
 

 

                                                    

                                                

ESTATUTS 

 

Títol Preliminar 

Títol I. L’adhesió a Solidaritat per la Independència 

Títol II. L’organització territorial 

Capítol I. L’àmbit local 

Capítol II. L’àmbit comarcal 

Capítol III. L’àmbit regional 

Títol III. Els òrgans de govern d’àmbit nacional 

Capítol I. El Congrés Nacional 

Capítol II. El Consell Nacional 

Capítol III. L’Executiva Nacional 

Capítol IV. Els òrgans de política municipal 

Capítol V. La Comissió de Garanties 

Capítol VI. El Consell Assessor 

Títol IV. Les llistes electorals i la designació de candidats  

Títol V. Els càrrecs públics 

Títol VI. El règim econòmic 

Títol VII. La reforma dels Estatuts 

Títol VIII. Coalició, federació, fusió i dissolució 

Disposicions transitòries 

Disposició final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    

                                                

 

Títol Preliminar 
 
Article 1. Denominació i principis fundacionals. 
 
Solidaritat per la Independència (SI) és un partit polític fundat per aconseguir la 
independència de la Nació catalana –de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó– i 
la constitució d’un Estat català en el si de la Unió Europea, a través de mitjans 
pacífics, cívics i democràtics.  
 
SI és un partit democràtic, progressista i transversal, on tenen cabuda totes 
aquelles persones que volen la independència de la Nació catalana i treballen per 
aconseguir-la, per potenciar la identitat cultural i lingüística catalana, i per assolir 
una societat justa, solidària i lliure, i un millor benestar per a la ciutadania. 
 
SI s’estructura i s’organitza com a partit polític sobre els principis de la democràcia 
interna, de la participació i de la disciplina en les decisions del partit. 
 
El català és la llengua pròpia i de comunicació de SI. 
 
SI vetllarà pels principis de capacitat i mèrit en el seu funcionament intern i 
treballarà per garantir la igualtat d’oportunitats, entre homes i dones, en els òrgans 
de decisió interns, així com en les llistes i candidatures de representació externa. 
 
Article 2. Domicili 
 
La Seu Nacional de Solidaritat per la Independència radica en un municipi de 
Catalunya. El Consell Nacional de Solidaritat per la Independència decideix i pot 
modificar la ubicació de la Seu Nacional. 
 
 

Títol I. L’adhesió a Solidaritat per la Independència 
 
Article 3. Condició d’adherit 
 
Per ser adherit de SI cal ser major d’edat i complir les condicions següents: 
 

a) Acceptar els principis polítics generals de SI. 

b) Actuar d’acord amb els Estatuts.  

c) Actuar d’acord amb les decisions que adoptin els òrgans de direcció. 

d) No militar en cap altre partit polític, fora dels casos admesos pel Consell 
Nacional. 



 

 

                                                    

                                                

 
La sol·licitud d’adhesió a SI es farà a través del web del partit, o emplenant la 
butlleta habilitada a aquest efecte, que es farà arribar a la Seu Nacional de SI. 
 
La sol·licitud d’adhesió es comunicarà a les Executives Local, Comarcal i 
Regional. 
 
Durant els tres mesos següents a la data d’entrada de la sol·licitud dirigida a la 
Seu Nacional o realitzada a través del web de Solidaritat per la Independència, el 
nou adherit no podrà exercir el dret de sufragi actiu i passiu recollit en l’article 4 b) 
dels presents Estatuts. Transcorreguts aquests tres mesos, si l’Executiva Local, 
Comarcal, Regional o Nacional no han pres cap decisió contrària a l’adhesió, la 
persona sol·licitant passarà a gaudir de la condició d’adherit amb tots els drets i 
deures. 
 
Les decisions que adoptin l’Executiva Local, Comarcal o Regional sobre les 
admissions es trametran a l’Executiva Nacional, que decidirà, finalment, si 
accepta o no l’alta. Aquesta decisió podrà ser recorreguda per l’Executiva Local 
en què estigui domiciliada la persona que ha sol·licitat l’adhesió a SI davant del 
Consell Nacional. 
 
La readmissió d’antics adherits que hagin estat expulsats de SI, necessitarà 
l’acord favorable de l’Executiva Nacional per majoria absoluta. Aquest acord haurà 
de ser ratificat pel Consell Nacional per majoria absoluta. Si el Consell Nacional té 
una postura contrària a la de l’Executiva Nacional, prevaldrà la del Consell 
Nacional, ja que és el màxim òrgan representatiu del partit entre congressos. 
 
Article 4. Drets dels adherits 
 
La sobirania radica en els adherits i s’exerceix mitjançant la seva participació en 
els òrgans de SI en la forma regulada en els presents Estatuts. 
 
Els adherits tenen els drets següents: 
 

a) Ser convocats i assistir a tots els actes i reunions de SI que no siguin 
limitats als membres dels seus òrgans col·legiats, i participar-hi. 

b) Ser convocats i assistir als congressos i assemblees locals, comarcals i 
regionals a què pertanyi i als congressos i convencions nacionals –en les 
condicions fixades per reglament i amb dret de veu i de sufragi actiu i 
passiu–, i participar-hi. 

c) Elegir els candidats i les candidates de SI, i ser elegit en els processos de 
primàries que SI organitzarà per determinar l’ordre en què es presentaran 
els seus candidats i candidates en les eleccions en què SI es presenti a 
través de candidatures pròpies o de coalicions. 



 

 

                                                    

                                                

d) Ser convocats, participar i votar en els referèndums i assemblees que 
s’organitzaran per prendre les grans decisions que afectin l’àmbit local, 
comarcal, regional o nacional. 

e) Defensar les seves opinions amb veu i vot a les reunions dels òrgans i 
equips en què estiguin adscrits, en la forma que s’estableixi 
reglamentàriament. En el torn obert de paraules d’una assemblea local, els 
adherits podran proposar temes per debatre, que si són acceptats per la 
majoria dels assistents hauran de figurar en l’ordre del dia de la següent 
assemblea local.  

f) Formular als òrgans de govern de SI preguntes, propostes, al·legacions, 
queixes i suggeriments, d’acord amb les normes dels presents Estatuts i 
altres reglaments vàlidament aprovats, i rebre’n la resposta corresponent. 

g) Rebre informació sobre l’activitat interna i externa de SI, així com de la 
tasca dels diferents grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en 
general. 

h) Expressar les seves opinions tant internament com externament, i tant de 
forma individual com col·lectiva. 

i) Rebre el carnet d’adherit en esdevenir adherit de ple dret. 

j) Rebre de SI l’oportuna protecció política i l’assistència tecnicojurídica per 
defensar els actes que es derivin del correcte exercici de llurs càrrecs 
electes o de les seves activitats polítiques com a adherits de SI. 

k) Rebre formació continuada de tipus tècnic i polític. 

l) Mantenir la confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús 
exclusivament per a funcions del partit. 

 

Article 5. Deures dels adherits 
 
Els adherits tenen els deures següents: 
 

a) Actuar d’acord amb els presents Estatuts, acceptar els reglaments vigents i 
complir els acords adoptats pels òrgans de SI en matèries de la seva 
competència. 

b) Treballar en les tasques que, amb la seva conformitat, els assignin els 
òrgans directius competents d’acord amb les seves possibilitats de temps i 
aptituds. 

c) Assistir a les reunions de qualsevol òrgan de SI per al qual hagin estat 
nomenats. Si deixen d’assistir a tres reunions consecutives, o cinc 



 

 

                                                    

                                                

d’alternes en un any natural, i sense justificació, quedaran automàticament 
cessats del càrrec per dimissió de les seves responsabilitats. 

d) Observar en tot moment una conducta de correcció i respecte envers la 
resta dels adherits. 

e) Abonar amb puntualitat la quota fixada pel Consell Nacional. 

f) No militar ni estar adherit a altres formacions polítiques diferents de SI, fora 
dels casos admesos pel Consell Nacional. 

g) No donar suport a altres formacions polítiques o candidatures electorals 
diferents de SI, fora dels casos admesos pel Consell Nacional. 

h)  Guardar discreció de les matèries reservades.  

i) Mantenir una conducta ètica en l’acció política. 

 
Article 6. Pèrdua de la condició d’adherit  
 
La condició d’adherit es perd: 
 

a) Per voluntat pròpia i comunicant-ho per escrit o per correu electrònic a la 
Coordinadora Regional a la qual estigui assignat. 

b) Com a resultat d’expedient disciplinari, de conformitat amb les 
corresponents normes establertes en el Capítol V.  

c) Per manca de pagament de la quota d’adherit, segons es marqui 
reglamentàriament.  

d) Per defunció.  

e) Per presentar-se en una llista electoral per a qualsevol opció o candidatura 
diferent de SI, fora dels casos admesos pel Consell Nacional. 

 
Article 7. Radicalitat democràtica 
 
SI potenciarà el caràcter democràtic del seu funcionament, i aprofundirà en els 
mecanismes de democràcia participativa i en la radicalitat democràtica en la presa 
de decisions, organitzant primàries per escollir els candidats i les candidates a les 
llistes electorals i utilitzant la convocatòria de referèndums i assemblees en les 
grans decisions que s’hagin de prendre. 
 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Article 8. Dels referèndums i assemblees de SI per prendre les grans 
decisions 
 
SI convocarà referèndums i assemblees d’adherits per prendre les grans 
decisions que afectin l’àmbit local, comarcal, regional o nacional, que convocaran 
les respectives Executives. 
 
Els referèndums interns són els processos de decisió, en els quals poden 
participar i votar el conjunt dels adherits d’un àmbit territorial local, comarcal, 
regional o nacional al llarg d’una jornada o jornades de votació. Hi podrà haver 
diferents punts de votació. El debat intern en els referèndums serà no presencial i 
es farà els dies previs al dia o dies de votació a través dels mitjans electrònics que 
l’organització habiliti, als quals podran accedir el conjunt dels adherits, sense 
perjudici d’altres formes de debat que puguin organitzar-se. 
 
Les assemblees són les convocatòries per prendre decisions, en un dia i una hora 
concrets, en les quals poden participar el conjunt dels adherits d’un àmbit 
territorial local, comarcal, regional o nacional. El debat serà presencial, en la 
pròpia assemblea, i la votació es durà a terme en finalitzar el debat i en la mateixa 
sala on hagi transcorregut el debat. 
 
En funció del debat –presencial o no presencial– que requereixi la decisió que 
s’hagi de prendre, es convocaran referèndums o assemblees. 
 
Els referèndums o assemblees es convocaran, com a mínim, sempre que s’hagin 
de prendre les decisions següents:  
 

— La presentació de SI a una convocatòria electoral, en els seus àmbits 
respectius. 

— Les coalicions i acords electorals, en els seus àmbits respectius. 

— El programa electoral, en els seus àmbits respectius. 

