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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
a través de mitjans pacífics, cívics i democràtics.

SI és un partit independentista, 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 la lingüística catalana, i per assolir una societat justa, solidària,
lliure, democràtica i un millor benestar per a la ciutadania.

SI considera que les limitades o nules competències en política econòmica, laboral, fiscal,
monetària, ecològiques, entre altres, impossibiliten que des de Catalunya ens puguem
plantejar el model de país dintre del marc autonòmic. A més, el sistema de finançament de les
autonomies ens escanya econòmicament. Per això, posem la independència com la prioritat de
la nostra formació i la condició necessària per poder assolir qualssevol dels models econòmics i
socials que es reclamen des de les diferents ideologies.

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, així com en les llistes i candidatures.

Article 2. Domicili
La Seu Nacional de SI se situa a Travessera de Dalt 118, baixos (08024).
L’Assemblea Nacional pot modificar la seva ubicació.

Article 3. Nom del partit, acrònim, marca, logotip i pàgina web
El nom del partit és Solidaritat per la Independència, però també es pot dir Solidaritat Catalana
per la Independència. La marca de Solidaritat per la Independència és SI, que el mateix temps
és el seu acrònim. El logotip està format per un quadrat de fons negre i extrems rectes i amb
l’acrònim SI de color blanc estampat al damunt, on la lletra “I” està feta en forma d’estelada. Al
peu del logo s’hi escriu el nom complet del partit en majúscules amb el mateix tamany de font
en color blanc.
La pàgina web és www.solidaritat.cat.
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Títol I. L’adhesió a Solidaritat per la Independència

Article 4. Condició d’adherit
Per ser adherit de SI cal, ser major d’edat, així com 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 partit.
d) No militar en cap altre partit polític.

La sol·licitud d’adhesió a SI es farà a través del web del partit.

La sol·licitud d’adhesió es comunicarà a la coordinadora territorial corresponent.

El nou adherit adquirirà la condició de ple dret a partir del tercer mes de la seva adhesió,
d’acord amb l’article 5b) dels presents estatuts, sempre i quan no s’hagi comunicat a
l’Executiva Nacional que el nou adherit no compleix alguna de les condicions de l’article 4.
Transcorreguts aquests tres mesos, si no hi ha cap decisió contrària a l’adhesió, gaudirà de tots
els drets i deures.

Article 5. 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, assemblees i referèndums a què pertanyi –en

les condicions fixades pels reglaments i estatuts i amb dret de veu i de sufragi actiu i
passiu–.

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) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Expressar les seves opinions, verbalment o per escrit, tant internament com
externament, i tant de forma individual com col·lectiva.

h) Impugnar els acords dels òrgans del partit que s’estimin contraris a aquests estatuts.
i) 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.

j) Rebre formació continuada de tipus tècnic i polític.
k) Mantenir la confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusivament per a

funcions del partit.



5

Article 6. 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 vulguin 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 mig any natural, i
sense justificació, quedaran automàticament cessats del càrrec per omissió de les
seves responsabilitats.

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

e) Abonar amb puntualitat la quota fixada per l’Assemblea Nacional.
f) No donar suport a altres formacions polítiques o candidatures electorals diferents de

SI.
g) Guardar discreció de les matèries reservades.
h) Mantenir una conducta ètica en l’acció política.

Article 7. 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.
b) Com a resultat d’expedient disciplinari, de conformitat amb les corresponents normes

establertes en el Capítol VI del Títol III per no obeir decisions majoritàries de partit.
c) Per manca de pagament de la quota d’adherit, a partir de la segona quota semestral

impagada.
d) Per defunció.
e) Per militar, ser membre, adherit o simpatitzant, donar suport o presentar-se a una

llista electoral per qualsevol opció o candidatura diferent de SI.
f) Expulsió, en els casos recollits a l’article 32.1 amb relació a l’article 32.2 d’aquests

estatuts.

Títol II. Referèndums interns i règim de votacions

Article 8. Dels referèndums de SI per prendre les grans decisions
SI convocarà referèndums per prendre grans decisions que afectin a algun àmbit territorial i
que convocaran les respectives coordinadores.

Els referèndums interns són els processos de decisió, de debat intern, en els quals poden
participar i votar el conjunt dels adherits de forma presencial o a través de mitjans electrònics,
segons s’indiqui, d’un àmbit territorial al llarg d’una jornada o jornades de votació. S’ha de
procuparar fer-los de forma presencial, excepte per manca de temps per convocar-los, els
quals si són presencials s’ha de fer en un termini de quinze dies naturals i si són online s’han de
fer en un termini de tres dies naturals.
Els referèndums es convocaran territorialment, i només hi podran participar i emetre el seu
vot els adherits adscrits en l’àmbit territorial que tingui lloc.
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Els referèndums es convocaran quan s’hagin de prendre decisions com les 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.
- Qüestions que es considerin fonamentals, quan ho demanin el 20% de les persones

adherides en el territori de referència.

En l’àmbit nacional se celebraran referèndums per acordar la posició política de SI en altres
qüestions que es considerin fonamentals pel país, per decisió del Consell Nacional.

Article 9. Règim de votacions
En les votacions que es facin en tots els òrgans de SI, no és possible la delegació de vot i només
els adherits podran exercir-ne el seu dret, si els correspon segons l’òrgan que pertoqui. Els
acords es prendran per majoria simple, a excepció del que diguin aquests estatuts.

