i Generals,
de la manera establida en els presents Estatuts.
b) A ser electors i elegibles per als llocs de responsabilitat interns, i també a poder
formar part de les diferents candidatures electorals a que es concórreguen, aixina
com a eixercir, en cas de ser triat, qualsevol atre càrrec públic.
c) A ser informats sobre la composició dels Òrguens directius i d’administració i sobre
les decisions adoptades per estos, sobre les activitats realisades i sobre la situació
econòmica.
d) A impugnar els acorts dels Òrguens del partit que estimen contraris a la Llei o als
Estatuts.
Art. 7m.‐ Obligacions
a) Respectar i complir els principis de POBLE i colaborar per a la consecució dels
mateixos.
b) Respectar i complir lo que disponen els Estatuts.
c) Acatar i complir els acorts vàlidament adoptats pels Òrguens directius de POBLE.
d) Abonar les quotes i unes atres aportacions que, d’acort en els Estatuts, puguen
correspondre a cada u; excepte en aquells casos en que el Consell Municipal que li
corresponga considere les circumstàncies extraordinàries que justifiquen l'exenció
del pagament.
e) Conéixer els Estatuts generals, l’ideari i els reglaments interns existents.
f) Conéixer i difondre el proyecte polític de POBLE.
g) Participar activament en les iniciatives i en l’estructura de POBLE.
h) En la mida que siga possible, assistir a les assamblees i als actes convocats per
POBLE.
i) Otorgar el seu vot i recolzament a les distintes candidatures de POBLE.
j) Si no és valenciaparlant, esforçar‐se en l'aprenentage i domini, oral i escrit, de la
Llengua Valenciana. Fomentar la seua utilisació dins de POBLE i en tota la societat
valenciana.
k) Si detenta un càrrec electe públic, en dedicació o sense exclusiva, contribuir en una
part de la seua retribució al sosteniment de POBLE. Esta contribució haurà de ser
proporcional als ingressos percebuts per raó del dit càrrec. En últim terme, serà el
Consell General junt en el Consell Municipal respectiu, o un atre Orgue en
competències sobre l’àmbit del càrrec, els que determinen l’aportació concreta de
cada representant polític.

Art. 8u.‐ Baixa
a) Qualsevol membre de POBLE podrà cessar voluntàriament i lliurement per mig de
l’oportuna comunicació per escrit al Consell Municipal respectiu.
b) La baixa forçosa de qualsevol membre es produirà per fets, declaracions o actes
calificats com molt greus, que hagen segut degudament demostrats despuix de la
preceptiva obertura d’expedient disciplinari i dictaminats per mig d’un procés
disciplinari regulat basant‐se en estos Estatuts (art. 9). Eixos tipos de fets,
declaracions o actes se detallen en la relació següent:
1. Tots aquells contraris a la llegislació vigent, a la tolerància, al respecte dels
drets humans i a la convivència política, aixina com també els de caràcter
mascliste, homòfop, xenòfop, violent o antidemocràtic.
2. Realisar declaracions o actuacions públiques contràries a la disciplina i ideari o
que danyen l'image de POBLE.
3. La vulneració reiterada, conscient i premeditada dels presents Estatuts.
4. Infringir la L.O. 2/2011 del Règim Electoral General, en especial en lo que es
referix a l’art. 197 destinat a combatre el transfuguisme, aixina com qualsevol
atre pacte posterior en este sentit que POBLE subscriga en atres formacions
polítiques.
5. En el sentit anterior, donar soport a una moció de censura contra un grup o
càrrec de POBLE, aixina com participar en un acort de govern sense el previ
consentiment, aprovació o autorisació d’una assamblea, del Consell General o
del Consell Municipal corresponent.
6. Els que agredixquen i agravien l'identitat i interessos de la societat valenciana.
7. Transgredir els principis bàsics d'honestitat, transparència, integritat
democràtica i llealtat en el Poble Valencià, expressats en l’ideari de POBLE.
8. Totes aquelles accions destinades a boicotejar, obstruir o incomplir
reiteradament el treball i decisions dels distints Òrguens de POBLE.
9. Incomplir els punts d) i k) de l’art.7, durant un temps superior a mig any.
10. L'incorporació o aparició del participant (afiliat) en la candidatura electoral
d’una atra formació política, aixina com també la d’oferir els seus servicis o
colaboració a una formació o associació contrària als principis bàsics de
POBLE.
Art. 9é.‐ Règim disciplinari
Qualsevol participant (afiliat), siga de base, ocupe algun càrrec orgànic o ostente
alguna responsabilitat política, estarà sempre subjecte al present sistema disciplinari:
a) Al participant (afiliat) a qui se li atribuïxquen supostes faltes disciplinàries, se li
obrirà expedient, del que serà informat de manera immediata a través del correu
electrònic o correu certificat, disponent d’un màxim de dèu dies hàbils (considerant
el mes d’agost com inhàbil) per a presentar alegacions al Tribunal de Conflictes i
Disciplina. Tindrà la potestat de solicitar l'intercessió de qui ostente les funcions de
Jurat de Garanties i Defensa del Participant .
b) Totes les decisions disciplinàries sobre els participants (afiliats) se realisaran a
través del Tribunal de Conflictes i Disciplina, el qual, a proposta justificada i
documentada de qualsevol dels distints Òrguens de POBLE, obrirà l’expedient
disciplinari preceptiu i emetrà un dictamen en el determini màxim d’un mes des de
l’inici de les actuacions.

