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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació, sigles i símbol
A l’empara de la legislació vigent, i segons el document d’acord per a la concurrència en coalició a
les eleccions municipals de 2019 a Sant Pere de Ribes, FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ
GUANYEM (FP-ECG) s’organitza jurídicament com una coalició de partits, aquesta coalició inclou
les següents formacions:
-

El partit local “Municipalistes de Fem Poble” amb CIF G- 67385153.

-

El partit “Catalunya en Comú” amb CIF G-66912544.

-

El partit “Podem” amb CIF G-86976941.

Aquesta confluència, un cop superats els comicis electorals i amb la representació d’un càrrec
electe, està constituïda com a grup municipal i adscrit a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
sent el seu portaveu el Sr. Alejandro Conde Poveda des del 9 de juliol de 20191.
El NIF del grup municipal obtingut és el V674846592
El símbol creat per a les eleccions municipals és el següent:

Article 2. Àmbits i finalitats
FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM és una coalició de partits constituida com a
grup municipal, l’àmbit d’actuació d’aquest és en el municipi de Sant Pere de Ribes i la comarca
del Garraf.

1

En annexes, certificat del Secretari i l'Alcaldessa.


2

En annexes, còpia de la targeta d’identificació fiscal.
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FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM es constitueix com a grup municipal, amb els
següents objectius:
-

Millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de Sant Pere de Ribes promovent
polítiques basades en la justícia social i la igualtat

-

Fomentar la participació ciutadana en tots els àmbits de la vida local.

-

Convertir-se en part activa i crítica de la societat civil de Sant Pere de Ribes.

-

Desenvolupar activitats orientades cap a la pedagogia i aconseguir més pensament
crític entre la ciutadania.

-

Representar la candidatura que va concórrer a les eleccions municipals de Sant Pere
de Ribes de 2019 amb el nom de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ
GUANYEM. Aquesta candidatura es va composar d’una llista de 25 persones,
membres de les diferents agrupacions que conformen la coalició3.

Article 3: Domicili, xarxes socials i lloc web.
Segons els acords per a la confluència, els comptes que representen el grup municipal són:
●

Facebook: fempoblespribes

●

Twitter: fempoblespribes

●

Instagram: fempoblespribes

●

Telegram: https://t.me/fempoble

●

Correu: encomu.fempoble@gmail.com

●

Web: https://encomu.fempoble.info

El domicili social de FEM POBLE - EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM (FP-ECG) a efectes de
notificiacions és Avinguda Catalunya nº1 i Local. Codi Postal 08812, Sant Pere de Ribes.

3

En annexes, còpia de la candidatura presentada.
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CAPÍTOL SEGON. AFILIATS/DES DRETS I DEURES
Article 4. Afiliats/des
Els afiliats/des al grup municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM ho són per
la seva afilicació a qualsevol dels tres partits que composen la coalició, seguint els estatuts que
cadascún apliqui.

Article 9. Sancions
Les sancions s’apliquen en funció de la militància i dels estatuts de l’organització corresponent a
cada afiliat/da.

Article 10. Procediment de reclamació
Les reclamacions s’apliquen en funció de la militància i dels estatuts de l’organització
corresponent a cada afiliat/da. Si és per reclamacions de persones no militants, poden contactar
al correu: encomu.fempoble@gmail.com
Si és per una qüestió relativa a el RGPD i la LOPD, per exemple: qualsevol dubte, aclariment o
exercici dels drets d’accés, de rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat i qualsevol altre que
correspongui,

es

poden

exercir

amb

l’enviament

d’un

correu

a

l’adreça

rgpd.fempoble@gmail.com.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, COORDINACIÓ I
ADMINISTRACIÓ
Article 11. Òrgan de coordinació del grup municipal
L'espai de participació i decissió de la posició als plens municipals i pactes i aliances es realitzarà
a l’Assemblea General.