Hi haurà majoria absoluta quan s’expressi 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.

Les votacions seran obertes, a excepció que el 20% dels membres amb dret a vot presents
demanin el contrari.

Pels càrrecs de responsabilitat, 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 i en aquests casos seran secretes.

En les eleccions per a càrrecs de responsabilitat s’elegirà la persona que n’obtingui més vots.
En cas d’empat, es farà una segona votació, i si persisteix l’empat s’escollirà la persona que
hagi presentat primer la candidatura.

En cas de candidatura única, aquesta per ser ratificada haurà de rebre el suport del 50% + 1 vots dels
adherits que hagin votat.

Títol III. L’organització territorial

Article 10. Estructura general
L’organització territorial de SI s’articula en els àmbits territorials pels quals cada un escollirà un
coordinador, que dirigirà SI en aquell àmbit territorial concret.

Els coordinadors s’escolliran per mitjà d’un Congrés Territorial.
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Article 11. Definició de l’àmbit territorial
L’àmbit territorial bàsic és el comarcal-regional i s’hi adscriuen els adherits que tinguin fixada
la residència en alguna de les seves regions locals.

Inicialment es creen els següents àmbits territorials comarcals-regionals:
1. Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat.
2. Barcelonès Nord.
3. Baix Llobregat.
4. Maresme.
5. Vallès Occidental.
6. Vallès Oriental.
7. Bages.
8. Berguedà.
9. Osona.
10. Solsonès.

11. Ripollès.
12. Moianès.
13. Anoia.
14. Alt Penedès.
15. Baix Penedès.
16. Girona.
17. Lleida.
18. Camp de Tarragona.
19. Terres de l’Ebre.
20. País Valencià

L’Assemblea Nacional, a proposta del Consell Nacional en conjunció amb la secretaria
d’organització i territori podrà aprovar per majoria simple una modificació del nombre,
denominació, composició i ampliació o limitació de l’àmbit territorial, així com crear-ne de
nous.

La persona que ho justifiqui adequadament, podrà adherir-se a un àmbit territorial diferent al
corresponent pel seu lloc de residència habitual.
El vist-i-plau definitiu correspondrà al Consell Nacional amb el consentiment de les
coordinadores comarcals-regionals afectades.

Cap persona adherida no podrà formar part de més d’un àmbit territorial.

Per constituir un àmbit territorial caldrà un mínim de sis adherits.
Si en un municipi no hi ha àmbit territorial, els adherits s’adscriuran temporalment a la més
propera al seu domicili. Simultàniament el Consell Nacional, juntament amb la secretaria
d’organització i territori podrà considerar designar una persona delegada per ampliar l’àmbit
territorial del partit o per subdividir les existents en àrees d’àmbit territorial menor.

Article 12. Òrgans de l’àmbit territorial comarcal-regional
Els òrgans de l’àmbit territorial comarcal-regional són: el Congrés Territorial, l’Assemblea
Territorial i la Coordinadora Territorial.

L’Assemblea i el Congrés Territorials

a) Assemblea Territorial
L’Assemblea Territorial és l’òrgan de debat i decisió en l’àmbit de les seves competències i el
formen tots els adherits que hi estan adscrits.
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L’Assemblea Territorial se celebrarà almenys una vegada a l’any de manera ordinària i també
quan sigui convocat per la coordinadora territorial o a petició per escrit d’almenys una tercera
part dels seus membres o dels seu adherits.

L’Assemblea Territorial es convocarà en una setmana natural d’antelació.
Les funcions bàsiques de l’Assemblea Territorial són totes aquelles que no estiguin atribuides
a un Congrés Territorial.

L’acta que es redacti en posterioritat haurà de fer-se en base l’article 34 d’aquests estatuts.

b) El Congrés Territorial
El Congrés Territorial és l’òrgan de debat i decisió en l’àmbit de les seves competències i el
formen tots els adherits que hi estan adscrits.

El Congrés Territorial se celebrarà almenys una vegada cada dos anys de manera ordinària i
també de forma extraordinària quan sigui convocat per la coordinadora comarcal o a petició
per escrit d’almenys una tercera part dels seus membres o dels seus adherits.

El Congrés Territorial es convocarà en quinze dies naturals d’antelació, seguint el procediment
indicat a l’article 34 d’aquests estatuts.

Les funcions bàsiques del Congrés Territorial són:
a) Escollir els membres de la coordinadora territorial i el seu coordinador.
b) Cessar membres de la coordinadora territorial per majoria simple. El mateix dia, del
cessament de membres de la coordinadora territorial s’haurà de convocar el proper Congrés
Territorial per l’elecció dels membres de la coordinadora substituts que hagin estat cessats.

La Coordinadora Territorial
La coordinadora territorial estarà formada per un mínim de tres persones i un màxim d’onze
persones, que representin diferents parts de l’àmbit territorial a la que pertanyen, escollides
en el Congrés Territorial, d’entre les quals s’escollirà un coordinador.
Els càrrecs de responsabilitat de la coordinadora territorial s’escullen per un mandat de dos
anys.

El coordinador territorial és la persona que fa el seguiment del treball ordinari de la resta de
membres de la coordinadora territorial i és el nexe amb els coordinadors del Executiva
Nacional.
El coordinador territorial és membre del Consell Nacional, a excepció que s’esculli un altre
representant per a aquesta funció entre els membres de la coordinadora territorial.