c) La decisió última d’expulsió d’un participant (afiliat) serà responsabilitat del Consell
General, despuix d’haver analisat el dictamen del Tribunal de Conflictes i Disciplina,
aixina com el possible recurs presentat per l’expedientat i l’informe del Jurat.
L’adopció de qualsevol mida disciplinària precisarà la majoria de tres quints dels
seus membres. S’efectuarà en un determini màxim de dèu dies hàbils. Esta
resolució serà definitiva.
d) Les faltes molt greus prescriuen al cap de dèu anys, les greus a l’any i les lleus als sis
mesos. Si des de l’obertura de l’expedient transcorren més de dos mesos sense cap
actuació per part del Tribunal o del Consell, s’entendran prescrites les faltes greus o
lleus.
e) En el cas de dictaminar‐se l’expulsió, esta comportarà la destitució automàtica de
qualsevol càrrec o responsabilitat dins de POBLE. De la mateixa manera, serà cessat
si ocupa un càrrec institucional de lliure designació, perdent de manera permanent
la possibilitat de tornar a formar part de cap llista electoral de POBLE. Si el càrrec és
electe, se li instarà a que presente la seua dimissió. Si no ho fa, se l’apartarà del
grup municipal o parlamentari de POBLE al que estiga adscrit, i es comunicarà
públicament que POBLE no es fa responsable de les actuacions o declaracions de
l’expulsat.
f) L’expulsió comporta la devolució de tots els bens propietat de POBLE, com són
documents, equips electrònics, mijos físics o claus telemàtiques d’accés a
dependències, fondos econòmics o contes corrents que li foren confiats
prèviament.
g) El restant de faltes no especificades com molt greus (art. 8), pero que afecten
directament al desenroll, activitat o image de POBLE, seran considerades com a
faltes greus o lleus. La consideració de faltes greus i lleus se regularà atenent a lo
que s’indique en el Reglament Intern aprovat en Assamblea General. Depenent de
la valoració que resolga sobre elles, el Tribunal de Conflictes i Disciplina propondrà
les amonestacions, sancions o suspensions temporals de drets estatutaris que
s’ajusten a la dimensió de les faltes atribuïdes al participant (afiliat).
h) També perdran la seua condició de membres de qualsevol Orgue colegiat de POBLE
tots aquells que, sense causa justificada, no es presenten, de manera reiterada, a
les reunions de treball convocades pel respectiu Orgue, superant les tres absències
consecutives, o les cinc alternes, durant el periodo per al que foren triats.

TÍTUL SEGON
Òrguens de representació, govern i administració
Art. 10m.‐ Òrguens del partit
L’estructura de POBLE està orientada a facilitar i proporcionar la màxima
participació i democràcia interna. Són els participants (afiliats) en el municipi els que
adquirixen el major grau de decisió en els Òrguens representatius. Per una atra banda, la
seua configuració obedirà a criteris de simplicitat, operativitat i sostenibilitat en l’objectiu
de dinamisar i agilisar les actuacions de POBLE.
En este mateix sentit, i com a eixemple del sistema que es pretén aplicar en les
institucions públiques que es governe, l’assessorament que requerixquen els distints
Òrguens provindrà dels restants Òrguens ya conformats, aixina com per part de qualsevol

participant (afiliat) o participants (afiliats) que s’acorde a est efecte, els quals se
constituiran en comissions d’assessorament destinades a una activitat o acció política o
social.
POBLE manifesta que el seu funcionament, de manera general, se basa en el
principi de separació entre càrrecs interns i públics, en el que no s’admet l’acumulació de
poder, en l’objectiu d’evitar qualsevol confusió entre la figura de qui gestiona les tasques
internes i la de qui gestiona les tasques públiques.
Cada u dels Òrguens de POBLE es regirà de manera interna a través dels seus
respectius Reglaments d’Organisació, baix les condicions i requisits que s’establixen en la
Disposició Transitòria Tercera.
Els Òrguens de representació, organisació i administració són:









Assamblea General
Consell General
Tribunal de Conflictes i Disciplina
Jurat de Garanties i Defensa del Participant
Consells Comarcals
Assamblees Municipals
Consells Municipals
POBLE JOVE

Art. 11m.‐ Assamblea General
L’Assamblea General és el màxim Orgue de decisió. Està constituïda per tots els
participants (afiliats) ‐en la seua corresponent quota en vigor i en un any mínim d’afiliació,
excepte en l’Assamblea Constitutiva‐ o per mig de compromissaris ‐els que representaran a
un màxim de tres participants (afiliats)‐. Estarà presidida per una taula d’edat que rebrà les
candidatures per a conformar la Taula de l'Assamblea; en cas d’haver només una
candidatura esta serà proclamada i si n'hi ha dos o més se procedirà a votar, sent triada la
que més vots obtinga. Les candidatures a la mateixa es conformaran per quatre afiliats,
dels que u actuarà de President, un atre de Secretari d’actes i dos de Secretaris de Paraula.
La Taula de l'Assamblea serà l’encarregada de:
•
•

•
•
•

El desenroll de l’orde del dia, de conduir els debats i les intervencions.
Regular l’us de la paraula, podent llimitar les intervencions a favor o en contra
d’una proposta, aixina com les rèpliques, pero en qualsevol cas se podran
efectuar un mínim de tres intervencions a favor i tres en contra de cada
proposta.
Sometre a votació les propostes o mides a adoptar arreplegades en l’orde del
dia.
Resoldre les qüestions d’orde i procediment que pogueren plantejar‐se; podrà
retirar la paraula, amonestant ad aquells que s'excedixquen en les formes o en
el temps assignat per a la seua intervenció.
La redacció de l’acta de l'Assamblea.