— Els pactes postelectorals de govern, si no constessin en el programa 
electoral. 

— El posicionament de SI davant de consultes o referèndums convocats per 
les institucions o la societat civil. 

Si aquestes decisions afecten els Consells Comarcals o Diputacions, hi 
participaran els adherits de l’àmbit territorial de la institució pública afectada per la 
decisió. 

També se celebraran referèndums o assemblees, per acordar la posició política 
de SI en altres qüestions que es considerin fonamentals en l’àmbit territorial local, 
comarcal o regional, per decisió de l’Executiva Local, Comarcal o Regional que 



 

 

                                                    

                                                

correspongui, que l’haurà de prendre quan ho demanin el 20% de les persones 
adherides en el territori de referència.  

En l’àmbit nacional se celebraran referèndums o assemblees per acordar la 
posició política de SI en altres qüestions que es considerin fonamentals en l’àmbit 
nacional, per decisió de l’Executiva Nacional o del Consell Nacional, que l’hauran 
de prendre quan ho demanin un mínim de cinc Executives Regionals o el 20% de 
les persones adherides a SI. 
 
Article 9. Règim de votacions 
 
En les votacions que es facin en tots els òrgans de SI, en reunions degudament 
convocades, no és possible la delegació de vot, i s’entén que hi ha majoria simple 
quan els vots positius superen els negatius, sense comptar-hi les abstencions, els 
vots en blanc i els nuls. Si no s’expressa el contrari en aquests Estatuts, tota 
majoria s’entendrà que és la simple.  
 
Així mateix, s’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressi en el mateix sentit 
la meitat més un dels vots emesos, si hi ha presents almenys la meitat dels 
membres amb dret a vot en l’òrgan que hagi d’adoptar l’acord objecte de votació, 
a excepció del Congrés Nacional quant al quòrum d’assistència. 
 
Les votacions que afectin directament persones seran secretes. També seran 
secretes aquelles votacions en què, encara que no es refereixi directament a 
persones, ho demanin almenys el 30 % dels membres amb dret a vot presents. 
 
Per als càrrecs de responsabilitat de les diferents executives territorials, 
s’estableix un sistema d’elecció directa amb llistes obertes, en el qual es poden 
presentar, individualment o agrupades formant equips, totes les persones 
adherides, d’acord amb la normativa establerta en els reglaments reguladors 
corresponents. 
 
En les eleccions per a càrrecs de responsabilitat s’elegirà la persona que hi 
obtingui més vots. En cas d’empat, en l’àmbit nacional s’escollirà la persona que 
hagi presentat primer la candidatura. Si l’àmbit és inferior al nacional, tot seguit es 
farà una segona votació, i si persisteix l’empat s’escollirà la persona que hagi 
presentat primer la candidatura. 

 

Títol II. L’organització territorial 
 
Article 10. Estructura general 
 
L’organització territorial de SI s’articula en els àmbits territorials local, comarcal, 
regional i nacional. 



 

 

                                                    

                                                

 
Cada àmbit territorial escollirà la seva Executiva, que dirigirà SI en aquell àmbit 
territorial concret. 
 
Les Executives s’escolliran per mitjà d’un Congrés. El Congrés és la convocatòria 
de tots els adherits de l’àmbit territorial concret per escollir els càrrecs de 
responsabilitat de la seva Executiva. 
 
 

Capítol I. L’àmbit local 
 
Article 11. Definició de l’àmbit local 
 
L’àmbit territorial bàsic és el local i s’hi adscriuen els adherits que tinguin fixada la 
residència en el seu àmbit, que serà preferentment municipal, formant la 
Coordinadora Local. Si és necessari i per acord de l’Executiva Nacional, l’àmbit 
local podrà cobrir diversos municipis pròxims o bé només districtes o entitats 
municipals descentralitzades (EMD) si el municipi està dividit d’aquesta manera. 
 
Només en casos excepcionals, i sempre que la persona sol·licitant ho justifiqui 
adequadament,  podrà adherir-se a una Coordinadora Local diferent a la del seu 
lloc de residència habitual. El vistiplau definitiu correspon a l’Executiva Nacional, 
prèvia consulta a les Executives Locals afectades.  
 
Cap persona adherida no podrà formar part de més d’una Coordinadora Local 
simultàniament. 
 
Per constituir una Coordinadora Local caldrà un mínim de quatre adherits. 
 
Si en un municipi no hi ha Coordinadora Local, l’Executiva Comarcal podrà 
designar-hi una persona delegada, i els adherits s’adscriuran temporalment a la 
Coordinadora Local d’un municipi proper, preferentment de la mateixa comarca. 
 
Article 12. Òrgans de la Coordinadora Local 
 
Els òrgans de la Coordinadora Local són, com a mínim: el Congrés Local i 
l’Executiva Local. 
 
12.1. El Congrés Local 
 
El Congrés Local és el màxim òrgan de la Coordinadora Local, i el formen tots els 
adherits que s’hi adscriuen. Cada dos anys se celebrarà un Congrés Local per 
elegir l’Executiva Local pel procediment de llistes obertes. 
 



 

 

                                                    

                                                

El Congrés Local se celebrarà almenys una vegada cada dos anys de manera 
ordinària i també quan sigui convocat pel coordinador local, per decisió majoritària 
de l’Executiva Local o a petició per escrit d’almenys una tercera part dels adherits 
de la Coordinadora Local. Els Congressos Locals es convocaran almenys amb 
quinze dies d’antelació. 
 
Les funcions bàsiques del Congrés Local són: 
 

a) Escollir els membres de l’Executiva Local. 

b) Cessar el coordinador local, en Congrés que s’haurà de convocar si ho 
demanen per escrit almenys una tercera part dels adherits de la 
Coordinadora Local. Caldrà la majoria absoluta per decidir-ne el 
cessament, i s’haurà de convocar un Congrés Local Extraordinari per 
escollir-ne un de nou en el termini màxim d’un mes. 

c) Avaluar el treball de SI, especialment en el seu àmbit d’actuació territorial, i 
formular les preguntes i prendre les iniciatives que considerin oportunes per 
adreçar-les a les Executives Comarcal, Regional o Nacional. 

 
12.2. L’Executiva Local 
 
La direcció i l’administració de la Coordinadora Local serà responsabilitat de 
l’Executiva Local, que estarà formada per un mínim de quatre persones i un 
màxim de set persones escollides en el Congrés Local. Una d’elles serà el 
coordinador local. Els càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Local s’escullen 
per un mandat de dos anys, prorrogats fins a la celebració del Congrés Local que 
esculli la nova Executiva Local. 
 
El nombre total de càrrecs de responsabilitat que s’han d’elegir i les seves 
funcions quedaran definides en el Reglament del Congrés Local, que haurà de 
redactar i aprovar l’Executiva Comarcal. 

El coordinador local exercirà les funcions de la Presidència Local, i serà la 
persona que ostenti la màxima representació política i institucional de Solidaritat 
per la Independència dins del municipi o municipis que formen part de la 
Coordinadora Local. És la persona que coordina i fa el seguiment del treball 
ordinari de la resta de membres de l’Executiva Local i és responsable de les 
relacions externes i institucionals amb les entitats, institucions i personalitats de 
l’àmbit local. 
 
L’Executiva Local haurà de convocar assemblees obertes a tots els adherits de la 
Coordinadora Local de forma regular, per informar del seu funcionament i debatre 
sobre l’activitat política de la Coordinadora Local amb el conjunt dels adherits. 
 



 

 

                                                    

                                                

El coordinador local convocarà les assemblees amb quinze dies d’antelació com a 
mínim i, en qualsevol cas, es convocarà com a mínim una assemblea cada sis 
mesos. 
 
En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’Executiva Local, la 
mateixa Executiva Local nomenarà una persona substituta fins al proper Congrés 
Local. No obstant això, si les baixes o dimissions en l’Executiva Local afecten més 
del 50% dels seus membres, s’haurà de convocar necessàriament un Congrés 
Local Extraordinari en el termini màxim d’un mes. 
 
 
Article 13. Funcions de l’Executiva Local 
 
Les funcions bàsiques de l’Executiva Local són: 
 

a) Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial. 

b) Difondre, aplicar i defensar la política de SI. 

c) Apropar a la ciutadania el projecte de SI, i incorporar nous adherits i nous 
simpatitzants a l’organització. 

d) Representar, organitzar, coordinar, dinamitzar i mobilitzar els adherits de SI 
en el seu àmbit d’actuació territorial. 

e) Executar els acords dels congressos, referèndums i assemblees locals. 

f) Administrar els recursos econòmics de la Coordinadora Local. 

g) Fomentar el debat polític i la formació dels adherits. 

h) Proposar a l’Executiva Nacional acords electorals amb altres forces 
polítiques per a les eleccions municipals. 

i) Fer un seguiment de la política municipal i dels temes rellevants per a la 
ciutadania dins del seu àmbit territorial. 

j) Donar suport als seus regidors, i coordinar-ne l’actuació amb la del seu 
grup municipal.  

k) Fer el seguiment i l’execució de les campanyes electorals o de temes 
concrets que l’organització porti a terme dins del seu àmbit territorial.  

l) Tenir contacte i relació amb les entitats, associacions i col·lectius polítics, 
socials i culturals del seu àmbit territorial. 

 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Article 14. Autonomia local 
 
Les Coordinadores Locals i els seus òrgans tindran autonomia plena en tot allò 
que fa referència a la seva activitat interna en l’àmbit del municipi, excepte en les 
decisions sobre pactes i acords electorals o de formació de govern municipal. Pel 
que fa a la política supralocal, s’hauran de subjectar a la línia general establerta 
pels òrgans directius de SI i podran aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia.  
 
No obstant això, per subscriure coalicions o acords electorals amb altres 
organitzacions o per formar-hi un govern municipal, caldrà l’aprovació de 
l’Executiva Nacional. 
 
En el cas d’un funcionament manifestament contrari a la línia política i a l’activitat 
de SI, l’Executiva Comarcal, o, si no n’hi ha, l’Executiva Regional o la Nacional, 
per decisió motivada adoptada per majoria absoluta, podrà dissoldre l’Executiva 
Local i nomenar una Gestora Local perquè en un termini de tres mesos procedeixi 
a reorganitzar-la. La decisió haurà de ser ratificada per l’Executiva Nacional i pel 
Consell Nacional per majoria absoluta. Aquesta dissolució no significarà que els 
adherits de l’Executiva Local afectada en perdin la condició. 
 
 

Capítol II. L’àmbit comarcal 
 
Article 15. Definició de l’àmbit comarcal 
 
La Coordinadora Comarcal és l’àmbit territorial comarcal. La Coordinadora 
Comarcal està formada pel conjunt d’adherits adscrits a les Coordinadores Locals 
de cada unitat comarcal d’organització interna de SI. 
 