En cas de baixa o dimissió d’una persona membre de la coordinadora territorial, aquesta
anomenarà un substitut que haurà de ser ratificat en una Assemblea Territorial Extraordinària
posterior. En cas que aquesta persona membre sigui el coordinador territorial la ratificació es
farà en un Congrés Territorial Extraordinari posterior.

El càrrec de coordinador d’una coordinadora territorial és incompatible amb la de coordinador
d’un altre àmbit territorial i amb la de secretari nacional de l’Executiva Nacional.
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Les funcions bàsiques de la coordinadora territorial són:
a) Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.
b) Difondre, aplicar i defensar la política de SI, amb una mateixa directiva i consens. Així com

vetllar i supervisar l’acció política del seu àmbit territorial, tot garantint que segueixen la
línia política i els estatuts 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 i assemblees territorials, així com referèndums
territorials.

f) Administrar els recursos econòmics de la coordinadora territorials, amb la supervisió del
coordinador de la secretaria jurídico-financera del partit.

g) Fomentar el debat polític i la formació dels adherits.
h) Traslladar les preguntes i propostes plantejades pels adherits del seu àmbit territorial al

Consell Nacional.
i) Presentar propostes de resolució al Executiva Nacional.
j) Tenir contacte i relació amb les entitats, associacions i col·lectius polítics, socials i culturals

del seu àmbit territorial, amb col·laboració amb el coordinador o membre designat de la
secretaria de relacions externes i institucionals del partit.

k) Coordinar i supervisar l’acció política dels diferents membres del seu àmbit territorial. En cas
que aquesta es modifiqui i s’ampliï o limiti, es referirà a regidors i grups municipals dels
municipis del seu àmbit territorial.

l) Fer un seguiment de la política al Consell Comarcal i 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 al
Consell Comarcal i 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, amb la col·laboració dels coordinadors o persones
designades de les secretaries d’estudis i programes, campanyes i anàlisi i estratègia política.

o) Distribuir el material de l’organització al seu àmbit territorial.
p) El coordinador assistirà a les reunions del Consell Nacional i informarà de totes aquelles

qüestions que puguin tenir interès en l’àmbit nacional.

Article 13. Autonomia territorial
Les coordinadores territorials tindran autonomia plena en tot allò que fa referència a la seva
activitat interna en el seu àmbit territorial d’actuació, sempre que segueixin les directives del
partit.

Per subscriure acords de govern a l’àmbit territorial caldrà sempre l’aprovació del Consell
Nacional per majoria absoluta dels seus membres.

En el cas d’un funcionament manifestament contrari a la línia política i a l’activitat de SI, el
Consell Nacional, per decisió motivada adoptada per majoria simple, podrà dissoldre qualsevol
coordinadora territorial i agafar-ne el Consell Nacional la coordinació mentre es convoca
procediment d’elecció de nova coordinadora territorial, seguint el procediment establert a
l’article 12.2, paràgraf 3r d’aquests estatuts.
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Títol IV. Els òrgans de govern d’àmbit nacional

Capítol I. Organigrama estructural de Solidaritat Catalana

Article 14. Organigrama estructural de SI
SI s’estructura per dos òrgans màxims que són el Congrés Nacional i l’Assemblea Nacional, en
els que hi són convocats tots els adherits.
Per sota d’aquests dos, hi ha el Consell Nacional, composat per l’Executiva Nacional i els
coordinadors territorials.

Capítol II. L’Executiva Nacional

Article 15. Composició de l’Executiva Nacional
L’Executiva Nacional és un òrgan col·legiat format per tots els coordinadors de les secretaries
de treball.

Les secretaries de treball inicialment proposades que es poden ampliar, limitar, modificar,
reanomenar i subdividir per majoria absoluta del Consell Nacional, són les següents:

- Secretaria general i de territori.
- Secretaria d’organització, jurídico-financera i de política municipal.
- Secretaria de relacions institucionals i internacionals.
- Secretaria de formació, estudis, programes i d’anàlisis i estratègia.
- Secretaria de mobilització i accions exteriors.
- Secretaria de comunicació i atenció a adherits.

Correspon al Congrés Nacional l’elecció dels coordinadors inicials de les secretaries de treball,
qui formaran l’Executiva Nacional.
En cas de dimissió del coordinador o de no exercir degudament la seva tasca, podrà ser
reemplaçat per un altre membre de la secretaria de treball corresponent, o membre aliè a
aquesta, proposat per algun membre de la secretaria de treball, escollit per majoria simple
entre les persones que formen la secretaria pertinent.
En cas d’absència, s’escollirà entre els membres de totes les secretaries de treball, o membre
aliè a aquestes, proposat per algun membre de les secretaries de treball, a qui s’escollirà per
majoria simple de tots ells.

En qualsevol dels casos, posteriorment s’haurà de ratificar en el següent Consell Nacional.

Els grups de treball formats per aquestes secretaries de treball no estaran limitats en número
de les persones que les han d’integrar.

Article 16. Funcions de l’Executiva Nacional
S’exposa i es supervisa la feina realitzada en cada una de les secretaries de treball, per seguir
estratègies paral·leles en els diferents àmbits d’acord amb les premises preses per la secretaria
de treball d’organització i territori i coordinar la feina, de manera que segueixi una coherència i
cohesió interna i pública, així com cronològica.