Totes les decisions de l'Assamblea adoptades per votació ho seran per majoria simple,
excepte en aquells temes arreplegats en l’apartat e) d’est artícul.

a) El Consell General serà l’encarregat d’efectuar la convocatòria i dissenyar l’orde del
dia ‐en l’Assamblea Constitutiva serà responsable la comissió promotora (grup de
treball transitori i propiciador de la constitució de POBLE)‐.
b) La convocatòria es realisarà a través de correu electrònic, uns atres mijos telemàtics
(teléfon, sms, etc.) o enviament postal. La convocatòria serà anunciada, a lo manco,
en 20 dies d’antelació
c) Tots els Òrguens podran propondre per escrit punts en l’orde del dia. També podrà
fer‐ho un número de participants (afiliats) igual o superior a 20.
d) L’Assamblea General se reunirà en sessió ordinària una volta a l’any, i seran les
seues funcions:
1. Debatre i aprovar l’ideari i estratègia política de POBLE.
2. Aprovar els Estatuts en la seua primera configuració i en les seues respectives
reformes.
3. Triar al Consell General, al Tribunal de Conflictes i Disciplina i al Jurat de
Garanties i Defensa del Participant (totes estes eleccions se realisaran per a un
periodo de 4 anys).
4. Aprovar els presuposts a proposta del Consell General.
5. Controlar la gestió del Consell General.
6. Triar, a proposta del Consell General, les distintes candidatures.
7. Controlar els distints càrrecs públics.
8. Aprovar, a proposta del Consell General, les coalicions, pactes, acorts de
llegislatura i el restant d’acorts estables que afecten a qualsevol institució
pública.
9. Aprovar la quota anual del participant (afiliat).
e) Se requerirà una majoria de tres quints dels vots emesos en els assunts següents:
1. L’elecció de càrrecs interns, aixina com candidats a ocupar càrrecs públics.
2. La revocació, a proposta del Consell General, dels càrrecs anteriorment triats,
per accions contràries a l’ideari de POBLE o a lo que s’ha estipulat en estos
Estatuts.
3. L’aprovació dels presuposts anuals.
4. L’aprovació i reforma dels Estatuts.
f) L'Assamblea General se reunirà en sessió extraordinària:
1. Per decisió de la pròpia Assamblea General.
2. Per iniciativa del Consell General.
3. A petició subscrita del 25 per cent dels Consells Municipals o del mateix
percentage de participants (afiliats) de POBLE.
g) Correspon a l’Assamblea General l’aprovació del seu propi Reglament
d'Organisació.
h) Les actes dels acorts adoptats per l’Assamblea General seran enviades en el
determini màxim d’una semana hàbil als distints Òrguens del partit.
Art. 12m.‐ Consell General
a) El Consell General és el màxim Orgue eixecutiu de POBLE, en el que residix la més
alta responsabilitat eixecutiva, i es constituïx com l’Orgue principal de
representació de POBLE. Per tant, en matèria de competències, els seus acorts són
de compliment obligatori per i per a tots els participants (afiliats).

b) Els membres del Consell General hauran de posseir una antiguetat mínima de
quatre anys com a participants (afiliats) (excepte en els cinc primers anys des de la
constitució del mateix).
c) El Consell General se reunirà, en caràcter ordinari, a lo manco una volta al mes.
d) El Consell General se regirà pel seu propi Reglament d'Organisació, que s’aprovarà
per l’Assamblea General.
e) El Consell General, ademés de les reunions ordinàries, també podrà ser convocat
extraordinàriament:
1. A proposta del Responsable en Cap (Responsable màxim).
2. A proposta d’a lo manco el 25% dels membres del propi Consell General.
3. A proposta del 50% dels atres Òrguens de POBLE.
f) El Consell General es compon de:
1. Un Responsable en Cap. Les seues funcions són:
• Ostentar la representació llegal màxima de POBLE.
• Convocar les reunions del Consell General.
• Dirigir les reunions del Consell General. Regularà l'us de la paraula,
pero haurà de tindre en conte que qualsevol membre del Consell
General tindrà dret a eixercir el seu us en cada tema que s’estiga
debatent. No obstant això, sí que podrà llimitar les intervencions de
rèplica per a conseguir dinamisar la reunió.
• Firmar els acorts polítics que deriven de les decisions de l’Assamblea
General.
• Totes aquelles funcions que se li assignen pel Consell General o per
l’Assamblea General.
2. Un Responsable de Secretaria (Responsable de Secretaria) les funcions del
qual són:
• Coordinar les activitats dels distints Òrguens de POBLE.
• Preparar els assunts a tractar en les reunions de l’Assamblea
General.
• Convocar i fixar l’orde del dia, a sugerència del Representant en Cap,
de les reunions del Consell General. En el mateix haurà d’incloure
aquells punts que li hagen solicitat per escrit, i en una antelació
mínima de 48 hores, a lo manco tres membres del Consell General.
• Alçar actes de les reunions del Consell General. Estes actes hauran
d’estar supervisades pel Representant en Cap.
• Comunicar les conclusions i traslladar les actes a tots els
representants institucionals i orgànics que hagen de conéixer‐les o
complir‐les.
3. Un Responsable de Tesoreria les funcions del qual són:
• Supervisar el compliment de la llegislació vigent en matèria de
finançament.
• Controlar totes les contabilitats dels Òrguens, les quals haurà de
supervisar anualment, podent solicitar‐li‐les en previ avís de cinc
dies hàbils.
• Presentació de la contabilitat de POBLE a l’Assamblea General.
• Gestionar la contractació d’empleats quan la situació aixina ho
requerixca. La decisió de contractació haurà de ser ratificada pel
Consell General.