Les Coordinadores Comarcals són les que consten a l’article 19.  
 
Els municipis que inclouen són els establerts a la Llei 6/1987. 
 
A la ciutat de Barcelona, la totalitat dels adherits de cada districte formen una 
Coordinadora Comarcal. Els districtes s’ajusten a la Divisió de Descentralització 
per Districtes vigent a Barcelona. 
 
Per modificar, crear o fusionar Coordinadores Comarcals, caldrà l’acord del 
Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, que haurà d’escoltar les 
Coordinadores afectades. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Article 16. Òrgans de les Coordinadores Comarcals 
 
Els òrgans de la Coordinadora Comarcal són, com a mínim, el Congrés Comarcal 
i l’Executiva Comarcal. 
 
16.1. El Congrés Comarcal 
 
El Congrés és el màxim òrgan de la Coordinadora Comarcal i el formen tots els 
adherits adscrits a les Coordinadores Locals de cada Coordinadora Comarcal. El 
Congrés Comarcal ha de debatre les grans línies polítiques i marcar el contingut 
de l’actuació de l’Executiva Comarcal per al període següent, així com donar 
compte del treball realitzat.  
 
Cada dos anys se celebrarà un Congrés Comarcal per elegir l’Executiva Comarcal 
per procediment de llistes obertes. El Congrés també escollirà els consellers 
nacionals territorials quan a la Comarcal n’hi correspongui més d’un. 
 
El Congrés Comarcal se celebrarà almenys una vegada cada dos anys de manera 
ordinària i també quan sigui convocat pel coordinador comarcal, per decisió 
majoritària de l’Executiva Comarcal o a petició per escrit d’almenys una tercera 
part dels adherits de la Coordinadora Comarcal. Els Congressos Comarcals es 
convocaran almenys amb quinze dies d’antelació. 
 
Les funcions bàsiques del Congrés Comarcal són: 
 

a) Escollir els membres de l’Executiva Comarcal. 

b) Cessar el coordinador comarcal, en Congrés que s’haurà de convocar si ho 
demanen per escrit almenys una tercera part dels adherits de la 
Coordinadora Comarcal. Caldrà la majoria absoluta per decidir-ne el 
cessament, i s’haurà de convocar un Congrés Comarcal Extraordinari per 
escollir-ne un de nou en el termini màxim d’un mes. 

c) Avaluar el treball de SI, especialment en el seu àmbit d’actuació territorial, i 
formular les preguntes i prendre les iniciatives que considerin oportunes per 
adreçar-les a les Executives Regional o Nacional. 

 
16.2. L’Executiva Comarcal 
 
La direcció i administració de la Coordinadora Comarcal serà responsabilitat de 
l’Executiva Comarcal, que estarà formada per un mínim de quatre persones i un 
màxim de set escollides en el Congrés Comarcal. Una d’elles serà el coordinador 
comarcal. Quan ho considerin oportú, les Executives Comarcals seran obertes i hi 
podran assistir els coordinadors locals de l’àmbit geogràfic de la Comarcal. Els 
càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Comarcal s’escullen per un mandat de 



 

 

                                                    

                                                

dos anys, prorrogats fins a la celebració del Congrés Comarcal que esculli la nova 
Executiva Comarcal. 
. 
El nombre total de càrrecs de responsabilitat que s’han d’elegir i les seves 
funcions quedaran definides en el Reglament del Congrés Comarcal que haurà de 
redactar i aprovar l’Executiva Regional. 

El coordinador comarcal exercirà les funcions de la Presidència Comarcal, i serà 
la persona que ostenti la màxima representació política i institucional de Solidaritat 
per la Independència dins del territori de la Coordinadora Comarcal. És la persona 
que coordina i fa el seguiment del treball ordinari de la resta de membres de 
l’Executiva Comarcal i és responsable de les de relacions externes i institucionals 
amb les entitats, institucions i personalitats de l’àmbit geogràfic de la 
Coordinadora Comarcal. 

El coordinador comarcal és membre de l’Executiva Regional del seu àmbit 
territorial i membre del Consell Nacional en representació territorial de la seva 
Coordinadora Comarcal. 
 
L’Executiva Comarcal haurà de convocar assemblees obertes a tots els adherits 
de la Coordinadora Comarcal de forma regular, per informar i compartir-ne el 
funcionament i debatre sobre l’activitat política de la Coordinadora Comarcal amb 
el conjunt dels adherits. 
 
Les assemblees comarcals seran convocades pel coordinador comarcal amb 
quinze dies d’antelació com a mínim, i en qualsevol cas, es convocarà com a 
mínim una assemblea cada sis mesos. 
 
En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’Executiva Comarcal, la 
mateixa Executiva Comarcal nomenarà una persona substituta fins al proper 
Congrés Comarcal. No obstant això, si les baixes o dimissions en l’Executiva 
Comarcal afecten més del 50% dels seus membres, s’haurà de convocar 
necessàriament un Congrés Comarcal Extraordinari en el termini màxim d’un mes. 
El càrrec de coordinador comarcal és incompatible amb el de coordinador regional 
i local, i amb els càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Nacional.  
 
16.3. Impugnació d’acords de les Executives d’àmbit territorial menor 
 
Les Executives Comarcals podran impugnar davant de l’Executiva Regional 
qualsevol decisió o acord adoptat per les Executives Locals del seu àmbit 
territorial quan considerin que no s’ajusten a la línia política o als Estatuts de SI. 
La decisió que es prengui a l’Executiva Regional haurà de ser ratificada per 
l’Executiva Nacional i pel Consell Nacional. 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Article 17. Funcions de l’Executiva Comarcal 
 
Les funcions bàsiques de l’Executiva Comarcal són: 
 

a) Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial. 

b) Difondre, aplicar i defensar la política de SI. 

c) Apropar a la ciutadania el projecte de SI, i incorporar nous adherits o nous 
simpatitzants a l’organització. 

d) Representar, organitzar, coordinar, dinamitzar i mobilitzar els adherits de SI 
en el seu àmbit d’actuació territorial. 

e) Executar els acords dels congressos, referèndums i assemblees 
comarcals. 

f) Administrar els recursos econòmics de la Coordinadora Comarcal. 

g) Fomentar el debat polític i la formació dels adherits. 

h) Presentar propostes de resolució al Consell Nacional. 

i) Tenir contacte i relació amb les entitats, associacions i col·lectius polítics, 
socials i culturals del seu àmbit territorial. 

j) Coordinar i supervisar l’acció política dels diferents regidors i grups 
municipals dels municipis del seu àmbit territorial. 

k) Fer un seguiment de la política al Consell Comarcal i dels temes rellevants 
per a la ciutadania dins del seu àmbit territorial. 

l) Donar suport als seus Consellers Comarcals, i coordinar-ne l’actuació amb 
la del seu grup al Consell Comarcal. 

m) Dirigir i coordinar les campanyes electorals o els temes concrets que 
l’organització porti a terme dins del seu àmbit territorial. 

n) Distribuir el material de l’organització a les Coordinadores Locals del seu 
àmbit. 

o) Vetllar i supervisar l’acció política de les Coordinadores Locals del seu 
àmbit territorial, tot garantint que segueixin la línia política i els Estatuts de 
SI. 

 
Article 18. Autonomia comarcal 
 
Les Coordinadores Comarcals i els seus òrgans tindran autonomia plena en tot 
allò que fa referència a la seva activitat interna en l’àmbit de la comarca, excepte 



 

 

                                                    

                                                

en les decisions sobre la formació de govern al Consell Comarcal. Pel que fa a la 
política supracomarcal, s’hauran de subjectar a la línia general establerta pels 
òrgans directius de SI i podran aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia.  
 
No obstant això, per subscriure acords de formació de govern al Consell 
Comarcal, caldrà l’aprovació de l’Executiva Nacional. 
 
En el cas d’un funcionament manifestament contrari a la línia política i a l’activitat 
de SI, l’Executiva Regional o la Nacional, per decisió motivada adoptada per 
majoria absoluta, podrà dissoldre qualsevol Executiva Comarcal i nomenar una 
Gestora Comarcal perquè en un termini de tres mesos procedeixi a reorganitzar-
la. La decisió haurà de ser ratificada per l’Executiva Nacional i pel Consell 
Nacional per majoria absoluta. Aquesta dissolució no significarà que els adherits 
de l’Executiva Comarcal afectada en perdin la condició. 
 
 

Capítol III. L’àmbit regional 
 
Article 19. Definició de l’àmbit regional 
 
La Coordinadora Regional és l’àmbit territorial regional, i està formada pel conjunt 
d’adherits adscrits a les Coordinadores Comarcals de cada unitat regional 
d’organització interna de SI. 
 
Inicialment es creen les següents Coordinadores Regionals: 
 

1. Regional de Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat: inclou els deu 
districtes de Barcelona (que tindran la consideració de Coordinadores 
Comarcals) i la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat (que també tindrà la 
consideració de Coordinadora Comarcal). 

2. Regional de la Regió Metropolitana de Barcelona: inclou les Coordinadores 
Comarcals del Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental-Est (que 
inclou els municipis de l’àrea d’influència de Sabadell), el Vallès Occidental-
Oest (que inclou els municipis de l’àrea d’influència de Terrassa), el Vallès 
Oriental i el Barcelonès Nord (que inclou els municipis de Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet). 

3. Regional de les Comarques Centrals: inclou les Comarcals del Bages, el 
Berguedà, Osona, el Solsonès i el Ripollès. 

4. Regional del Penedès: inclou les Comarcals de l’Anoia, l’Alt Penedès, el 
Baix Penedès i el Garraf. 

5. Regional de les Comarques de Girona: inclou les Comarcals de l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la 
Selva. 



 

 

                                                    

                                                

6. Regional de les Terres de Ponent: inclou les Comarcals de les Garrigues, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 

7. Regional del Pirineu: inclou les Comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran. 

8. Regional del Camp de Tarragona: inclou les Comarcals de l’Alt Camp, el 
Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 

9. Regional de les Terres de l’Ebre: inclou les Comarcals del Baix Ebre, el 
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.  

10. Regional del País Valencià: inclou les Comarcals valencianes.  

L’adscripció de les Coordinadores Locals al Vallès Occidental-Est i al Vallès 
Occidental-Oest l’acordarà l’Executiva Nacional, un cop escoltades les 
Coordinadores Locals afectades. 

El Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, podrà aprovar per 
majoria absoluta una modificació del nombre, denominació i composició territorial 
de les Coordinadores Regionals, i crear-ne de noves. 
 
Article 20. Òrgans de les Coordinadores Regionals  
 
Els òrgans de la Coordinadora Regional són, com a mínim, el Congrés Regional i 
l’Executiva Regional. 
 