11

Té en compte les propostes, idees, opinions i altres consideracions que provinguin de les
diferents secretaries de treball, ja siguin pel funcionament propi com d’altres, les quals poden
deliberar i executar si hi està d’acord la majoria absoluta dels assistents.

Si l’assumpte és una qüestió territorial, la decisió l’haurà de ratificar el Consell Nacional.

Article 17. Funcionament de l'Executiva Nacional
A l’Executiva Nacional ningú presidirà les reunions.

S’escollirà, semestralment, entre els membres que la formen, dos responsables, que
recaptaran la informació de totes les secretaries amb la finalitat de redactar l’ordre del dia
pertinent, que seran els encarregats d’elaborar les convocatòries i les actes, així com el seu
degut enviament i publicació.

Hi podran assistir els coordinadors territorials, on podran opinar però no votar.

Les reunions seran quinzenalment, com a mínim.

Article 18. Secretaries de treball
18.1. Funció d’un coordinador d’una secretaria de treball i reglament de funcionament
intern
Les funcions del coordinador d’una secretaria de treball són les de delegar i repartir la feina
equitativament entre els membres del grup, essent ell el primer en implicar-se i en mostrar el
funcionament i la dinàmica del grup per a la seva eficiència i cohesió, sense que representi una
sobrecàrrega per a ningú que no pugui assolir i faci anar en detriment dels interessos del
partit. Haurà de supervisar la feina feta pels seus companys de grup i saber quina tasca es duu
a terme en cada moment.
Si ho considera pertinent, podrà recolzar-se amb algú del grup, que s’escollirà per majoria
simple dels seus membres, perquè el substitueixi en alguna reunió del Consell Nacional.

Cada secretaria de treball es reunirà de forma quinzenal, com a mínim.

18.2. Secretaria general i de territori
Coordinarà el treball de l’Executiva Nacional i serà l’encarregada de proposar l’estratègia i línia
política a curt i mitjà termini. Tindrà l’encàrrec de convocar les reunions de l’Executiva Nacional.
Actuarà com a portaveu de l’organització davant dels mitjans.

Correspon a aquesta secretaria de treball la funció d’organitzar territorialment les relacions
entre  els  òrgans  territorials.   Dinamitzar   l’expansió de  Solidaritat   perla
Independència, sobretot amb el missatge de la unilateralitat, coordinant-ho amb altres
secretaries directament implicades.

18.3. Secretaria d’organització, jurídico-financera i de política municipal
S’encarregarà del control d’adherits i simpatitzants (altes,  baixes,  modificacions  de dades,
etc.) que s’haurà d’actualitzar com a mínim un cop cada tres mesos i després d’emetre el
rebut de la quota als adherits, que s’haurà de coordinar amb la secretaria jurídica i financera.
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Correspon a aquesta secretaria de treball la funció de redacció de tots els documents jurídics de
Solidaritat per la Independència i de defensar jurídicament els seus adherits, en cas que estiguin
vinculats en un procediment judicial o administratiu derivat d’actes del partit.

Respecte de la tasca financera, s’encarregarà de la gestió de pagaments, control de devolució
de rebuts de quotes, comptabilitat i administració de les quotes dels adherits i de la cerca de
vies de finançament, així com d’elaborar i supervisar el pressupost anual i la gestió patrimonial
del partit.
Els resultats econòmics de l’exercici anterior i el pressupost per a l’exercici en curs, es
presentaran a
En cas de pressupostos extraordinaris, s’haurà de convocar una Assemblea Nacional
Extraordinària per aprovar-los.

Respecte de la tasca amb política municipal, haurà de:
a) Formar, organitzar i coordinar, en col·laboració  amb  la  resta  d’actors de Primàries

Catalunya, les diferents candidatures municipals i els acords a què es puguin arribar
amb altres formacions polítiques.

b) Assessorar  políticament  i  tècnicament  a  alcaldes,  equips  municipals  i  membres
de coordinadores territorials.

c) Organitzar cursos de formació per a alcaldes, regidors, equips municipals i membres
de coordinadores territorials.

d) Coordinar les relacions entre  els  alcaldes,  regidors,  equips  municipals,  membres
de coordinadores territorials, d’una banda, i les secretaries de treball relacionades,
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 coordinadores territorials.

f) f) Articular les relacions entre els grups municipals, regidors  i els  càrrecs públics de
SI en àmbits supramunicipals.

g) Fer el seguiment i la coordinació de les campanyes electorals municipals.
h) Preparar la participació  i debats, mitjançant  informació de treball previ,  a  alcaldes,

regidors, equips municipals i membres de coordinadores territorials.
i) Redactar els documents municipals, com ara les ponències i el Programa Marc que

seran les línies polítiques d’acció, després d’haver-les aprovat per majoria simple del
l’Assemblea Nacional.

j) Promourà la cultura municipalista a SI perquè sigui coneguda per tots els seus
adherits. Se li haurà de consultar tot allò que faci referència al món municipalista
quan hi hagi temes d’interès al respecte  i  sobretot  siguin  d’àmbit
legislatiu,sectorial i electoral.

k) En aquesta secretaria de treball, també hi participaran els alcaldes i regidors de SI,
sens perjudici de la resta de membres que en formin part.
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18.4. Secretaria de relacions institucionals i internacionals
Serà l’encarregada de les relacions amb  altres  entitats  externes,  partits  polítics  i  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, amb qui caldrà establir i mantenir ponts de diàleg.