• En el mateix sentit, gestionar i administrar un atre tipo de contractes
necessaris per a la realisació d’obres o servicis. La decisió de
contractació haurà de ser ratificada pel Consell General.
• Realisar una gestió econòmica transparent i que siga accessible a
qualsevol persona de forma ràpida i senzilla.
4. Tres responsables de grups de treball repartits de la manera següent:
• U del Grup de Comunicació (Grup de Comunicació).
• U del Grup d'Implantació (Grup d’Implantació).
• U del Grup de Coordinació d'Observació i Anàlisis.
5. Tres membres que per trayectòria personal i capacitats considere l’Assamblea
General que hagen de formar part del Consell General. Preferiblement hauran
de representar les comarques del sur, nort i centre del territori valencià.
g)
Pel principi de separació entre càrrecs interns i públics, ni el Representant en Cap
ni cap atre membre del Consell General podran eixercir càrrecs públics. Per a poder fer‐ho
hauran d’abandonar les seues responsabilitats en l’Orgue del que formen part.
h)
El Consell General tindrà la potestat de convocar a les seues reunions ordinàries i
extraordinàries, a proposta del Representant en Cap o de la majoria dels seus membres,
als membres d'atres Òrguens que crega oportú per a tractar algun assunt determinat.
i)
Les funcions específiques del Consell General són:
1. Dissenyar les estratègies polítiques, aixina com orientar, recolzar i controlar els
distints càrrecs públics.
2. Eixecutar els acorts adoptats per l’Assamblea General i eixercir la direcció
política general de POBLE.
3. Elaborar i aprovar els programes electorals d'acort en l’ideari polític establit en
les ponències marcs de l’Assamblea General.
4. Dirigir i coordinar les campanyes electorals.
5. Velar pel compliment dels Estatuts, de l’ideari polític i dels programes
electorals, aixina com definir les llínees d’actuació i els criteris polítics
aplicables a situacions o acontenyiments polítics imprevists.
6. Adoptar els acorts oportuns sobre les iniciatives llegislatives que es donen en
els àmbits parlamentaris.
7. Aprovar les polítiques d’aliances electorals i de pactes o acorts de
governablement generals.
8. Propondre el nomenament de tots els membres i càrrecs públics.
9. Establir les polítiques generals de l'organisació en tots els seus àmbits
administratius.
10. Designar portaveus.
j)
El Consell General establirà i dictarà aquells assunts sobre els quals s'otorgarà la
llibertat de vot, quan afecten directament qüestions de consciència.
k)
Quedarà constituït quan assistixquen, a lo manco, els tres quints dels seus
membres.
l)
S’elevarà acta de totes les reunions per la Secretaria.
m)
El mandat dels membres del Consell General s’estendrà durant quatre anys. Una
volta finalisat, l’Assamblea General triarà un nou Consell General, sense perjuí de les
substitucions en els suposts de vacants per defunció, incapacitat, renúncia expressa o
resolució disciplinària ferma que suponga la separació de la persona dels seus càrrecs.
n)
Les votacions dels membres del Consell General se realisaran, en caràcter ordinari,
a mà alçada, a no ser que la majoria dels membres decidixquen una atra fòrmula.

o)
Com a regla general, els acorts del Consell General hauran de ser adoptats per
majoria dels seus membres. No obstant això, necessitarà una majoria de tres quints
l’adopció d'acorts sobre els assunts següents:
1. Reforma dels Estatuts de POBLE.
2. Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i de
la Constitució Espanyola.
3. Designació i elaboració de candidatures autonòmiques, estatals i europees.
4. Ratificació de les candidatures municipals, a proposta de les Assamblees i
Consells Municipals.
5. Adopció de mides disciplinàries.
6. Aprovar les polítiques d’aliances electorals i de pactes o acorts de
governabilitat generals.
Art. 13r.‐ Tribunal de Conflictes i Disciplina
a) El Tribunal de Conflictes i Disciplina és l’Orgue encarregat de dirimir les
controvèrsies, tant individuals com interorgàniques, que es puguen generar en
l’àmbit intern de POBLE.
b) El Tribunal de Conflictes i Disciplina estarà format per cinc participants (afiliats), en
per lo manco quatre anys d'antiguetat en l’afiliació (excepte en el procés
constitutiu).
c) Els seus membres seran triats cada quatre anys per l’Assamblea General. Podran ser
proposts pel Consell General.
d) El ser membre d’este Tribunal és incompatible en l'eixercici de qualsevol atre càrrec
en POBLE.
e) La Presidència i la Secretaria seran designades a través de l’elecció dels propis
components triats per l’Assamblea General.
f) La seua organisació i règim de funcionament serà regulat per un reglament aprovat
per l’Assamblea General.
g) El Tribunal de Conflictes i Disciplina instruirà i propondrà al Consell General,
fonamentades en els Estatuts i en el restant de normativa interna (reglaments) de
ranc inferior, resolucions sobre conflictes entre els distints Òrguens que componen
POBLE, i sobre procediments disciplinaris oberts a participants (afiliats), en els
térmens establits.
Art. 14t.‐ Jurat de Garanties i Defensa del Participant
a) El Jurat de Garanties i Defensa del Participant és l’organisme intern i independent
que representa i defén, davant dels distints Òrguens de POBLE, la figura i drets del
participant (afiliat). Li correspon, igualment, velar pel funcionament democràtic de
POBLE i el control de possibles actuacions contràries als Estatuts i Reglaments.
b) Estarà presidit per un/a participant (afiliat/a), en a lo manco quatre anys
d'antiguetat (excepte en el seu procés constitutiu).
c) El President/a estarà acompanyat d'atres tres participants (afiliats),en a lo manco
quatre anys d'antiguetat en l’afiliació (excepte en el seu procés constitutiu), triats,
cada quatre anys, per l’Assamblea General.
d) La seua organisació i funcionament seran regulats per un reglament aprovat per
l’Assamblea General.
e) També actuarà com a Orgue consultiu de qualsevol dels Òrguens.