20.1. El Congrés Regional 
 
El Congrés Regional és el màxim òrgan de la Coordinadora Regional i el formen 
tots els adherits adscrits a les Coordinadores Comarcals que hi són incloses. El 
Congrés Regional ha de debatre les grans línies polítiques i marcar el contingut 
de l’actuació de l’Executiva Regional per al període següent, així com donar 
compte del treball realitzat.  
 
El Congrés Regional se celebrarà almenys una vegada cada quatre anys de 
manera ordinària i també quan sigui convocat pel coordinador regional, per 
decisió majoritària de l’Executiva Regional o a petició per escrit d’almenys una 
tercera part dels adherits de la Regional. Els Congressos Regionals es 
convocaran almenys amb quinze dies d’antelació. 
 
Les funcions bàsiques del Congrés Regional són: 
 

a) Escollir els membres de l’Executiva Regional. 

b) Cessar el coordinador regional, en Congrés que s’haurà de convocar si ho 
demanen per escrit almenys una tercera part dels adherits de la 



 

 

                                                    

                                                

Coordinadora Regional. Caldrà la majoria absoluta per decidir-ne el 
cessament, i s’haurà de convocar un Congrés Regional Extraordinari per 
escollir-ne un de nou en el termini màxim d’un mes. 

c) Avaluar el treball de SI, especialment en el seu àmbit d’actuació territorial, i 
formular les preguntes i prendre les iniciatives que considerin oportunes per 
adreçar-les a l’Executiva Nacional. 

 
20.2. L’Executiva Regional 
 
La direcció i l’administració de la Coordinadora Regional serà responsabilitat de 
l’Executiva Regional, que estarà formada per un mínim de quatre persones i un 
màxim de set persones escollides en el Congrés Regional —una d’elles serà el 
coordinador regional—, i pels coordinadors comarcals del seu àmbit territorial. Els 
càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Regional s’escullen per un mandat de 
quatre anys.  
 
El nombre total de càrrecs de responsabilitat que s’han d’elegir i les seves 
funcions quedaran definides en el Reglament del Congrés Regional, que haurà de 
redactar i aprovar l’Executiva Nacional. 

El coordinador regional exercirà les funcions de la Presidència Regional, i serà la 
persona que ostenti la màxima representació política i institucional de Solidaritat 
per la Independència dins del territori de la Coordinadora Regional. És la persona 
que coordina i fa el seguiment del treball ordinari de la resta de membres de 
l’Executiva Regional i és responsable de les de relacions externes i institucionals 
amb les entitats, institucions i personalitats de l’àmbit geogràfic de la 
Coordinadora Regional. El coordinador regional és membre de l’Executiva 
Nacional. 

En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de l’Executiva Regional, 
l’Executiva Regional nomenarà una persona substituta fins al proper Congrés. No 
obstant això, si les baixes o dimissions de l’Executiva Regional afecten més del 
50% dels seus membres, s’haurà de convocar necessàriament un Congrés en el 
termini màxim d’un mes. 
 
El càrrec de coordinador regional és incompatible amb el de coordinador comarcal 
i local, i amb els càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Nacional. 
 
20.3. Impugnació d’acords de les Executives d’àmbit territorial menor 
 
Les Executives Regionals podran impugnar davant de l’Executiva Nacional 
qualsevol decisió presa per les Executives Locals i Comarcals del seu àmbit 
territorial quan considerin que no s’ajusten a la línia política o als Estatuts de SI. 



 

 

                                                    

                                                

La decisió que l’Executiva Nacional hagi pres haurà de ser ratificada pel Consell 
Nacional. 
 
Article 21. Funcions de l’Executiva Regional 
 
Les funcions bàsiques de l’Executiva Regional són: 
 

a)  Intervenir políticament i social en el seu àmbit territorial. 

b) Difondre, aplicar i defensar la política de SI. 

c) Apropar a la ciutadania el projecte de SI, i incorporar nous adherits o nous 
simpatitzants a l’organització. 

d) Representar, organitzar, coordinar, dinamitzar i mobilitzar els adherits de SI 
en el seu àmbit d’actuació territorial. 

e) Executar els acords dels congressos, assemblees i referèndums regionals. 

f) Administrar els recursos econòmics de la Coordinadora Regional. 

g) Fomentar el debat polític i la formació dels adherits. 

h) Traslladar les preguntes i propostes plantejades pels adherits i les 
Executives Locals i Comarcals del seu àmbit territorial a l’Executiva 
Nacional. 

i) Presentar propostes de resolució al Consell Nacional. 

j) Tenir contacte i relació amb les entitats, associacions i col·lectius polítics, 
socials i culturals del seu àmbit territorial. 

k) Coordinar i supervisar l’acció política dels diferents regidors i grups 
municipals dels municipis del seu àmbit territorial. 

l) Fer un seguiment de la política a la Diputació Provincial i dels temes 
rellevants per a la ciutadania dins del seu àmbit territorial. 

m) Donar suport als seus diputats provincials, i coordinar-ne l’actuació amb la 
del seu grup a la Diputació Provincial. 

n) Dirigir i coordinar les campanyes electorals o els temes concrets que 
l’organització porti a terme dins del seu àmbit territorial. 

o) Distribuir el material de l’organització a les Coordinadores Comarcals del 
territori. 

p) Vetllar i supervisar l’acció política de les Coordinadores Locals i Comarcals 
del seu àmbit territorial, tot garantint que segueixen la línia política i els 
Estatuts de SI. 



 

 

                                                    

                                                

 
Article 22. Autonomia regional 
 
Les Coordinadores Regionals tindran autonomia plena en tot allò que fa referència 
a la seva activitat interna en el seu àmbit territorial d’actuació. Pel que fa a les 
qüestions polítiques nacionals, s’hauran de subjectar a la línia general establerta 
pels òrgans directius de SI i podran aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia.  
 
Tanmateix, per subscriure acords de govern a la Diputació Provincial caldrà 
sempre l’aprovació de l’Executiva Nacional. 
 
En el cas d’un funcionament manifestament contrari a la línia política i a l’activitat 
de SI, l’Executiva Nacional, per decisió motivada adoptada per majoria absoluta, 
podrà dissoldre qualsevol Executiva Regional i nomenar una Gestora Regional 
perquè en un termini de tres mesos procedeixi a reorganitzar-la. La decisió haurà 
de ser ratificada per majoria absoluta del Consell Nacional. Aquesta dissolució no 
significarà que els adherits de l’Executiva Regional afectada en perdin la condició. 
 
 

Títol III. Els òrgans de govern d’àmbit nacional 
 

Capítol I. El Congrés Nacional 
 
Article 23. La sobirania del Congrés Nacional 
 
El Congrés Nacional és l’òrgan màxim i sobirà de SI i hi són convocats tots els 
adherits. Hi poden participar amb tots els drets tots els adherits al corrent de 
pagament. 
 
Article 24. Elecció de l’Executiva Nacional i fixació de la línia política 
 
Correspon al Congrés Nacional la fixació de la línia política de SI i l’elecció dels 
següents càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Nacional: 
 

— Presidència 

 

— Secretaria General 
 
— Secretaria Nacional d’Organització i Finances 
 
— Secretaria Nacional de Política Institucional 
 
— Secretaria Nacional d’Acció Municipal 
 
— Secretaria Nacional d’Estudis i Programes 



 

 

                                                    

                                                

 
— Secretaria Nacional de Formació i Atenció als Adherits i Simpatitzants 
 
— Secretaria Nacional de Polítiques Sectorials 
 
— Secretaria Nacional de Moviments Ciutadans i Temes Internacionals 

 
L’elecció de l’Executiva Nacional es farà de la manera següent: 
 
Les candidatures a l’Executiva Nacional es podran presentar, individualment o 
agrupades formant equips, a la Presidència, a la Secretaria General i a les 
diferents Secretaries.  
 
La votació es farà pel sistema de llistes obertes i, en qualsevol cas, serà 
individualitzada per a cada càrrec de responsabilitat. 
 
S’elegirà la persona que obtingui més vots per a cadascun dels càrrecs. En cas 
d’empat s’escollirà la persona que hagi presentat primer la candidatura. 
 
En cas de baixa o dimissió d’una persona que ocupi una Secretaria Nacional, 
l’Executiva Nacional proposarà una persona substituta fins al proper Congrés 
Nacional, que haurà de ser ratificada pel Consell Nacional per majoria absoluta.  
 
Article 25. Convocatòria del Congrés Nacional 
 
El Congrés Nacional se celebrarà cada quatre anys de manera ordinària. El 
Congrés Nacional ha de ser convocat pel Consell Nacional a proposta de 
l’Executiva Nacional. La convocatòria del Congrés Nacional, amb la proposta de 
l’ordre del dia, es trametrà per correu electrònic a tots els adherits amb una 
antelació mínima de quinze dies. Els documents congressuals es trametran a tots 
els adherits amb una antelació mínima de quinze dies. 
 
La convocatòria del Congrés Nacional podrà diferir-se, per acord de l’Executiva 
Nacional, fins a un termini màxim de tres mesos quan coincideixi amb períodes 
electorals, i per causes extraordinàries per majoria absoluta del Consell Nacional 
a proposta de l’Executiva Nacional, fins a un termini màxim de sis mesos. 
 
L’ordre del dia ha d’incloure com a mínim l’elecció de la mesa del Congrés, el 
debat i la votació de l’informe de gestió de la Presidència i de la Secretaria 
General sortint; el debat i votació de l’informe sobre la gestió econòmica i 
patrimonial del partit; el debat i votació del document d’estratègia política o 
programàtic que orienti l’activitat de SI en els quatre anys següents, així com la 
renovació dels càrrecs de responsabilitat de l’Executiva Nacional. L’ordre del dia 
també pot incloure altres temes que l’Executiva Nacional o el Consell Nacional 
considerin oportuns. 



 

 

                                                    

                                                

 
El Congrés Nacional serà preparat, i presidit fins a la constitució de la mesa, per 
una Comissió Organitzadora designada a aquest efecte pel Consell Nacional a 
proposta de l’Executiva Nacional. 
 
Les esmenes vives, parcials o a la totalitat, que facin els adherits s’enviaran per 
correu electrònic a tots els adherits, amb un mínim de tres dies d’antelació de la 
data de celebració del Congrés Nacional.  
 
Article 26. Convocatòria del Congrés Nacional Extraordinari 
 
Se celebrarà el Congrés Nacional amb caràcter extraordinari en el casos 
següents: 
 

a) Per acord del Consell Nacional per majoria absoluta. 

b) Per petició motivada, adreçada per escrit a l’Executiva Nacional, d’una 
tercera part dels adherits de SI. 

 
c) Per petició motivada, adreçada per escrit a l’Executiva Nacional, d’òrgans 

locals, comarcals o regionals que representin la meitat dels adherits de SI. 
Per formular aquesta petició caldrà que les Coordinadores Locals, 
Comarcals o Regionals ho hagin aprovat en una Assemblea o Congrés. 