Respecte de la 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 el  Consell Nacional i
per extensió tot el territori tingui 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 territorials.

Respecte de les relacions internacionals, caldrà coordinar i impulsar l’acció internacional de SI
que siguin rellevants per a la nació catalana.

18.5. Secretaria de formació, estudis, programes, anàlisis i estratègia
S’encarregarà d’organitzar conferències i sessions de formació per als adherits, càrrecs públics
electes i membres de les diferents coordinadores comarcals, així com per als membres del
consell nacional i per al públic en general.

Sobretot farà èmfasi en la implementació  de  sessions  i  jornades  de
convencions,destinades a la ciutadania en general,  centrades  en  la  unilateralitat,
antecedents,  procediment, transició, reconeixement europeu i internacional, context
político-social i econòmic  en  el  moment  immediatament  posterior   a   la   Declaració
Unilateral   d’Independència (DUI), tractats internacionals, i tot el que en derivi.

S’encarregarà d’elaborar estudis i de redactar propostes per als programes electorals en les
diferents eleccions  en què hi participi  SI, així  com  de recopilar  i cercar tota la   informació
necessària per donar contingut al discurs independentista.

Analitzarà el context polític de forma contínua per valorar el nostre posicionament en cada
moment i les mesures estratègiques a emprendre. Farà comparatives amb altres moments
històrics o polítiques internacionals. Traurà conclusions de les manifestacions públiques dels
nostres governants i de les enquestes publicades periòdicament.
L’anàlisi dut a terme es comunicarà internament els adherits, mitjançant publicació a l’espai
intern de la web del partit.
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18.6. Secretaria de mobilització i accions exteriors:
Idearà noves campanyes engrescadores per a fer arribar a la ciutadania el programa,ideari,
objectiu i voluntat de SI i els mitjans per fer-ho. Les  durà a terme després  de l’aprovació de
l’Executiva  Nacional,  per  majoria  absoluta dels  assistents,  prèvia  presentació d’un pla
d’objectius i propòsits i en farà un seguiment, anàlisi i valoració en finalitzar la campanya, per
tenir en compte el rèdit obtingut per a properes campanyes.

Mobilitzarà els membres de SI a actes concrets i de reconeguda rellevància, així com en actes
de campanya.

S’encarregarà de buscar els emplaçaments per realitzar els actes de campanyes, farà la
reserva i distribuirà l’espai en base el material de què disposi SI. Haurà de coordinar feina amb
les secretaries de comunicació i organització. Contactarà amb les persones convidades,
moderadores i interlocutores, relacionarà els temes a tractar a cadascun dels actes precisant-
los a la situació econòmico-social de l’àmbit territorial en el que es vagi a realitzar. Prèviament
buscarà tota la informació rellevant al respecte dels temes a tractar de com a mínim quatre
anys previs i ho relacionarà amb el programa de SI,    destacant els punts forts. Realitzarà
l’escaleta de cada acte. Preveurà els terminis de publicació dels actes i del material gràfic
necessari, entre altres.

18.7. Secretaria de comunicació i atenció a adherits:

Serà l’encarregada de redactar o supervisar tots els comunicats interns i públics, via  xarxes
socials, notes de  premsa,  butlletins,  articles  d’opinió,  articles  de  premsa,  declaracions,
invitacions o comunicats d’actes, cartes o circulars informatives, entre  altres. També serà qui

buscarà els caps de premsa pertinents en campanyes electorals i supervisarà i coordinarà la
seva feina.

Coordinarà comunicats de campanyes electorals en tot el territori de manera que es  projecti
una cohesió interna en el missatge a emetre del partit.
Racionalitzarà els correus electrònics i els comunicats a xarxes socials de manera queno es
gestioni massificadament i no provocar duplicitats.

Supervisarà el contingut i durà a terme la gestió de la web del partit, per tal que segueixila
mateixa línia política que en d’altres comunicats, segons el que es desprengui de lalínia
acordada en l’Assemblea Nacional i controlant la seva publicació periòdica.
Impulsar que en cada coordinadora comarcal hi hagi una dinàmica a la web territorial
deforma continuada.

Fer inventari del material de comunicació i tecnològic necessari (megafonia, altaveus,atril,
llum, càmeres, etc.) per actes on es necessiti i coordinar-lo entre diferents àmbitsterritorials
en èpoques d’eleccions.
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Encarregar-se de dissenyar i encarregar el material gràfic de campanyes i altres actes.
Actuarà com a oficina permanent d’atenció als adherits i simpatitzants i vehicularà lesseves
qüestions cap als òrgans pertinents del partit.

Les funcions del coordinador d’una secretaria de treball són les de delegar i repartir la feina
equitativament entre els membres del grup, essent ell el primer en implicar-se i en mostrar el
funcionament i la dinàmica del grup per a la seva eficiència i cohesió, sense que representi
una sobrecàrrega per a ningú que no pugui assolir i faci anar en detriment dels interessos del
partit. Haurà de supervisar la feina feta pels seus companys de grup i saber quina tasca es duu
a terme en cada moment. Cada secretari/a podrà nomenar, d’entre els membres que
composin el seu equip, subsecretaris/es que tinguin com a responsabilitat un dels àmbits de
la secretaria   corresponent per tal de repartir la tasca de coordinació i tenir més capacitat de
treball, així com implicar un major nombre d’adherits/es.