f) Gojarà de la potestat de traslladar directament a qualsevol Orgue, si ho estima
convenient, a petició d’algun participant (afiliat) o per iniciativa pròpia, qualsevol
reclamació, revisió, proposta o idea respecte a les distintes decisions o normes
establides en POBLE.
g) Tindrà atribuïdes expressament les facultats de seguiment i control dels processos
electorals interns, i velarà per que estos s’ajusten als reglaments i a la llegalitat
vigents.
h) Quan se produïxca algun conflicte intern, siga entre participants (afiliats) o
Òrguens, podrà ser requerit per alguna de les parts per a eixercir llabors de
mediació entre ells.
i) Se li reconeix la facultat d’examinar d’ofici qualsevol situació o acció de tots els
càrrecs interns i públics, de conformitat en lo que establixen els Estatuts i ideari.
j) En relació en l’anterior punt, són vinculants els dictàmens que el Jurat de Garanties
i Defensa del Participant adopte quan eixercixca la funció de seguiment i control
dels processos electorals interns, contra els quals pot interpondre's recurs davant
del Tribunal de Conflictes i Disciplina.
k) El Jurat de Garanties i Defensa del Participant està llegitimat, si aixina ho estima
oportú, per a actuar com a denunciant davant de la justícia ordinària.
l) Podrà eixercir funcions d’intercessió en processos disciplinaris, si aixina ho solicitara
el participant (afiliat) expedientat.
m) No obstant això, no se li reconeixen facultats disciplinàries, per això els seus
dictàmens seran merament consultius, informatius i de control. Seran notificats als
participants (afiliats) i Òrguens respectius, i seran d’obligat anàlisis per totes les
parts afectades, aixina com pel Tribunal de Conflictes i Disciplina.
Art. 15t.‐ Consells Comarcals
a) El Consell Comarcal és l’Orgue de gestió i representació de cada Comarca.
b) Cada Consell Comarcal estarà constituït per un membre de cada u dels Consells
Municipals corresponents. Hi haurà, com a mínim, dos càrrecs: Presidència i
Secretaria.
c) Correspon al Consell Comarcal:
1. Decidir i eixecutar els acorts del propi Consell Comarcal ratificats pel Consell
General i, per delegació, els acorts d’Òrguens superiors que afecten a l’àmbit
de la seua Comarca.
2. Mantindre contacte en l’Assamblea General quan esta es reunixca, en la
Secretaria i en el Consell General. A tots ells aportarà informació periòdica.
3. Dissenyar i propondre els programes i estratègies anuals d’actuació en els
aspectes que afecten les polítiques de la seua Comarca per a que siguen
ratificats pel Consell General i l’Assamblea General.
4. Dissenyar i propondre els acorts de govern i pactes de caràcter estable que
afecten en exclusiva a la seua Comarca, per a que siguen ratificats pel Consell
General i l’Assamblea General.
5. Colaborar en els Consells Municipals a marcar les directrius polítiques, orientar,
recolzar i controlar els càrrecs públics municipals.
6. Qualsevol atra funció que se li atribuïxca de forma expressa pel seu reglament
intern, sense perjuí de lo que establixen els presents Estatuts.
d) Els Consells Comarcals tindran establit el seu propi reglament d'organisació i
funcionament que haurà de ser aprovat per l’Assamblea General.

Art. 16t.‐ Assamblees Municipals

d)
e)
f)

g)

h)

i)