 
El Congrés Nacional extraordinari tindrà lloc dins del termini de dos mesos a partir 
de la data en què el Consell Nacional ho hagi acordat o en què l’Executiva 
Nacional hagi rebut la petició de convocar-lo, i es convocarà amb un mínim de 
trenta dies d’antelació. En l’ordre del dia s’hi hauran d’incloure, com a mínim, els 
punts especificats en l’acord del Consell Nacional o en la petició adreçada a 
l’Executiva Nacional prevista en els casos b) i c) anteriors. 
 
Article 27. Reglaments dels Congressos, Referèndums i Assemblees 
 
A proposta de l’Executiva Nacional, el Consell Nacional aprovarà els Reglaments 
per regular els Congressos, Referèndums i Assemblees de SI. 
 
Article 28. Assemblea Nacional 
 
En els anys que no tingui lloc el Congrés Nacional, es convocarà, en l’interval de 
quatre anys que separa els Congressos Nacionals, com a mínim una Assemblea 
Nacional per debatre aspectes monogràfics en relació amb la línia i l’estratègia 
política de SI. També es convocarà una Assemblea Nacional per aprovar els 
manifestos o programes electorals amb què SI es presentarà a les eleccions. 
 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Capítol II. El Consell Nacional 
 
Article 29. Funcions del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional és el màxim òrgan de representació de SI entre congressos. 
És l’òrgan encarregat del debat i aprovació de les decisions polítiques de SI, tot 
ajustant la línia política de SI a les circumstàncies específiques de cada moment, 
seguint sempre les directrius i l’estratègia marcada pel darrer Congrés Nacional.  
 
Són funcions del Consell Nacional: 
 

a) Ratificar per majoria absoluta les persones que l’Executiva Nacional 
proposi per cobrir les vacants que s’hagin pogut produir en les Secretaries 
Nacionals elegides pel Congrés Nacional. 

b) Aprovar els aspectes bàsics dels programes electorals i impulsar i 
supervisar l’actuació dels òrgans de govern de SI. 

c) Fer propostes de resolució sobre temes concrets que reflecteixin la posició 
política de SI sobre aquests temes. 

d) Establir i modificar la ubicació de la Seu Nacional. 

e) Proposar per majoria absoluta la reforma dels Estatuts de SI. 

f) Aprovar el pressupost anual ordinari i els resultats de l’exercici presentats 
per l’Executiva Nacional, i establir l’import de les quotes dels adherits. 

g) Convocar els Congressos Nacionals. 

h) Convocar referèndums i assemblees nacionals. 

i) Aprovar el Reglament de Primàries per elegir els candidats i les candidates 
en les eleccions en què SI es presenti. 

j) Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional, la creació de Sectorials i 
definir-ne la composició i funcionament. 

k) Aprovar el Reglament de Funcionament Intern del propi Consell Nacional. 

l)  Aprovar els Reglaments reguladors dels congressos, referèndums i 
assemblees de SI proposats per l’Executiva Nacional. 

m) Aprovar els Reglaments de Règim Disciplinari i de Règim Econòmic dels 
càrrecs públics. 

n) Designar la Comissió Organitzadora dels Congressos i Assemblees 
Nacionals. 



 

 

                                                    

                                                

o) Ratificar els acords presos per l’Executiva Nacional en relació amb les 
impugnacions presentades sobre acords de les Executives Locals, 
Comarcals i Regionals. 

p) Ratificar els acords de dissolució d’Executives Locals, Comarcals i 
Regionals presos per l’Executiva Nacional. 

q) Ratificar els acords presos per l’Executiva Nacional per crear noves 
Coordinadores Locals, Comarcals i Regionals, canviar-ne la denominació o 
modificar-ne els límits geogràfics, o per fer-ne fusions. 

r) Ratificar, per majoria absoluta, els membres del Consell Assessor 
proposats per l’Executiva Nacional. 

s) Resoldre els recursos sobre admissions d’adherits presentats per les 
Executives Locals. 

t) Escollir per majoria absoluta els membres de la Comissió de Garanties. 

u) Decidir sobre les possibles sancions aplicables als expedients disciplinaris 
tramitats per la Comissió de Garanties. 

v) Crear, a proposta de l’Executiva Nacional, noves Secretaries Nacionals i 
nomenar-ne els responsables, que s’integraran a l’Executiva Nacional fins 
al següent Congrés Nacional. 

 

Article 30. Composició del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional està constituït per: 
 

a) L’Executiva Nacional. 

b) Un representant de cada Parlament on SI tingui representació. Aquest 
representant serà escollit per majoria absoluta dels diputats de SI d’aquell 
Parlament. 

c) Els consellers nacionals territorials, que seran escollits en els Congressos 
Comarcals respectius, segons la distribució següent: 

 Les Comarcals que tinguin fins a 50 adherits tindran un conseller nacional, 
que serà el coordinador comarcal. 

 Les Comarcals que tinguin entre 51 i 150 adherits tindran un conseller 
nacional addicional, a banda del coordinador comarcal, i així assoliran un 
total de dos consellers nacionals. 



 

 

                                                    

                                                

 Les Comarcals que tinguin entre 151 i 300 adherits tindran dos consellers 
nacionals addicionals, a banda del coordinador comarcal, i així assoliran un 
total de tres consellers nacionals. 

 Les Comarcals que tinguin entre 301 i 500 adherits tindran tres consellers 
nacionals addicionals, a banda del coordinador comarcal, i així assoliran un 
total de quatre consellers nacionals. 

 Les Comarcals que tinguin més de 500 adherits tindran quatre consellers 
nacionals addicionals, a banda del coordinador comarcal, i així assoliran un 
total de cinc consellers nacionals. 

L’elecció dels consellers nacionals territorials es farà en el termini de tres mesos 
posterior a la celebració del Congrés Nacional ordinari que se celebra cada quatre 
anys.  

Article 31. Reglament del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional es regirà per un Reglament de Funcionament Intern que serà 
aprovat per majoria absoluta dels consellers nacionals presents el dia de la 
votació. 
 
Aquest Reglament haurà d’incloure, en qualsevol cas, les formes a través de les 
quals els consellers nacionals i els òrgans territorials poden proposar punts en 
l’ordre del dia. 
 
També haurà de determinar un sistema perquè els consellers nacionals tinguin 
accés a la llista completa de noms del conjunt de consellers nacionals i l’òrgan 
que representen, i una forma de contacte entre tots els membres del Consell 
Nacional per facilitar la tramitació d’iniciatives conjuntes, si escau. 
 
Article 32. Presidència i mesa del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional elegirà la seva mesa, integrada per president, vicepresident, 
secretari i dues persones més, escollides entre els seus membres, per majoria 
absoluta en una primera votació o per majoria simple en segona votació.  
 
En cas d’empat en la segona votació, es procedirà a una tercera volta de votació 
entre els candidats que hagin quedat empatats.  
 
El president del Consell Nacional forma part de l’Executiva Nacional. El càrrec de 
president del Consell Nacional és incompatible amb qualsevol altre càrrec de 
l’Executiva Nacional. 
 
El vicepresident substituirà el president en cas d’absència. 
 



 

 

                                                    

                                                

El secretari aixecarà acta de les sessions. 
 
Article 33. Convocatòria del Consell Nacional 
 
El Consell Nacional es reunirà en qualsevol lloc del territori nacional per 
convocatòria de la seva Presidència, expedida amb almenys 15 dies d’antelació, i 
tindrà lloc trimestralment. També es podrà reunir per pròpia iniciativa, a petició per 
escrit d’un terç dels seus membres, o per acord de l’Executiva Nacional adreçada 
per escrit a la Presidència del Consell Nacional. 
 
L’ordre del dia del Consell Nacional l’elaborarà el president i s’hi inclouran aquells 
punts a tractar proposats per l’Executiva Nacional, i aquells que, prèviament, 
hagin demanat per escrit un 20% dels seus membres, tres Executives Regionals o 
quinze Executives Comarcals d’almenys tres regions diferents. 
 
 

Capítol III. L’Executiva Nacional 
 
Article 34. Funcions de l’Executiva Nacional 
 
El Comitè Executiu Nacional és l’òrgan de direcció de SI.  
 
Durant els intervals entre sessions del Consell Nacional, correspon a l’Executiva 
Nacional la direcció del partit i l’ajust a les circumstàncies específiques de cada 
moment concret de la línia política de SI marcada pel Consell Nacional.  
 
L’Executiva Nacional executa aquesta línia política i, conjuntament amb la 
Secretaria General, té cura de la gestió, administració i disposició del patrimoni de 
SI. 
 
Article 35. Composició de l’Executiva Nacional 
 
Formen l’Executiva Nacional: 
 

a) La Presidència 

b) La Secretaria General 

c) Les Secretaries Nacionals 

d) La Presidència del Consell Nacional 

e) Els coordinadors regionals 

 

 



 

 

                                                    

                                                

Article 36. Funcionament de l’Executiva Nacional 
 
L’Executiva Nacional serà presidida per la Presidència i, en cas d’absència o 
impossibilitat, per la Secretaria General, que la convocarà, com a mínim, 
setmanalment, i sempre que ho demanin com a mínim cinc dels seus membres.  
 
La Secretaria General prepararà l’ordre del dia d’acord amb les propostes que li 
adrecin els membres de l’Executiva Nacional, aixecarà acta de les sessions, 
comunicarà els acords establerts i coordinarà i vetllarà perquè es compleixin els 
acords a què s’arribi. 
 
La Presidència assumeix la direcció de l’Executiva Nacional. Els acords s’han de 
prendre per majoria simple, les deliberacions són secretes i els acords seran 
assumits solidàriament pels seus membres. 
 
Una altra persona podrà acompanyar el secretari o la secretària general amb 
l’única finalitat de redactar l’esborrany de l’acta de la sessió. 
 
Article 37. Representació legal de SI 
 
La Presidència i la Secretaria General ostenten mancomunadament la 
representació legal de SI i tenen plenes facultats per contractar, de forma 
mancomunada, en nom de SI i obligar vàlidament per qualsevol títol i en qualsevol 
forma admesa en dret, amb la prèvia aprovació de l’Executiva Nacional, que 
podrà delegar-ne l’execució en qualsevol membre de l’Executiva Nacional. 
 
La Secretaria General pot efectuar pagaments amb el consentiment de la 
Presidència o de la Secretaria d’Organització i Finances. 
 
Els apoderaments generals o especials que s’atorguin per les susdites persones 
hauran de ser autoritzats prèviament per l’Executiva Nacional. 
 
Article 38. Substitució de la Presidència i de la Secretaria General 
 
En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la 
Presidència o la Secretaria General, l’Executiva Nacional nomenarà entre els seus 
membres qui es farà càrrec de forma provisional de la Presidència o de la 
Secretaria General, respectivament. En un temps màxim de 6 mesos es 
convocarà un Congrés Extraordinari per tal d’escollir el càrrec cobert de forma 
provisional. 
 