Capítol III. El Consell Nacional

Article 19. Composició del Consell Nacional
És l’òrgan col·legiat format per l’Executiva Nacional i els coordinadors d’àmbit territorial.

Article 20. Funcions del Consell Nacional
El Consell Nacional és un òrgan col·legiat amb caràcter de direcció de SI.

Posa en comú el treball dut a terme per les secretaries de treball i les coordinadores
territorials de forma general i es decideixen assumptes d’importància, previstos en aquests
estatuts.

Pot demanar crèdits i préstecs, obrir comptes i dipòsits en entitats financeres i realitzar
operacions de compravenda, quan es decideixi per majoria absoluta dels membres que
composen aquest consell nacional i ho ratifiqui una Assemblea Nacional.

Té la responsabilitat de custodiar tota la documentació referent al partit i als seus adherits.

Article 21. Funcionament del Consell Nacional
Al Consell Nacional ningú presidirà les reunions.

S’escollirà, semestralment, entre els membres que la formen, dos responsables, un provinent
de l’Executiva Nacional i l’altre d’entre els coordinadors territorials, que seran els encarregats
d’elaborar les convocatòries i les actes, així com el seu degut enviament i publicació, tal i com
es preveu a l’article 34 d’aquests estatuts.

Les reunions seran trimestrals.
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Capítol IV. El Congrés Nacional

Article 22. Definició del Congrés Nacional
El Congrés Nacional és l’òrgan de debat i decisió de SI en l’àmbit de les seves competències i el
formen tots els adherits, els quals hi seran convocats i podran participar amb tots els seus
drets si estan al corrent de pagament.

Article 23. Elecció del Congrés Nacional
Correspon al Congrés Nacional la fixació de la línia política de SI, l’elecció dels càrrecs de
responsabilitat de l’Executiva Nacional, així com de la modificació d’estatuts i de la dissolució
del partit.

L’elecció dels coordinadors de les secretaries de treball que acabaran formant l’Executiva
Nacional es farà de la manera següent:
Les candidatures a l’Executiva Nacional es podran presentar, individualment o agrupades
formant equips, a les diferents secretaries.
La votació es farà pel sistema de llistes obertes i de forma secreta, 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, es farà una segona volta i si no es trenca
l’empat, s’escollirà la persona que hagi presentat primer la candidatura.

En cas de dimissió o perquè no realitzi bé la seva tasca, d’un coordinador d’una secretaria es
seguirà el previst a l’article 15, 3r paràgraf.

Article 24. Convocatòria del Congrés Nacional
El Congrés Nacional se celebrarà cada dos anys de manera ordinària.

El Congrés Nacional ha de ser convocat pel Consell Nacional o a petició del 33% dels adherits.
La convocatòria del Congrés Nacional, juntament amb els documents constituents, el seu
reglament intern i la proposta de l’ordre del dia, es trametran per escrit o per qualsevol mitjà
electrònic a tots els adherits amb una antelació mínima de vint dies naturals.

La convocatòria del Congrés Nacional podrà diferir-se, per acord del Consell Nacional, fins a un
termini màxim de tres mesos quan coincideixi amb períodes electorals, i per causes
extraordinàries per majoria simple de l’Assemblea Nacional a proposta del Consell Nacional,
fins a un termini màxim de quatre mesos.
L’ordre del dia ha d’incloure com a mínim l’elecció de la mesa del Congrés Nacional, el debat i
la votació dels informes de les diferents secretaries de treballs, el debat i votació del document
d’estratègia política o programàtica que orienti l’activitat de SI en els dos anys següents, així
com la renovació dels càrrecs de responsabilitat de les secretaries de treball i de les
coordinadores territorials. L’ordre del dia també pot incloure altres temes que el Consell
Nacional consideri oportuns.

El Consell Nacional indicarà, per escrit o qualsevol mitjà electrònic, en el termini d’un mes
d’antelació de la data prevista del proper Congrés Nacional, l’obertura de les comissions
redactores dels documents a debatre i votar perquè els adherits que vulguin hi participin
activament. Així com obrir-los la possibilitat de presentar-se com a candidats pels càrrecs de
responsabilitat de les secretaries de treball i de les coordinadores territorials i també per
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formar part de la Comissió Organitzadora del Congrés Nacional.

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.
Les esmenes vives, parcials o a la totalitat, que facin els adherits als documents a tractar, les
hauran d’enviar en el termini, immediatament anterior de deu dies naturals del Congrés
Nacional, al Consell Nacional a l’adreça ordinària o electrònica que aquest hagi indicat
prèviament per a tal efecte.
El Consell Nacional enviarà, per ecrit o mitjançant correu electrònic a tots els adherits, les
esmenes vives, parcials o a la totalitat que aquell òrgan hagi rebut dels adherits i acceptat,
amb un mínim de quatre dies d’antelació de la data de celebració del Congrés Nacional.

Article 25. Convocatòria del Congrés Nacional Extraordinari
Se celebrarà el Congrés Nacional amb caràcter extraordinari en els casos següents:
a) Per acord del Consell Nacional per majoria absoluta.
b) Per petició motivada, adreçada per escrit al Consell Nacional d’un 33% dels adherits de SI.
c) Per petició motivada, adreçada per escrit al Consell Nacional, de les coordinadores

territorials que representin el 33% dels adherits de SI. Per formular aquesta petició caldrà
que les coordinadores territorials ho hagin aprovat en una Assemblea Territorial.

