REGLAMENT D’ORGANISACIO, DE REGIM
INTERN I TRIBUNAL DE CONFLICTES
DE POBLE DEMOCRATIC
El present Reglament d’Organisacio, Regim Intern i Tribunal de Conflictes desenrolla
part dels articuls 9, 10, 11, 13, 15, 16 i 17, mes la disposicio transitoria tercera, dels
Estatuts de POBLE DEMOCRATIC, i explicita les normes generals de funcionament
intern que seran d’aplicacio en tots els ambits territorials del partit.

CAPITUL I.- Regim Disciplinari.
Art. 1 Faltes greus.
Se consideraran faltes greus les següents:
•
•
•

•
•

Fer deixament de les funcions encomanades pel partit, com a membre d’un
orgue del mateix.
Atribucio publica de carrecs o funcions que no li corresponen.
Sent membre que ostenta carrec organic intern, l’inassistencia reiterada sense
justificacio, per tres ocasions consecutives o cinc alternes, a les reunions
formalment convocades.
Sent membre que ostente carrec public, l’inassistencia als actes o reunions
convocades durant un determini no superior a un any.
La suma de dos faltes lleus en un determini de sis mesos.

Art. 2 Faltes lleus.
•
•
•

Fer deixament de les funcions encomanades pel partit.
Alterar l’orde, faltar al respecte o entorpir el funcionament democratic en
qualsevol dels actes interns i externs del partit.
Qualsevol accio en l’ambit particular que altere l’orde, falte al respecte o atente
contra la llibertat individual o colectiva i que en qualsevol cas danye o atente
contra POBLE.

Art. 3 Sancions.
Les infraccions greus, segons el grau de gravetat o de la trascendencia de l’accio
censurable i la seua repercusio en POBLE, podran ser sancionades en:
• La perdua del carrec organic en cas d’ostentar-lo.
• Una inhabilitacio temporal per al desenroll de qualsevol carrec intern o
institucional per un determini maxim de quatre anys.
Les infraccions lleus comportaran com a sancio un apercebiment verbal, el qual
constarà en els archius corresponents per si hi ha reiteracio i poguera passar a
considerar-se falta greu.

CAPITUL II. Orguens del partit.
Art. 4 Assamblea General.
L’Assamblea General quedarà constituida en primera convocatoria en la mitat mes u
dels participants en dret a assistir. En cas de no alcançar-se dita assistencia, una volta
passada mija hora, es constituirà en segona convocatoria siga quina siga l’assistencia.
En l’Assamblea General se constituirà la Taula d’Edat. Dita Taula la conformaran els
dos afiliats mes majors i els dos mes jovens, actuant de President el de major edat.
Esta Taula rebra les candidatures per a conformar la Taula de l’Assamblea; en cas de
hi haure nomes una candidatura esta sera proclamada i, si n’hi ha dos o mes es
procedira a votar, sent triada la que mes vots obtinga. Les candidatures a la Taula de
l’Assamblea se conformaran per quatre afiliats, dels quals u actuarà de President de
Taula, un atre de Secretari d’Actes i dos de Secretaris de Paraula.
La Taula de l’Assamblea sera 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 repliques, pero en qualsevol cas es podran
efectuar un minim de tres intervencions a favor i tres en contra de cada
proposta.
Sometre a votacio les propostes o mides a adoptar arreplegades en l’orde del
dia.
Resoldre les qüestions d’orde i procediment que pogueren plantejar-se; podra
retirar la paraula, amonestant ad aquells que s’excedixquen en les formes o en
el temps assignat per a la seua intervencio.
La redaccio de l’acta de l’Assamblea.

Totes les decisions de l’Assamblea adoptades per votacio seran per majoria simple,
excepte en aquells temes que els estatuts establixquen un minim superior.
Art. 5. Consell General.
En qualsevol de les reunions ordinaries o extraordinaries del Consell General i per a
que esta siga valida haura de hi haure quorum, el qual queda establit en sis dels seus
membres.
En cas d’empat en una votacio el Responsable en Cap tindra vot de calitat.
La responsabilitat del Consell General es colegiada, sense perjuï de les
responsabilitats que corresponguen individualment als seus membres.
El Consell General establirà el numero de compromissaris per a participar en
l’Assamblea General, ordinaria o extraordinaria, de POBLE, que podra ser l’assistencia
de tots els afiliats o be la representativitat dels mateixos atenent a l’articul 11, apartat
a) dels estatuts. Les respectives assamblees locals triaran als representants o
compromissaris per a participar en l’Assamblea General en cas de que s’opte per la
representativitat.