Article 39. Funcions de la Presidència 
 
La Presidència té la màxima representació política i institucional de SI. 
 



 

 

                                                    

                                                

La Presidència estarà obligada a retre compte de la seva gestió al Consell 
Nacional i a formular-li les proposicions que consideri oportunes a fi que, una 
vegada discutides, es prenguin els acords pertinents. 
 
Article 40. Funcions de la Secretaria General 
 
La Secretaria General té la responsabilitat de dirigir SI i de custodiar tota la 
documentació referent al partit i als seus adherits. La Secretaria General exerceix 
les funcions executives del partit, dins les línies marcades pel Congrés Nacional, el 
Consell Nacional i l’Executiva Nacional. La Secretaria General també exercirà de 
portaveu ordinari del partit i serà responsable de les relacions polítiques nacionals i 
internacionals.  
 
La Secretaria General és responsable de la gestió de SI, i té la responsabilitat 
d’elaborar i supervisar el pressupost anual i la gestió patrimonial del partit. 
 
Per exercir aquestes funcions disposa de la capacitat de demanar crèdits i 
préstecs, d’obrir comptes i dipòsits en entitats financeres i de realitzar operacions 
de compravenda. A aquest efecte podrà proposar qualsevol fórmula orgànica per 
delegar sota la seva supervisió una part de les seves funcions a membres de 
l’Executiva Nacional. L’exercici d’aquestes funcions necessita la prèvia 
autorització de l’Executiva Nacional. 
 
La Secretaria General té la representació judicial i extrajudicial en tota classe 
d’actes i contractes per realitzar els acords de l’Executiva Nacional, sens perjudici 
d’altres apoderaments que pugui atorgar. 
 
Article 41. Responsabilitat de la Secretaria General 
 
La Secretaria General estarà obligada a retre compte de la seva gestió al Consell 
Nacional i a formular-li les proposicions que consideri oportunes a fi que, una 
vegada discutides, es prenguin els acords pertinents. 
 
Article 42. Secretaries Nacionals. 
 
42.1. Secretaria Nacional d’Organització i Finances 
 
Correspon al secretari o la secretària d’Organització i Finances les funcions 
d’organització territorial i l’articulació de les relacions entre els òrgans locals, 
comarcals i regionals de SI. Exercirà les funcions d’organització, implantació i 
expansió de Solidaritat per la Independència, portarà el control dels adherits 
(altes, baixes, modificacions de dades, etc.), i s’encarregarà de la mobilització 
dels adherits en actes concrets i en les campanyes electorals i d’altres. També 
s’encarregarà de la gestió de pagaments, comptabilitat i administració de les 



 

 

                                                    

                                                

quotes dels adherits, i de la cerca de seus locals i de vies de finançament per a 
Solidaritat per la Independència.  
 
També n’ha d’exercir aquelles altres que puguin ésser-li delegades pel secretari 
o la secretària general. En absència del secretari o la secretària general, n’ha 
d’assumir les funcions. 
 
42.2. Secretaria Nacional de Política Institucional. 
 
Li correspon la relació entre el partit i els estaments públics en els quals SI hagi 
assolit càrrecs de responsabilitat política. Tindrà les funcions d’interlocutora 
amb els representants de SI a les diverses institucions (governs, cambres 
legislatives, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...), per tal que 
l’Executiva Nacional, i per extensió SI al territori, tinguin coneixement de les 
activitats més rellevants dels membres de SI a les diverses institucions, així 
com la funció de traslladar als esmentats representants les iniciatives polítiques 
que sorgeixin de les Coordinadores Regionals, Comarcals i Locals de SI. 
 
42.3. Secretaria Nacional d’Acció Municipal 
 
Correspon a la Secretaria Nacional d’Acció Municipal l’organització del nivell 
polític, tècnic i d’assessorament dels alcaldes, regidors i grups municipals de 
SI, i de presidents i consellers comarcals, i presidents i diputats provincials. 
 
La Secretaria Nacional d’Acció Municipal presideix la Comissió Nacional de 
Política Municipal. 
 
Són funcions de la Secretaria d’Acció Municipal: 
 

a) Formar, organitzar i coordinar les diferents candidatures municipals de 
Solidaritat per la Independència i els acords a què es puguin arribar amb 
altres formacions polítiques. 

 
b) Assessorar alcaldes, regidors i equips municipals, i membres de Consells 

Comarcals i Diputacions. 
 
c) Organitzar cursos de formació per a alcaldes, regidors i equips municipals, i 

membres de Consells Comarcals i Diputacions. 
 
d) Coordinar les relacions entre els alcaldes, regidors, equips municipals, 

membres de Consells Comarcals i Diputacions, d’una banda, i els òrgans 
d’àmbit sectorial d’altra banda, a fi d’establir solucions per a problemes 
específics. 

 



 

 

                                                    

                                                

e) Fer el seguiment de la tasca realitzada pels alcaldes, regidors, equips 
municipals, i membres de Consells Comarcals i Diputacions. 

 
f) Articular les relacions entre els regidors i els grups municipals i els càrrecs 

públics de SI en àmbits supramunicipals. 
 
g) Fer el seguiment i la coordinació de les campanyes electorals municipals. 

 
42.4. Secretaria Nacional d’Estudis i Programes 
 
S’encarregarà d’elaborar estudis i de redactar propostes per als programes 
electorals en les diferents eleccions en què participi SI, així com de recopilar i 
cercar tota la informació necessària per donar contingut al discurs 
independentista.  
 
42.5. Secretaria Nacional de Formació i Atenció als Adherits i 
Simpatitzants 
 
S’encarregarà d’organitzar conferències i sessions de formació per als adherits, 
càrrecs públics electes i membres de les diferents executives locals, comarcals 
i regionals de SI, així com per als membres dels òrgans nacionals. 
 
Actuarà com a oficina permanent d’atenció als adherits i simpatitzants i 
vehicularà les seves qüestions cap als òrgans pertinents del partit. 
 
42.6. Secretaria Nacional de Polítiques Sectorials 
 
Ha d’impulsar les directrius de política sectorial global de SI, ser la interlocutora 
de SI amb els diferents col·lectius sectorials, i crear, coordinar i dinamitzar les 
diferents Comissions Sectorials del partit, que són els òrgans específics de 
treball sectorial que integren els adherits que desitgen col·laborar en un àmbit 
especialitzat d’actuació.  
 
42.7. Secretaria Nacional de Moviments Ciutadans i Temes Internacionals 
 
Li correspon ser la interlocutora de SI amb els diferents moviments ciutadans i 
socials, especialment, els de caire sobiranista; mantenir contactes i representar 
SI davant les entitats, institucions i personalitats del món cívic i cultural d’arreu 
de la nació catalana, i coordinar i impulsar l’acció exterior de SI en temes 
internacionals que siguin rellevants per a la nació catalana. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    

                                                

Capítol IV. Els òrgans de Política Municipal 
 
Article 43. Funcions dels òrgans de Política Municipal 
 
Els òrgans de Política Municipal són aquells òrgans de tipus polític, tècnic, de 
treball, assessorament, participació i debat en el camp de la política municipal 
dins de SI. 
 
La seva finalitat és posar a disposició dels alcaldes, regidors i grups municipals, 
i membres de Consells Comarcals i Diputacions tots els recursos necessaris 
per poder dur a terme la seva tasca i donar suport a la política que 
desenvolupin. 
 
Les línies polítiques d’acció municipal seran aquelles que determini el Congrés i 
les convencions dins de les ponències i, en especial, el Programa Marc 
Municipal. 
 
Els òrgans de política municipal s’estructuren en dos nivells: 
 

 Nivell polític, tècnic i d’assessorament, que li correspon a la Secretaria 
Nacional d’Acció Municipal definida en l’article 42.3. 

 Nivell de representació, participació i debat, que li correspon a la Comissió 
Nacional de Política Municipal. 

 

Article 44. La Comissió Nacional de Política Municipal 
 
Correspon a la Comissió Nacional de Política Municipal (CNPM) el nivell de 
representació, participació i debat en matèria de política municipal de SI. 
 
La CNPM tindrà un àmbit d’actuació transversal en el partit, promourà la cultura 
municipalista a SI i que sigui coneguda entre els adherits i les adherides. La 
CNPM haurà de ser consultada en tots aquells temes d’interès per al món 
municipal i, en especial, en aquells que en l’àmbit legislatiu, sectorial i electoral hi 
facin referència. 
 
Article 45. Composició de la Comissió Nacional de Política Municipal 
 
La CNPM està formada per: 
 

— La Secretaria General 

— La Secretaria d’Organització i Finances 

— La Secretaria Nacional de Política Institucional 

— La Secretaria Nacional d’Acció Municipal 



 

 

                                                    

                                                

— Els responsables d’acció municipal regionals i comarcals 

— Els alcaldes i regidors de SI 

 
Article 46. Convocatòria de la Comissió Nacional de Política Municipal 
 
La CNPM es reunirà en qualsevol lloc del territori nacional per convocatòria del 
secretari nacional d’Acció Municipal, expedida amb almenys 15 dies d’antelació, i 
tindrà lloc almenys semestralment. 
 
 

Capítol V. La Comissió de Garanties 
 
Article 47. Funcions de la Comissió de Garanties 
 
La Comissió de Garanties és un òrgan independent dels òrgans executius de SI 
que té per missió vetllar per garantir el correcte compliment dels Estatuts i 
Reglaments de SI i el respecte a la democràcia interna, en tot allò que afecta els 
drets i deures dels adherits i el funcionament democràtic del partit.  
 
La Comissió de Garanties compleix les seves funcions amb objectivitat, tot 
coneixent i resolent les queixes formulades pels adherits. Actuarà fent mediació 
en els conflictes, i en aquest sentit podrà adreçar-se a qualsevol adherit o als 
òrgans executius corresponents per recaptar informació i poder resoldre, per via 
de consens, els conflictes que se li plantegin de manera positiva i ràpida.  
 
La Comissió de Garanties té cura de la interpretació dels Estatuts i les normes 
reglamentàries vigents de grau inferior, i del respecte a la democràcia i a la unitat 
en la vida interna de SI per part dels diferents òrgans de direcció nacionals i 
territorials i dels adherits.  
 
Així mateix la Comissió de Garanties instrueix els expedients disciplinaris iniciats 
pels òrgans de direcció pertinents. 
 
Article 48. Composició de la Comissió de Garanties  
 
La Comissió de Garanties estarà formada per tres membres escollits pel Consell 
Nacional per majoria absoluta, a proposta del seu president. Els membres de la 
Comissió de Garanties han de ser adherits a SI. La pertinença a la Comissió de 
Garanties és incompatible amb la pertinença a: 
 

— L’Executiva Nacional 

— Qualsevol Executiva Regional, Comarcal o Local 

— El Consell Nacional 



 

 

                                                    

                                                

— La Comissió Nacional de Política Municipal 

— El Consell Assessor 

No poden ser membres de la Comissió de Garanties els càrrecs públics de SI, 
electes o por designació, ni els treballadors o assessors remunerats de SI.  
 