El Congrés Nacional extraordinari tindrà lloc dins del termini de dos mesos a partir de la data
en què l’Assemblea Nacional ho hagi acordat, prèvia aprovació del Consell Nacional i es
convocarà amb un mínim de trenta dies naturals d’antelació.

En l’ordre del dia s’hi hauran d’incloure els punts especificats en l’acord del Consell Nacional
en els casos b) i c) anteriors.

Capítol V. L’Assemblea Nacional

Article 26. Definició d’Assemblea Nacional
L’Assemblea Nacional és l’òrgan de debat i decisió de SI en l’àmbit de les seves competències i
el formen tots els adherits, els quals hi seran convocats i podran participar amb tots els seus
drets si estan al corrent de pagament.

Article 27. Funcions de l’Assemblea Nacional
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, així com aprovar els
manifestos o programes electorals amb què SI es presentarà a les eleccions.

Són funcions de l’Assemblea Nacional, totes aquelles que no fa el Congrés:
a) Aprovar els aspectes bàsics dels programes electorals i impulsar i supervisar l’actuació

dels òrgans de govern de SI.
b) Fer propostes de resolució sobre temes concrets que reflecteixin la posició política de SI

sobre aquests temes.
c) Establir i modificar la ubicació de la Seu Nacional.
d) Proposar per majoria absoluta la reforma dels Estatuts de SI.
e) Aprovar el pressupost anual ordinari i els resultats de l’exercici presentats pel Consell

Nacional i establir l’import de les quotes dels adherits.
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f) Aprovar el Reglament de Primàries per elegir els candidats i les candidates en les
eleccions en què SI es presenti.

g) Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional, la creació de secretaries o subsecretaries i
definir-ne la composició i funcionament, així com l’aprovació de creació de nous àmbits
territorials, a proposta del Consell Nacional per indicació de la secretaria d’organització i
territori.

h) Aprovar els Reglaments de Règim Disciplinari i de Règim Econòmic dels càrrecs públics.
i) Ratificar els acords presos pel Consell Nacional en relació amb les decisions, propostes,

modificació dels límits geogràfics, dissolució, canviar de denominació, fusions,
ampliació, impugnacions, entre altres, presentades sobre acords de les Coordinadores
Territorials i la Secretaria d’Organització i Territori.

j) Escollir els membres de la Comissió de Garanties, segons article 31 d’aquests estatuts.

Article 28. Presidència i mesa de l’Assemblea Nacional
L’Assemblea 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 de l’Assemblea Nacional forma part del Consell Nacional.

El vicepresident substituirà el president en cas d’absència.

El secretari aixecarà acta de les sessions.

Article 29. Convocatòria de l’Assemblea Nacional
L’Assemblea Nacional es reunirà en qualsevol lloc del territori nacional, convocada pel Consell
Nacional en quinze dies naturals d’antelació, i es farà una a l’any. També es podrà reunir de
forma extraordinària, seguint els mateixos criteris que pel Congrès Nacional Extraordinari,
segons l’article 25 d’aquests estatuts.

L’ordre del dia de l’Assemblea Nacional l’elaborarà el Consell Nacional i s’hi inclouran aquells
punts a tractar proposats per aquest Consell, i aquells que, prèviament o el mateix dia de
l’Assemblea Nacional es proposi per part d’algun adherit.

Capítol VI. Representació legal de SI

Article 30. Representació legal de SI
Els quatre representants que ostentin la representació legal de SI seran els coordinadors de les
secretaries general, d’organització, relacions institucionals i internacionals, i, comunicació, dels
quals dos d’ells hauran de funcionar mancomunadament i tenen plenes facultats per
contractar, en nom de SI i obligar vàlidament per qualsevol títol i en qualsevol forma admesa
en dret.

Podran emetre poders generals.
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Els membres responsables tenen la representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i
contractes per realitzar els acords presos en els diferents òrgans del partit.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció d’algun dels quatre responsables
anteriors, l’Executiva Nacional nomenarà entre els seus membres qui es farà càrrec de forma
provisional d’aquesta responsabilitat.

Capítol VII. La Comissió de Garanties

Article 31. Composició i funcions de la Comissió de Garanties
El Consell Nacional escollirà tres membres que siguin adherits de SI i que no poden formar part
de cap altre òrgan del partit, ni ser treballador o assessor remunerat de SI, els quals formaran
la Comissió de Garanties. D’entre aquests membres s’escollirà un que en serà l’instructor.

Les sancions es prendran segons la gravetat dels fets ocasionats.

Aquesta redactarà els expedients disciplinaris i les peticions de retirar les condicions d’adherit
o simpatitzant, així com les d’expulsió que s’hauran acordat prèviament pel Consell Nacional.
També admetrà els recursos presentats en contra de les accions preses.
Abans de la redacció, però, mediarà en els conflictes actuant objectivament i en ple
coneixement d’aquests estatuts, requerint la informació que precisi i adreçar-se a qualsevol
membre de SI per obtenir-la i redactarà la seva valoració al respecte que s’exposarà al Consell
Nacional i a la persona afectada.

Article 32. 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.

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.
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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 partit.
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.

Són faltes greus les següents:
a) Les conductes descrites en l’apartat 32.5 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 coordinadora territorial, l’Executiva Nacional o el Consell Nacional.
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 sancionssegüents:
1. La suspensió temporal de la condició d’adherit per un període màxim d’unany.
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.
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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, i amb reincidència indicada en aquests estatuts.
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
Coordinadora 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.