Art. 6. Tribunal de Conflictes i Disciplina.
El Tribunal de Conflictes i Disciplina es l’orgue encarregat de dirimir les controversies,
tant individuals com interorganiques, que es puguen generar en l’ambit intern de
POBLE.
El Tribunal de Conflictes i Disciplina estara format per cinc participants, en un minim de
quatre anys d’antiguetat d’afiliacio.
Els seus membres seran triats cada quatre anys per l’Assamblea General i podran ser
proposts pel Consell General.
El ser membre d’este Tribunal es incompatible en qualsevol atre carrec en POBLE.
La Presidencia i la Secretaría seran elegides d’entre i pels propis components triats
per l’Assamblea General.
El Tribunal de Conflictes i Disciplina:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Se reunirà en caracter ordinari al menys una volta al mes, en cas de que
existixquen conflictes que dirimir, i en caracter extraordinari totes aquelles que
siguen necessaries.
Les convocatories de reunio les realisarà el Secretari a proposta del President,
del Consell General o de qualsevol atre orgue de POBLE.
En cas d’empat en una votacio el President tindra vot de calitat.
En qualsevol de les reunions ordinaries o extraordinaries i per a que esta siga
valida tindra que hi haure quorum minim consistent en tres dels membres de
ple dret.
El Secretari sera l’encarregat d’alçar acta de les reunions.
Qualsevol dels informes, propostes o resolucions que es traslladen al Consell
General hauran d’anar firmades pel President i pel Secretari.
El President dirigirà les reunions i propondra l’orde del dia de les mateixes.
En la tramitacio d’un expedient les tasques a realisar es distribuiran entre els
membres del Tribunal conforme a l’acort pres en cadascun d’ell.
Dins de la tramitacio d’un expedient podra recabar testimonis, citant a declarar
a totes aquelles persones, afiliades o no, que consideren convenient per a la
resolucio del mateix.

En el cas de que u dels membres del Tribunal de Conflictes i Disciplina renuncie al seu
carrec sera substituit provisionalment per un atre afiliat propost pel Consell General,
fins que en la següent Assamblea General siga ratificada dita substitucio.
Art. 7. Jurat de Garanties i Defensa del Participant.
El Jurat de Garanties i Defensa del Participant es l’orgue intern i independent que
representa i defen, davant els distints orguens de POBLE, la figura i els drets del
participant. Li correspon, igualment, velar pel funcionament democratic de POBLE i el
control de possibles actuacions contraries als Estatuts i als Reglaments.
El Jurat de Garanties i Defensa del Participant estara format per quatre participants, en
un minim de quatre anys d’antiguetat d’afiliacio, dels que u actuarà com a President,
un atre com a Secretari i dos com a vocals. L’eleccio de President i Secretari es
realisarà entre els membres del Jurat per votacio en la primera reunio que celebren.

Els seus membres, a proposta del Consell General o per propia iniciativa, seran triats
cada quatre anys per l’Assamblea General.
Formar part del Jurat de Garanties i Defensa del Participant es incompatible en
qualsevol atre carrec en POBLE.
El Jurat de Garanties i Defensa del Participant:
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Se reunirà en caracter ordinari al menys una volta al mes, en cas de que siga
necessari d’acort en les facultats atribuides en els estatuts, i en caracter
extraordinari totes aquelles que siguen necessaries.
Les convocatories de reunio les realisarà el Secretari a proposta del President,
del Consell General o de qualsevol atre orgue de POBLE.
En cas d’empat en una votacio el President tindra vot de calitat.
En qualsevol de les reunions ordinaries o extraordinaries, i per a que esta siga
valida, tindra que hi haure un quorum minim consistent en tres dels membres
de ple dret.
El Secretari sera l’encarregat d’alçar acta de les reunions.
Qualsevol dels informes, propostes o resolucions que es traslladen al Consell
General, al Tribunal de Conflictes i Disciplina, als participants o a qualsevol atre
orgue de POBLE, hauran d’anar firmades pel President i pel Secretari.
El President dirigirà les reunions i propondra l’orde del dia de les mateixes.
En la tramitacio d’un expedient, les tasques a realisar es distribuiran entre els
membres del Jurat conforme a l’acort pres en cadascun d’ells.
Dins de la tramitacio d’un expedient podra recabar testimonis, citant a declarar
a totes aquelles persones, afiliades o no, que es crega convenient per a la
resolucio del mateix.