Article 49. Competència de la Comissió de Garanties 
 
Els actes contraris als Estatuts de SI i a la línia i estratègia política de SI acordada 
pels Congressos, Convencions, Assemblees i Referèndums seran sancionats 
amb: 
 

a) Una advertència. 

b) La inhabilitació temporal per presentar-se a cap procés de primàries o 
d’elecció interna de SI. 

c) El cessament o suspensió temporal del càrrec de responsabilitat interna de 
SI que ostenti. 

d) L’ordre de dimissió del càrrec públic que ostenti. 

e) La suspensió temporal de la condició d’adherit. 

f) L’expulsió. 

Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat i la reiteració dels fets, i la 
transcendència interna i externa a SI i, si escau, la responsabilitat de l’adherit com 
a persona amb responsabilitats públiques o internes de SI. 
 
Article 50. Reglament de Règim Disciplinari 
 
El Consell Nacional aprovarà un Reglament de Règim Disciplinari en què es 
tipificaran els actes constitutius d’infracció i la seva gravetat, així com les normes i 
garanties del procediment disciplinari, seguint en tot cas la classificació de faltes i 
sancions imposables descrita en aquest article. 
 
Les faltes es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i seran sancionables quan 
siguin subsumibles en algun dels supòsits que es regulen en aquest article. 
 
50.1. Són faltes molt greus les següents: 
 

a) L’incompliment dels deures i les obligacions que imposen els Estatuts, els 
reglaments i les resolucions dels òrgans del partit quan l’incompliment causi 
un perjudici greu a SI. 



 

 

                                                    

                                                

b) La negació dels principis i les finalitats de SI, especificats en aquests 
Estatuts. 

c) L’adhesió, expressa o per fets concloents, o la militància en un partit i la 
pertinença a qualsevol moviment, associació o col·lectiu que defensi una 
ideologia o finalitat política contrària a la que defensa SI. 

d) Les manifestacions que causin un perjudici greu a SI, a la seva política o 
als seus adherits. 

e) Donar dades falses sobre la pròpia persona en currículums o documents 
informatius de campanya enviats als adherits en processos de primàries o 
d’eleccions a càrrecs de responsabilitat interns. 

f) Donar suport públic a altres formacions polítiques o candidatures que 
s’enfrontin a SI en un procés electoral. 

g) Realitzar declaracions ofensives o difamatòries i expressar opinions 
insultants amb relació a SI o a altres membres del partit, especialment dels 
seus càrrecs electes, en qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui escrit, 
audiovisual o digital, o en alguna de les xarxes socials existents, que 
generin perjudici a la imatge de l’organització i dels seus membres. 

h) Les agressions físiques a altres companys de SI. 

i) Apropiar-se de recursos econòmics o materials de SI de manera indeguda, 
i disposar de diners sense autorització, o sense justificant documental, o 
per a finalitats diferents de les pròpies de SI aprovades pels òrgans 
competents. 

j) Donar publicitat o fer manifestacions a altres persones sobre matèries 
reservades. 

k) Suplantar la identitat de càrrecs electes de SI en tot tipus de 
comunicacions, tant externes com internes, i falsificar documents o correus 
electrònics presentats o enviats en nom de SI. 

l) No complir el règim econòmic de càrrecs públics fixat pel Congrés Nacional 
o pel Consell Nacional.  

m) Qualsevol conducta constitutiva de delicte o falta quan per la seva pròpia 
naturalesa o rellevància causi un greu perjudici a la imatge de SI. 

n) Perjudicar el funcionament de l’òrgan en què s’integri o d’òrgans inferiors o 
superiors. 

o) La reincidència en dues o més faltes greus. 

 



 

 

                                                    

                                                

Les faltes molt greus poden donar lloc a les sancions següents: 
 

1. L’expulsió de SI.  

2. La suspensió temporal de la condició d’adherit per un període d’un a dos 
anys. 

3. La censura pública del capteniment que ocasioni la sanció i el manament 
de dimissió del càrrec públic per al qual hagi estat elegit com a candidat de 
SI. Si això no es complís, l’infractor serà expulsat dels grups en què 
s’integrin els càrrecs públics de SI. 

4. El cessament del càrrec de responsabilitat interna de SI que ostenti. 

5. La suspensió temporal del càrrec de responsabilitat interna de SI que 
ostenti per un període d’un a dos anys. 

6. La inhabilitació per presentar-se a cap procés de primàries o d’elecció 
interna de SI per un període de dos a quatre anys. 

 
50.2. Són faltes greus les següents: 
 

a) Les conductes descrites en l’apartat 50.3 quan les realitzi la persona o les 
persones que presideixen la reunió de l’òrgan 

b) L’incompliment dels acords adoptats pels òrgans competents de SI quan es 
tracti d’una persona membre d’una Executiva territorial. 

c) L’incompliment del deure de convocatòria dels òrgans de SI en els termes 
previstos als Estatuts. 

d) Faltar al respecte de manera greu als companys de SI. 

e) La reincidència en dues o més faltes lleus dins el mateix any. 

 
Les faltes greus poden donar lloc a la imposició de les sancions següents: 
 

1. La suspensió temporal de la condició d’adherit per un període màxim d’un 
any. 

2. El cessament del càrrec de responsabilitat interna de SI que ostenti. 

3. La suspensió temporal del càrrec de responsabilitat interna de SI per un 
període de tres a dotze mesos. 

4. La inhabilitació per presentar-se a cap procés de primàries o d’elecció 
interna de SI per un període màxim de dos anys. 



 

 

                                                    

                                                

 
50.3. Són faltes lleus les següents: 
 

a) Faltar al respecte degut als companys de SI. 

b) La no-assistència, sense causa justificada, a una reunió de les que 
celebren els òrgans col·legiats i a la qual hagi estat degudament convocat 
o absentar-se de la reunió sense causa justificada. 

c) La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans de SI. 

d) L’incompliment dels acords adoptats pels òrgans competents de SI. 

e) La manca de diligència o la inactivitat continuada en el desenvolupament 
de les funcions i tasques de responsabilitat assignades quan es tracti d’una 
persona membre d’una Executiva territorial. 

 
Les faltes lleus poden donar lloc a la imposició de les sancions següents: 
 

1. L’advertiment o amonestació, verbal o per escrit, a l’interessat, que es 
comunicarà al conjunt d’adherits del seu àmbit territorial. 

2. L’expulsió de la reunió de l’òrgan de SI en què s’ha produït la falta. 

3. La suspensió temporal del càrrec de responsabilitat interna de SI per un 
període de tres mesos. 

 
50.4. Prescripcions de les sancions. 
 
La possibilitat d’actuar per corregir les faltes molt greus prescriu a l’any; les greus, 
als sis mesos; i les lleus, als tres mesos de la comissió dels fets que les 
motivaren.  
 
El termini de prescripció de les sancions es computarà a partir del dia següent al 
del dia que adquireixi fermesa la resolució en què s’imposi la sanció. Les sancions 
per faltes greus o molt greus seran cancel·lades de l’expedient de l’adherit un cop 
hagin transcorregut tres o cinc anys, respectivament, des del moment de la seva 
resolució. 
 
Article 51. Tramitació de l’expedient disciplinari 
 
L’expedient disciplinari s’iniciarà, per decisió motivada, a proposta de l’Executiva 
Regional a la qual estigui adscrit la persona adherida o de l’Executiva Nacional, i 
serà instruït per la Comissió de Garanties, que elevarà un informe al Consell 
Nacional. L’Executiva Nacional podrà suspendre preventivament la condició 
d’adherit de la persona expedientada. 



 

 

                                                    

                                                

 
En la instrucció de l’expedient disciplinari la Comissió de Garanties té l’obligació 
d’escoltar totes les parts en conflicte i nomenarà, entre els seus membres, un 
ponent que actuarà com a instructor de l’expedient. 
 
El Consell Nacional demanarà tant a l’adherit com al ponent de la Comissió de 
Garanties qualsevol aclariment o prova documental. La persona adherida sobre la 
qual s’hagi de decidir un expedient disciplinari té dret a ser escoltada pel Consell 
Nacional. 
 
La decisió del Consell Nacional en relació amb l’expedient disciplinari obert, presa 
per majoria absoluta, esgota la via administrativa interna de l’organització. 
L’expedient s’haurà de resoldre dins dels sis mesos següents a la decisió d’iniciar-
lo. 
 
 

Capítol VI. El Consell Assessor 
 

Article 52. Funcions del Consell Assessor 

 

El Consell Assessor és un òrgan independent dels òrgans executius de SI que té 
per missió orientar, assessorar i aconsellar l’Executiva Nacional en temes polítics, 
econòmics, socials i sectorials. 
 
Article 53. Composició del Consell Assessor 
 

El Consell Assessor l’integren fins a dotze persones, totes de reconeguda 
trajectòria i prestigi dins del món del sobiranisme o de la cultura catalana. 

 

Els membres del Consell Assessor seran nomenats pel Consell Nacional per 
majoria absoluta, a proposta de l’Executiva Nacional. 
 
Article 54. Convocatòria del Consell Assessor 
 
El Consell Assessor es reunirà en qualsevol lloc del territori nacional per 
convocatòria del secretari general, expedida amb almenys 15 dies d’antelació, i 
tindrà lloc semestralment. 
 
 

Títol IV. Les llistes electorals i la designació de candidats 
 
Article 55. Eleccions municipals 
 
Les llistes electorals de cada municipi en les eleccions municipals es realitzaran a 
partir d’un sistema de primàries, en el qual podran participar tots els adherits al 



 

 

                                                    

                                                

corrent de pagament del municipi. Les primàries determinaran l’ordre en què es 
presentaran els candidats i les candidates de SI, tant en el cas que SI es presenti 
a través de candidatures pròpies com en el cas que es presenti en coalició. 
 
Article 56. Eleccions d’àmbit no municipal 
 
Les llistes electorals de cada circumscripció electoral, en eleccions d’àmbit no 
municipal, es realitzaran a partir d’un sistema de primàries en qual podran 
participar tots els adherits al corrent de pagament de l’àmbit territorial 
corresponent. 
 
Aquest procés de primàries es podrà realitzar de manera descentralitzada en 
cada àmbit comarcal o regional, segons ho hagi decidit l’Executiva Nacional. 
 
Article 57. Reglament de Primàries 
 
A proposta de l’Executiva Nacional, es confeccionarà un Reglament de Primàries 
per a cada convocatòria electoral, que haurà d’aprovar el Consell Nacional. En tot 
cas, els membres de cambres legislatives no podran presentar-se a primàries per 
formar candidatures a eleccions municipals, ni integrar-se en cap candidatura 
municipal excepte als llocs de tancament al final de la llista electoral que es 
designi. 
 