Prescripció 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 33. Tramitació de l’expedient disciplinari
L’expedient disciplinari s’iniciarà, per decisió motivada, com ja s’ha indicat en aquests estatuts
en els articles 7b) i 7f).
El Consell 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 tal i com es preveu a l’article 31, 3r paràgraf.
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 quatre mesos següents a la decisió d’iniciar-lo.
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Títol V. Convocatòries i actes dels òrgans de SI

Article 34. Elaboració i terminis de les convocatòries i les actes

El coordinador o responsable de cada òrgan de SI, Executiva Nacional o Consell Nacional, a
excepció d’aquells casos regulats expressament en aquests estatuts, en què igualment i de
manera subsidiària s’aplicarà aquest article si no s’especifiquen alguns punts concrets, serà
l’encarregat d’elaborar la convocatòria de cada reunió amb l’ordre del dia pertinent, que
s’haurà d’enviar en el termini mínim de cinc dies naturals, amb indicació del dia, lloc i hora de
la reunió. I en el termini d’una setmana natural després d’aquesta, s’enviarà l’acta dels acords
presos a la resta de membres de l’òrgan corresponent, la qual també es publicarà a l’espai
privat de SI quan en el termini de quinze dies naturals de la seva recepció no hagi estat
impugnada.

Tot allò que no consti a l’ordre del dia podrà ser debatut al punt de precs i preguntes però no
podrà ser sotmès a votació fins a la propera reunió, que sí que s’hi inclourà, a excepció
d’aquells assumptes d’urgència per la temporalitat política, en què es podrà fer per
referèndum electrònic intern, o segons estipulació concreta indicada en aquests estatuts.

Títol VI. Les llistes electorals i la designació de candidats

Article 35. Eleccions municipals
Les llistes electorals de cada municipi en les eleccions municipals es realitzaran a partir d’un
sistema de primàries, previ acord de la coordinadora que depengui el municipi o  petició  del  10%
dels adherits del municipi, 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 de SI,
tant en el cas que es presenti a través de candidatures pròpies com en el cas que es presenti
en coalició.

Article 36. 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 el 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 territorial, segons ho hagi decidit el Consell
Nacional conjuntament amb la secretaria d’organització i territori.

Article 37. 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.
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Títol VII. Els càrrecs públics

Article 38. Definició de càrrec públic de SI
Són càrrecs públics de SI aquelles persones adherides, o no, 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, proposades per SI per ocupar càrrecs públics
de designació.

Article 39. 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 40. 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 per l’Assemblea 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.

Article 41. 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 per majoria simple del Consell Nacional.
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Títol VIII. El règim econòmic

Article 42. 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. 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 del grup parlamentari, del que perceben per representació
institucional i en compliment del règim econòmic fixat per l’Assemblea Nacional.
SI en compliment del règim econòmic fixat per l’Assemblea 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 43. El finançament dels òrgans territorials
En el reglament de règim econòmic aprovat pel Consell Nacional hi constarà el sistema de
finançament dels òrgans territorials, que consisteix en què la secretaria jurídico-financera,
juntament amb la supervisió del Consell Nacional, administra el 100% de les quotes.
Quan una coordinadora territorial necessiti finançament ho haurà de sol·liciar per escrit i de
forma motivada a la secretaria jurídico-financera.

Títol IX. La reforma dels estatuts

Article 48. Iniciativa en la reforma
Els presents estatuts només podran ésser modificats pel Congrés Nacional a iniciativa de:
a) L’Executiva Nacional, per majoria absoluta dels membres assistents, sota el vist-i-plau de la
secretaria jurídico-financera.
b) L’Assemblea Nacional, per majoria absoluta dels membres assistents.
c) Un 33% dels seus adherits, mitjançant petició escrita dirigida a l’Executiva Nacional.

La proposta concreta de modificació haurà d’ésser coneguda pels adherits de SI almenys
quinze dies naturals abans de la celebració del Congrés Nacional.
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Títol X. Coalició, federació, fusió i dissolució

Article 49. La coalició
Les coalicions electorals d’àmbit no municipal amb altres forces polítiques han de ser
aprovades en referèndum d’adherits mitjançant el procediment descrit en l’article 8 dels
presents estatuts.

Article 50. La federació i la fusió
La fusió orgànica o la federació amb altres organitzacions polítiques només pot acordar-se en
Assemblea Nacional, per majoria qualificada de dues terceres parts dels adherits assistents.

Article 51. La dissolució
La dissolució del partit només pot acordar-se en Congrés Nacional, per majoria absoluta dels
membres assistents.

El propi Congrés Nacional 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 pel Consell Nacional, tret del cas que el propi Congrés
Nacional designi una Comissió Liquidadora.

Disposicions transitòries

Primera. Entrada en vigor d’aquests estatuts
Els presents estatuts entraran en vigor en el moment que s’aprovin, en cas que així sigui, el dia
26/10/2019 en el Congrés Nacional de SI, segons els anteriors estatuts vigents en aquell
moment.

Segona. Reorganització territorial
Mentre no estiguin constituïdes les coordinadores territorials, la secretaria d’organització i
territori serà la que convocarà els Congressos territorials per tal de reorganitzar el territori i
crear equips de treball en aquest àmbit.

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 Murcia, i sota administració
francesa, les comarques nord catalanes.