a) Les Assamblees Municipals són els màxims Òrguens de decisió de cada municipi.
Estan constituïdes per tots els participants (afiliats) del municipi corresponent (en
la seua respectiva quota en vigor i en un any mínim d’afiliació, excepte en
l’assamblea constitutiva).
b) La Secretaria Municipal serà l’encarregada d’efectuar la convocatòria i dissenyar
l’orde del dia (en l’Assamblea Constitutiva serà responsable la Comissió Municipal
provisional designada a est efecte pel Consell General).
c) La convocatòria es realisarà a través de correu electrònic i uns atres mijos
telemàtics (teléfon, sms, etc.). La convocatòria serà anunciada, a lo manco, en 20
dies d’antelació.
Podran propondre punts en l’orde del dia un número de participants (afiliats) igual o
superior a cinc.
Cada Assamblea Municipal se constituirà i desenrollarà les seues activitats sempre en
compliment de l’ideari i els Estatuts generals de POBLE.
L’Assamblea Municipal se reunirà en sessió ordinària una volta a l’any, i seran les seues
funcions:
1. Debatre i aprovar l’estratègia política del municipi a proposta del Consell
Municipal.
2. Aprovar el Reglament Municipal d'Organisació en la seua primera configuració
i en les seues respectives reformes.
3. Triar al Consell Municipal i al seu President (totes estes eleccions se realisaran
cada quatre anys).
4. Aprovar els presuposts a proposta del Consell Municipal.
5. Controlar la gestió del Consell Municipal.
6. Triar, a proposta del Consell Municipal, les distintes candidatures.
7. Controlar els distints càrrecs públics.
8. Aprovar les coalicions, pactes, acorts de llegislatura i el restant d'acorts
estables que afecten a qualsevol institució pública, prèvia comunicació al
Consell General i validació d’este.
Se requerirà una majoria de tres quints dels vots emesos en els assunts següents:
1. L’elecció de càrrecs interns, aixina com candidats a ocupar càrrecs públics,
proposts pel Consell Municipal.
2. La revocació, a proposta del Consell Municipal, dels càrrecs anteriorment
triats, per accions contràries a l’ideari de POBLE o a lo que s’ha estipulat en
estos Estatuts.
3. L’aprovació dels presuposts anuals.
4. L’aprovació i reforma del Reglament Municipal d'Organisació.
L’Assamblea Municipal se reunirà en sessió extraordinària:
1. Per decisió de la pròpia Assamblea Municipal.
2. Per iniciativa del Consell Municipal.
3. A petició subscrita del 25 per cent de participants (afiliats) de POBLE del
municipi.
Correspon a l’Assamblea Municipal l’aprovació del seu propi reglament.
j) Les actes dels acorts adoptats per l’Assamblea Municipal, seran enviades en el
determini màxim d’una semana hàbil a la Secretaria del Consell General.

Art. 17m.‐ Consells Municipals
a) Els Consells Municipals són els Òrguens eixecutius de POBLE a nivell de cada municipi del
Regne de Valéncia (oficialment Comunitat Autònoma Valenciana).
b) Els Consells Municipals se compondran d’un número impar igual o superior a tres
participants (afiliats), especificat pel Reglament Municipal d'Organisació. Hi haurà, com a
mínim, tres càrrecs: Presidència, Secretaria i Tesoreria.
c) Correspon al Consell Municipal:
1. Eixecutar els acorts del seu Assamblea Municipal i, per delegació, els acorts
d’Òrguens superiors, respectant sempre l'independència d’estratègia de cada
municipi, sempre que no siga contrària a l’ideari i als Estatuts generals de
POBLE.
2. Mantindre contacte i aportar informació periòdica tant a l’Assamblea
Municipal, quan esta es reunixca, com al respectiu Consell Comarcal i al
Consell General.
3. Dissenyar i adaptar les estratègies polítiques generals de POBLE en el seu
respectiu àmbit municipal.
4. Propondre la candidatura municipal, que haurà de ser aprovada per
l’Assamblea Municipal i, respectant sempre la seua independència estratègica,
ratificada pel respectiu Consell Comarcal i el Consell General, sempre que
complixquen l’ideari i els Estatuts generals de POBLE.
5. Presentar el seu programa i estratègia anual d’actuació a l’Assamblea
Municipal, al Consell Comarcal i al Consell General, que hauran de ratificar‐los,
respectant la seua independència política, sempre que complixquen l’ideari i
els Estatuts generals de POBLE.
6. Aprovar els acorts de govern i pactes de caràcter estable que afecten en
exclusiva a les institucions municipals del seu àmbit. Respectant sempre la
seua independència estratègica i política, hauran d’informar de les seues
decisions, prèviament a la seua eixecució, a l’Assamblea Municipal, quan se
reunixca, al Consell Comarcal i al Consell General per a que ratifiquen els dits
acorts sempre que complixquen l’ideari i els Estatuts generals de POBLE.
7. Marcar les directrius polítiques, orientar, recolzar i controlar els càrrecs
públics municipals.
8. Convocar les Assamblees Municipals, tant ordinàries com extraordinàries.
9. Qualsevol atra funció que se li atribuïxca de forma expressa en el Reglament
Municipal d'Organisació, sense perjuí de lo que establixen els presents
Estatuts.
d) La seua composició, elecció, funcions, la Resolució de conflictes i el restant de qüestions
s’establiran en el Reglament Municipal d'Organisació de cada Consell Municipal, aprovat
per l’Assamblea Municipal i Consell Comarcal respectiu.
e) En municipis de grans dimensions se podran establir sectors locals dirigits a recopilar
inquietuts i idees dels veïns i, al mateix temps, propondre solucions i millores dels
problemes d’eixa zona o barri, que traslladaran al Consell Municipal del que formen part.
Igualment realisaran tasques d’informació i comunicació de les distintes activitats,
decisions i programes polítics de POBLE.
Art. 18u.‐ POBLE JOVE
a) L'Orgue jovenil de POBLE es denomina POBLE JOVE.