En el cas de que u dels membres del Jurat de Garanties i Defensa del Participant
renuncie al seu carrec sera substituit provisionalment per un atre afiliat propost pel
Consell General, fins que en la següent Assamblea General siga ratificada dita
substitucio.
Art. 8. Consells Comarcals.
Els Consells Comarcals es reuniran de manera obligatoria una vegada cada dos
mesos. Partint d’este minim, cada Consell Comarcal podra fixar unes atres freqüencies
i realisar aquelles reunions que considere oportunes.
En qualsevol de les reunions ordinaries o extraordinaries del Consell Comarcal i per a
que esta siga valida tindra que hi haure quorum, consistent en la mitat mes u dels
membres de ple dret de dit orgue.
En cas d’empat en una votacio el President tindra vot de calitat.
La responsabilitat del Consell Comarcal es colegiada, sense perjuï de les
responsabilitats que corresponguen individualment als membres.

Art. 9. Assamblees Municipals.
L’Assamblea Municipal se constituirà en primera convocatoria en la mitat mes u dels
participants en dret a assistir i, en cas de no alcançar-se dita assistencia, una volta
passada mija hora es constituirà en segona convocatoria siga quina siga l’assistencia.
En l’Assamblea Municipal se constituirà la Taula d’Edat. Dita Taula la conformaran els
dos afiliats mes majors i els dos mes jovens, actuant de President de la mateixa el mes
major. Esta Taula rebra les candidatures per a conformar la Taula de l’Assamblea; en
cas de hi haure nomes una candidatura sera proclamada, i si n’hi ha dos o mes es
procedirà a votar, sent triada la que mes vots obtinga. Les candidatures a la Taula de
l’Assamblea se conformaran per quatre afiliats, dels quals u actuara de President de
Taula, un atre de Secretari d’Actes i dos de Secretaris de Paraula.
La Taula de l’Assamblea será 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 repliques, pero en qualsevol cas es podran
efectuar un minim de tres intervencions a favor i tres en contra de cada
proposta.
Sometre a votacio les propostes o mides a adoptar arreplegades en l’orde del
dia.
Resoldre les qüestions d’orde i procediment que pogueren plantejar-se; podra
retirar la paraula, amonestant ad aquells que s’excedixquen en les formes o en
el temps assignat per a la seua intervencio.
La redaccio de l’acta de l’Assamblea.

Totes les decisions de l’Assamblea adoptades per votacio seran per majoria simple,
excepte en aquells temes que els estatuts establixen un minim superior.

Art. 10. Consells Municipals.
Els Consells Municipals es reuniran de manera obligatoria una vegada cada mes.
Partint d’este minim cada Consell Municipal podra fixar unes atres freqüencies i
realisar aquelles reunions que considere oportunes.
En qualsevol de les reunions ordinaries o extraordinaries del Consell Municipal i per a
que esta siga valida haura de hi haure quorum, consistent en la mitat mes u dels
membres de ple dret de dit orgue.
En cas d’empat en una votacio el President tindra vot de calitat.
La responsabilitat del Consell Municipal es colegiada, sense perjuï de les
responsabilitats que corresponguen individualment als membres.
El Consell Municipal establirà el numero de compromissaris per a participar en
l’Assamblea Municipal, ordinaria o extraordinaria, de POBLE, que podra ser
l’assistencia de tots els afiliats o be la representativitat dels mateixos atenent a l’articul
11, apartat a) dels estatuts.

DISPOSICIO ADICIONAL FINAL
En compliment dels estatuts, lo reflectit en este Reglament en els articuls 9 i 10 sobre
les Assamblees Municipals i els Consells Municipals, s’enten com una norma comuna i
minima per a les mateixes. Per lo tant cada Assamblea Municipal aprovarà el
Reglament corresponent, en el qual es podra marcar una norma mes restrictiva o
ampla que la que aci es fixa, pero mai mes laxa o inferior.