 

Títol V. Els càrrecs públics 
 
Article 58. Definició de càrrec públic de SI 
 
Són càrrecs públics de SI aquelles persones adherides o no adherides escollides 
en llistes presentades sota el nom de SI, així com aquelles persones adherides 
que formin part de coalicions electorals, o aquelles persones adherides o no 
adherides proposades per SI per ocupar càrrecs públics de designació. 
 
Article 59. Designació de càrrecs de govern 
 
La designació dels adherits de SI que hagin de ser nomenats càrrecs en un 
govern d’àmbit no municipal es farà amb l’acord majoritari de l’Executiva Nacional. 
 
Article 60. Drets dels càrrecs públics 
 
Els drets dels càrrecs públics són: 
 

a) Rebre informació de totes les decisions o informes que els afectin o que 
siguin de la seva competència. 



 

 

                                                    

                                                

b) Rebre assistència tècnica i suport de l’organització per desenvolupar la 
seva activitat. 

c) Rebre assistència jurídica per defendre els actes que es derivin del correcte 
exercici de llurs càrrecs. 

d) Representar públicament SI en la institució en la qual desenvolupin la seva 
activitat. 

e) Participar en aquelles reunions sectorials que tractin temes relacionats amb 
les tasques desenvolupades en l’exercici del càrrec que ocupa. 

 
Article 61. Deures dels càrrecs públics 
 
Els deures dels càrrecs públics són: 
 

a) La lleialtat i el compromís amb SI, tot complint les tasques inherents al 
càrrec que ocupi, d’acord amb el repartiment de funcions del seu grup 
institucional i de la seva organització. 

b) Informar periòdicament i puntual de la seva actuació en el 
desenvolupament del càrrec que ocupa, a l’organització i a la ciutadania. 

c) Respectar i complir el règim econòmic de càrrecs públics fixat pel Congrés 
Nacional o pel Consell Nacional. 

d) Posar el càrrec a disposició de l’òrgan corresponent de SI, quan aquest així 
ho sol·liciti. I fer-ho sempre que abandoni el partit, o si li és obert un procés 
disciplinari intern. 

SI iniciarà les accions legals pertinents contra els càrrecs públics que abandonin 
la disciplina del partit, sempre que el marc legal i la jurisprudència existent ho 
permetin. 
 
 

Títol VI. El règim econòmic 
 
Article 62. El pressupost anual 
 
La Secretaria General té la responsabilitat d’elaborar i supervisar el pressupost 
anual, i pot delegar, sota la seva supervisió, la gestió econòmica i financera de SI 
a altres membres de l’Executiva Nacional, previ informe del Consell Nacional.  
 
Anualment, i en ocasió del Consell Nacional ordinari més proper al 30 de juny, es 
presentaran els resultats econòmics de l’exercici anterior perquè els aprovi el 
Consell Nacional.  



 

 

                                                    

                                                

 
Els pressupostos anuals ordinaris per a un nou exercici, es presentaran per ser 
aprovats per majoria absoluta pel Consell Nacional en el darrer consell abans 
d’iniciar el nou exercici. Eventualment, i si la situació així ho requereix, es 
sol·licitarà l’aprovació del Consell Nacional per a pressupostos de caràcter 
extraordinari. 
 
Article 63. Règim Econòmic 
 
El Consell Nacional aprovarà el Reglament de Règim Econòmic, que determinarà 
les obligacions de contribució dels adherits al sosteniment de SI, les obligacions 
dels càrrecs públics en el mateix sentit, i les normes de gestió i rendiment de 
comptes dels recursos de SI, així com la forma de distribuir-los entre els diferents 
òrgans, tant territorials com sectorials. 
 
El partit, per la seva pròpia naturalesa, no té patrimoni fundacional. En el futur el 
seu patrimoni estarà constituït pels béns i drets de tota classe que puguin adquirir-
se d’acord amb les lleis i els presents Estatuts. 
 
El partit podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que resultin 
necessaris per complir les seves finalitats. Els recursos econòmics del partit es 
nodreixen de: 
 

a) Les quotes dels adherits. 

b) Les aportacions dels càrrecs públics de SI en compliment del règim 
econòmic fixat pel Congrés Nacional o pel Consell Nacional. 

c) Les aportacions dels col·laboradors i simpatitzants. 

d) Les subvencions oficials o de particulars. 

e) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que es concertin. 

f) Els rendiments del seu propi patrimoni. 

g) Les donacions, les herències o els llegats. 

h) Qualssevol altres ingressos o ajuts econòmics que puguin obtenir-se. 

 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de 
desembre. 
 
Article 64. El finançament dels òrgans territorials 
 
En el Reglament de Règim Econòmic aprovat pel Consell Nacional hi constarà el 
sistema de finançament dels òrgans territorials. 



 

 

                                                    

                                                

 
Aquest sistema es basarà en una distribució de les quotes dels adherits en un 
50% a disposició de l’Executiva Nacional i un 50% a disposició de les Executives 
territorials de l’àmbit geogràfic corresponent. 
 
A banda de l’assignació del 50% de les quotes dels adherits anterior, l’Executiva 
Nacional establirà una quantitat fixa mensual, equivalent com a mínim al 3% del 
pressupost anual, per finançar les despeses de cada Executiva Comarcal i 
Regional, que tindrà en compte la superfície, el nombre d’adherits i el nombre de 
regidors de cada àmbit territorial. 
 
 

Títol VII. La reforma dels Estatuts 
 
Article 65. Iniciativa en la reforma 
 
Els presents Estatuts només podran ésser modificats pel Congrés Nacional a 
iniciativa de: 
 

a) La Secretaria General. 

b) L’Executiva Nacional, per majoria absoluta. 

c) El Consell Nacional, per majoria absoluta. 

d) El Congrés Nacional, per majoria absoluta. 

En l’apartat d) la proposta haurà de ser discutida en un Congrés posterior. 
 
La proposta concreta de modificació haurà d’ésser coneguda pels adherits de SI 
almenys quinze dies abans de la celebració del Congrés Nacional. 
 
 

Títol VIII. Coalició, federació, fusió i dissolució 
 
Article 66. La coalició 
 
Les coalicions electorals d’àmbit no municipal amb altres forces polítiques han de 
ser aprovades en referèndum o assemblea d’adherits mitjançant el procediment 
descrit en l’article 8 dels presents Estatuts. 
 
Article 67. La federació i la fusió 
 
La fusió orgànica o la federació amb altres organitzacions polítiques només pot 
acordar-se en Congrés Nacional i hauran de ser aprovades per majoria 
qualificada de dues terceres parts dels adherits assistents. 



 

 

                                                    

                                                

 
Article 68. La dissolució 
 
La dissolució del partit només pot acordar-se en Congrés Nacional. El propi 
Congrés haurà d’adoptar les decisions oportunes per liquidar els béns o drets, així 
com tot allò que es refereixi a qualsevol operació que estigui pendent. També 
haurà de decidir la destinació que hagi de donar-se al patrimoni. 
 
Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats seran exercides per 
l’Executiva Nacional, tret del cas que el propi Congrés Nacional designi una 
Comissió Liquidadora. 
 
 

Disposicions transitòries 
 
Primera. Reglament del primer Congrés Nacional 
 
El Reglament i la convocatòria del primer Congrés Nacional de Solidaritat 
Catalana per la Independència el farà la Comissió Organitzadora Nacional, 
formada pels quatre diputats electes i pel cap de campanya de les eleccions 
catalanes de 2010. El Reglament s’haurà d’aprovar per majoria simple dels 
assistents al Congrés. 
 
Els presents Estatuts entraran en vigor en el moment que s’aprovin, però l’elecció 
de càrrecs per a l’Executiva Nacional que faci el I Congrés Nacional es regirà pel 
seu Reglament. S’integraran en l’Executiva Nacional els coordinadors regionals 
elegits abans de l’aprovació dels presents Estatuts. 
 
L’elecció d’Executives Regionals, Comarcals i Locals es regeixen pels 
Reglaments aprovats i vigents abans de l’aprovació dels presents Estatuts, 
mentre no siguin substituïts pels Reglaments que aprovi el Consell Nacional. 
 
Correspon en exclusiva a l’Executiva Nacional aprovar el Reglament de Primàries 
per elegir candidats i candidates en les eleccions municipals i autonòmiques de 
l’any 2011. 
 
Segona. Convocatòria de Congressos Territorials 
 
Mentre no estiguin constituïdes les Coordinadores Locals, els congressos locals 
els convocarà el coordinador comarcal de l’àmbit territorial corresponent. 
 
Mentre no estiguin constituïdes les Coordinadores Comarcals, els congressos 
comarcals els convocarà el coordinador regional de l’àmbit territorial corresponent 
o la Comissió Organitzadora Nacional. 
 



 

 

                                                    

                                                

Mentre no estiguin constituïdes les Coordinadores Regionals, els congressos 
regionals els convocarà la Comissió Organitzadora Nacional. 
 
Tercera. Elecció dels consellers nacionals territorials 
 
En aquelles Coordinadores Comarcals en què s’hagi realitzat el Congrés 
Comarcal abans del Congrés Nacional, es convocarà una assemblea d’adherits 
en el termini màxim d’un mes des de la celebració del Congrés Nacional per 
elegir els consellers nacionals que els pertoquin segons l’article 30 dels 
presents Estatuts. 
 
Quarta. Drets adquirits 
 
Els adherits que segons el Reglament del I Congrés Nacional els sigui permès 
votar els presents Estatuts gaudiran de la condició d’adherit amb tots els drets i 
deures, encara que no hagin transcorregut tres mesos des de la seva data 
d’adhesió, quan sigui només el temps d’antiguitat el requisit que no compleixin. 
 
Cinquena. Nom del partit 
 
El nom del partit serà ―Solidaritat Catalana per la Independència‖ quan el registre 
de partits polítics accepti aquest nom. 
 
S’acorda donar al partit el nom ―Solidaritat Catalana per la Independència‖, si bé 
continuarà sent l’actual de ―Solidaritat per la Independència‖ fins que el registre de 
partits polítics accepti aquell nom. 
 
En qualsevol cas, la denominació, marca i logotip públic amb què actuarà el partit 
podrà ser tant ―SI‖ com ―Solidaritat per la Independència‖ com ―Solidaritat 
Catalana per la Independència‖. 
 
Es faculta l’Executiva Nacional per fer les gestions precises i prendre els acords 
necessaris per fer efectiu el canvi de nom. 
 
 

Disposició final 
 
L’àmbit d’actuació de SI comprèn la nació catalana, i dins l’Estat espanyol les 
comunitats autònomes de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Aragó i Múrcia. 
 

 