b) POBLE JOVE gojarà d’autonomia per al compliment dels seus fins, organisació i
funcionament. Les seues ponències i actuacions sempre hauran de ser conformes en
l’ideari i la política general de POBLE.
c) Se regirà pels seus propis Estatuts, els quals respectaran i s’ajustaran a l’ideari i als presents
Estatuts. Els Estatuts de POBLE JOVE hauran de ser aprovats pel Consell General i
l’Assamblea General. En ells s’establirà el funcionament intern, a on se definiran els distints
càrrecs i la forma d’elecció dels mateixos.
d) L’edat mínima per a ser participant (afiliat) de POBLE JOVE és de 16 anys, i la màxima de 30
anys, encara que a partir dels 14 anys podrà constar com a JOVE SIMPATISANT. Quan
superen l’edat màxima deixaran de formar part de POBLE JOVE, pero continuaran sent
participants (afiliats) de POBLE, mantenint els mateixos drets i deures que el restant de
participants (afiliats).
e) Tots els mijos tecnològics i infraestructura necessària per a l'eixercici de les seues activitats
seran proporcionats a través de POBLE. El seu presupost i gestió hauran de ser aprovats pel
Consell General i validats per l’Assamblea General.
f) És obligació de POBLE JOVE participar activament en les activitats i colaborar en el restant
d’Òrguens que aixina ho soliciten, aixina com en tots els àmbits de la societat relacionats
directament en la joventut.
g) Igualment, un atre deure de POBLE JOVE és expondre i plantejar als atres Òrguens i fòrums
polítics propostes que contribuïxquen a millorar, especialment, les condicions socials,
laborals, econòmiques i educatives, entre moltes atres més, dels jóvens en la societat
valenciana. També podrà aportar les seues idees i sugerències en referència a uns atres
aspectes que afecten al Regne de Valéncia.
h) En el mateix sentit, treballarà per a impulsar l'incorporació de nous jóvens compromesos
en els objectius de POBLE JOVE.
i) POBLE JOVE informarà i mantindrà una comunicació permanent en el restant d’Òrguens,
per a analisar i millorar, en son cas, les actuacions realisades.
j) POBLE JOVE participarà, sempre que li siga requerit, en les distintes reunions dels atres
Òrguens, per a que sempre estiguen presents les inquietuts dels jóvens valencians. De la
mateixa manera, colaborarà i participarà activament en les campanyes i processos
electorals en que participe POBLE, otorgant el vot i recolzament a les distintes candidatures
de POBLE, de les que també haurà de formar part.

TÍTUL TERCER
Règim econòmic i patrimonial
Art. 19é.‐ Recursos econòmics
a) La consecució de les distintes obligacions eixercides per tots els Òrguens en matèria
econòmica s’efectuarà des de la més estricta transparència, responsabilitat,
eficiència i honradea, com a eixemple a traslladar a les distintes administracions
públiques de les que assumim el deure de la seua gestió.
b) Els recursos de POBLE provenen de les quotes dels seus participants (afiliats), dels
ingressos procedents de la part proporcional establida de les retribucions dels
distints càrrecs institucionals (art.7, apartat k) o de les aportacions de colaboradors
i simpatisants.

c) Emmarcat en l’esperit de l'iniciativa política POBLE, tota subvenció que es reba
basant‐se en tasques de representació política que establixquen les lleis vigents
serà destinada preferentment a fins socials, culturals o benèfics.
d) Els productes de les activitats pròpies de POBLE i els rendiments procedents de la
gestió del propi patrimoni, aixina com els beneficis derivats de les seues activitats
promocionals, o els que puguen obtindre’s a través dels servicis que puguen
prestar en relació en els seus fins específics.
e) Les donacions en diners o en espècie ajustades a la llegislació.
f) Els fondos procedents dels préstams o crèdits que s’acorden.
g) Les herències o llegats que puguen rebre’s.
h) Tot lo anteriorment expost sempre baix l’estricte compliment de lo que establix la
Llei 8/2007 sobre Finançació de Partits Polítics.
Art. 20m.‐ Patrimoni
a) No té patrimoni fundacional.
b) POBLE, si aixina ho estima convenient el Consell General, be per iniciativa pròpia o
be a proposta d’un atre Orgue, podrà eixecutar i administrar distintes operacions
d’adquisició, venda, alienació o atres gestions financeres sobre determinats bens i
drets, sempre destinats a la consecució i compliment dels seus fins fundacionals.
Art. 21r.‐ Procediment de rendició de contes. Administració, fiscalisació i control
L’administració, fiscalisació i control del seu règim econòmic i patrimonial se
realisarà d’acort en les normes següents:
a) La Tesoreria serà la competent en elaborar els presuposts anuals de cada eixercici
econòmic. Estos seran elevats per al seu coneiximent al Consell General, qui podrà
acceptar o rebujar dita proposta. Una volta el Consell General accepte la proposta,
l’elevarà a l’Assamblea General, que conforme a l’artícul 11, apartat e), punt 3. serà
qui els aprove.
b) Una volta aprovat el presupost per l’Assamblea General, les tasques econòmiques
de gestió i contabilisació, aixina com la custòdia de la documentació contable,
aniran a càrrec de la Secretaria, pero la fiscalisació i el control intern, que garantise
l’adequada intervenció, serà realisada pel Consell General.
Art. 22n.‐ Règim documental. Obligacions contables
a) POBLE portarà ademés del Registre de Participants (Llibre d’Afiliats) els Llibres
d’Actes, de Contabilitat, de Tesoreria i d’Inventaris i Balanços, els continguts dels
quals se fixaran reglamentàriament i que permetran en tot moment conéixer la
seua situació financera.
b) La contabilitat s’adequarà als principis i normes de contabilitat generalment
acceptats, i conforme reflectix l’artícul 21 serà realisada per la Tesoreria.

TÍTUL QUART
Reforma dels Estatuts
La modificació dels presents Estatuts se realisarà a proposta del Consell General, o
d’un percentage superior al 50 per cent dels participants (afiliats), i serà aprovada per
l’Assamblea General com a Orgue suprem d’acort en els presents Estatuts, adoptant‐se
l'acort en la forma establida en els mateixos.

TÍTUL QUINT
Estructura territorial
L'iniciativa política POBLE DEMOCRATIC PODEM establirà delegacions baix la
dependència dels Òrguens rectors en l’àmbit territorial corresponent i en el beneplàcit del
Consell General. L'organisació i el funcionament de les delegacions territorials s’ajustarà a
criteris de simplicitat, operativitat i sostenibilitat en l’objectiu de dinamisar i agilisar les
actuacions.

TÍTUL SEXT
Dissolució del partit
Art. 23r.‐ Dissolució
a) POBLE es dissoldrà o extinguirà per decisió dels propis participants (afiliats) quan se
considere que els seus fins s’hagen conseguit o es considere l'inviabilitat del
mateix. Esta decisió es prendria per l’Assamblea General en sessió extraordinària
en un únic punt en l’orde del dia, en assistència mínima del 70% i per tres quarts
dels vots emesos.
b) El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una volta satisfetes les
obligacions financeres que existiren, se destinarà a obres socials, entitats
benèfiques o formacions polítiques que l’Assamblea General determine.

DISPOSICIONS ADICIONALS
PRIMERA.‐ POBLE es constituïx com una iniciativa política naixcuda per a ser la veu i
representació del Poble Valencià. Manifestem la nostra ferma intenció de mantindre
íntegre el nostre estatus polític com a colectivitat humana que desija continuar treballant
intensament en el reconeiximent de la nostra condició de Nacionalitat històrica, en
referència a l'ingent trayectòria cultural, social i política del Regne de Valéncia.
SEGONA.‐ En la llínea de la disposició anterior, en POBLE defenem l’Idioma Valencià, o
Llengua Valenciana, com la llengua pròpia desenrollada i evolucionada històricament en
el Regne de Valéncia, el qual, en l’actualitat, com expressa el nostre Estatut d’Autonomia,
és compartit en el castellà, idioma que respectem com a vehicular i propi de molts

valencians. Creem que la Llengua Valenciana requerix una especial atenció i recolzament
per a la seua conservació, promoció i desenroll, aixina com per al seu reconeiximent, com
se mereix, de llengua culta i de prestigi al posseir un Segle d’Or propi. Aixina puix,
considerem que l’Idioma Valencià necessita de la protecció de les institucions públiques,
per lo que treballarem des d’una acció positiva en favor del seu reconeiximent, difusió i
ensenyança. Igualment, defenem fermament que l’actual ensenyança de l’Idioma
Valencià, no s’ajusta als paràmetros ortogràfics, lèxics, semàntics i gramaticals que la seua
història lliterària i evolució llingüística indiquen, per lo que reivindiquem una
normativisació adequada a la seua realitat i desenroll, la qual només veem reflectida en el
còdic ortogràfic de les “Normes d’El Puig”, consensuades, en el Real Monasteri d’El Puig,
el 7 de març de 1981.
TERCERA.‐ En POBLE reconeixem com a únic símbol identificatiu de tot el territori valencià
a la Real Senyera, composta per quatre barres roges sobre fondo groc, coronades sobre
franja blava junt a l’asta.
QUARTA.‐ POBLE adquirix el compromís de procurar per una millor i més adequada
formació per a tots els seus càrrecs orgànics interns i els seus representants en les distintes
institucions públiques, aixina com el de garantisar l’accés als coneiximents, documentació i
informació necessaris per a l’apropiat eixercici i desenroll de les seues obligacions o
funcions, facilitant i proporcionant els mijos oportuns a est efecte, tot això per a conseguir
una major qualitat i eficiència en la gestió de les administracions i dels servicis públics
valencians.
QUINTA.‐ Tota aquella gestió, administració, decisió o situació no desenrollada tant en els
presents Estatuts com en els respectius reglaments, serà assumida íntegrament pel Consell
General, el qual decidirà si delega en un atre Orgue o si és necessària l’aprovació i
ratificació a través de l’Assamblea General.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.‐ Se marca un periodo transitori d’aplicació de quatre anys per a les estructures
municipals per procés d’implantació, podent substituir Consells Municipals per gestores
pero sempre baix mandat del Consell General i en acort dels participants (afiliats) de la
localitat. Al mateix temps, i de la mateixa manera, se podrà autorisar la colaboració en
persones o colectius a nivell local per a conformar candidatures electorals a nivell
municipal baix una marca comuna.
SEGONA.‐ Els diversos Òrguens referits en els presents Estatuts, a excepció dels d’àmbit
municipal, que requerixen un major marge de temps per a la seua implantació (regulat en
la Disposició Transitòria PRIMERA), deuran haver‐se constituït i assumit les seues
obligacions en el determini màxim de sis mesos a partir de l’aprovació en l’Assamblea
Constitutiva. Serà el Consell General el que supervise i controle el desenroll correcte dels
distints Òrguens en el determini previst.
TERCERA.‐ Els diferents reglaments que es creen a partir d’estos Estatuts i vinculats als
distints Òrguens de POBLE, hauran de desenrollar‐se i adaptar‐se als mateixos en un
determini no superior a sis mesos a partir de l’aprovació en l’Assamblea Constitutiva. El

Consell General assumirà la supervisió i el control del seu compliment, per a ser
posteriorment aprovats i ratificats per l’Assamblea General.

DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts entraran en vigor en el mateix moment de la seua aprovació i
ratificació per l’Assamblea Constitutiva convocada per a tal efecte.