Article 12. L’Assemblea General
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà. Aqui poden participar com a membres de ple dret tots els
i les afiliades dels diferents partits, amb possibilitat d’assistència oberta a la ciutadania que no
estigui inscrita en cap organització.
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Les Assemblees Generals ordinàries se celebraran amb periodicitat bianual.
12.1. Són funcions i competències de l'Assemblea General:
1. Determinar la línia política de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM.
2. Aprovar els Estatuts de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM i les
seves modificacions.
3. Determinar la forma en la qual s'elabora el programa de FEM POBLE-EN COMÚ
PODEM-EN COMÚ GUANYEM.
4. Determinar la forma en la qual es conformaran les llistes electorals en els comicis
als quals concorri FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM.
5. Triar a les persones que conformen l'Equip de Coordinació.
6. Triar a els/les tres integrants de la Comissió de Drets i Garanties.
12.2. Correspon a l'Equip de Coordinació la convocatòria de l'Assemblea General. L'equip de
coordinació convocarà les Assemblees Ordinàries amb un mínim de 30 dies d'antelació,
proporcionant a tots els i les afiliats una proposta d'ordre del dia. Paral·lelament, l'equip de
coordinació publicarà en els espais virtuals de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ
GUANYEM tots els documents a debatre en l'assemblea.
12.3. En un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de la convocatòria, l'Equip de
coordinació s'encarregarà d'obrir un procés de debat que podrà ser presencial i/o telemàtic
sobre la proposta d'ordre del dia. Podran participar en aquest debat com a membres de ple dret
tots els i les afiliats de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM. Si bé l'Equip de
Coordinació tractarà de consensuar un ordre del dia acceptable per a tots els i les afiliades,
aquest ordre del dia haurà d'incloure necessàriament qualsevol punt que hagi estat proposat per
un 10% dels i les afiliades/us.
12.4. L'Equip de Coordinació aprovarà per majoria un reglament per a ordenar el funcionament
de les Assemblees.
12.5. L'Assemblea General serà preparada i presidida per una Mesa Organitzadora.
L'Equip de Coordinació nomena per majoria simple als i les integrants de la Mesa Organitzadora.
Les propostes, esmenes parcials o totals que hagin resultat del debat previ a la celebració de
l'Assemblea General es publicaran en la pàgina web oficial de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN
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COMÚ GUANYEM (https://encomu.fempoble.info) amb un mínim de quinze dies d'antelació en
relació a la data d'inici de l'Assemblea.
12.6. Els treballs en les Assemblees Generals Ordinàries s'estructures per plens i comissions. La
Mesa Organitzadora de l'Assemblea General presidirà les sessions plenàries i nomenarà a les
persones encarregades de moderar els debats, als i les ponents encarregats d'exposar els textos
proposats per l'Equip de Coordinació en comissions i plens; i als secretaris/as encarregades
d'aixecar actes del treball realitzat pel plenari i cadascuna de les comissions. Cada comissió
comptarà, a més d'amb un/a moderador/a, un ponent i amb un secretari/a triats
democràticament per cada comissió a través d'un sistema majoritari a una volta.
12.7. Passaran al debat en el plenari de l'Assemblea General totes les esmenes que
aconsegueixin una majoria simple de suports en la seva comissió, sense menyscapte que el
reglament específic de l'Assemblea General pugui establir una quota de suport més baixa. En el
plenari, una vegada discutides les esmenes d'acord amb l'ordre i l'assignació de temps
proposades per la Mesa Organitzadora de l'Assemblea s'aprovaran totes les esmenes que
aconsegueixin la majoria simple de vots.
12.8. Les candidatures que es presentin per a optar als 3 llocs de l'Equip de Coordinació i els 3
llocs de la Comissió de Drets i Garanties hauran de presentar-se davant la Mesa Organitzadora de
l'Assemblea General abans de les 23.59 hores del dia anterior a la celebració de l'última sessió
plenària. Totes les candidatures han d'assenyalar el lloc al qual concorren i han de presentar-se
signades per el/la candidata/a, certificant així la seva acceptació per a optar als llocs a triar.
12.9. Podrà convocar-se una Assemblea General Extraordinària quan les circumstàncies així ho
recomanin. Són competents per a convocar una Assemblea General Extraordinària la majoria
absoluta de l'Equip de Coordinació o el 35% de la militància de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN
COMÚ GUANYEM a través d'un escrit motivat dirigit a l'Equip de Coordinació. En tals
circumstàncies, l'Equip de Coordinació tindrà un termini màxim de dos mesos naturals per a
convocar l'Assemblea General Extraordinària, comptats a partir de la data de recepció de la
petició o de subscripció de l'acord. La convocatòria es publicarà amb un mínim de 30 dies
naturals d'antelació i en l'ordre del dia s'inclouran únicament els temes especificats en la petició
motivada i subscrita pel 35% dels afiliats o en l'acord aconseguit per la majoria absoluta de
l'Equip de Coordinació.
12.10. Les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries tindran una durada mínima d'un dia
i màxima de dues.
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Article 13. Equip de Coordinació, Composició i Organització
13.1. L'equip de Coordinació estarà format per: el/la portaveu i representant del grup municipal,
el/la secretari/a d'organització i l’administrador general.
13.2. L'equip de Coordinació és l'òrgan executiu de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ
GUANYEM. Correspon a l'equip de Coordinació donar continuïtat a la línia política acordada en
les Assemblees Generals i adaptar-les a les circumstàncies del moment.
13.3. Els i les integrants de l'Equip de Coordinació són triats per l'Assemblea General. El seu
mandat és quadriennal i podran ser renovats fins a un màxim de dues vegades si l'Assemblea
General ordinària ho decideix. Els membres de l'Equip de Coordinació podran ser revocats de
manera individual per l'Assemblea General per majoria simple.
13.4. El Secretari/a d'Organització serà l'encarregat/a de convocar les reunions a instàncies de
dos membres de l'Equip de Coordinació. El Secretari d'Organització també serà l'encarregat de
moderar aquestes reunions i elaborar l'acta de cadascuna d'elles.
13.5. L'Equip de Coordinació es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. Les reunions es
convocaran amb un mínim de cinc dies d'antelació.
13.6. La convocatòria de la reunió de l'Equip de Coordinació anirà acompanyada d'un esborrany
de l'ordre del dia realitzat pel Secretari d'Organització. Els membres de l'Equip de Coordinació
podran proposar modificacions a aquest esborrany fins a 24 hores abans de la data fixada per a
la celebració de la reunió de l'Equip de Coordinació. El/la Secretari/a d'Organització podrà
modificar l'esborrany d'ordre del dia en funció de les propostes que rebi i haurà de fer-ho
necessàriament quan la proposta de modificació estigui recolzada per dos membres de l'Equip
de Coordinació.
13.7. El Secretari d'Organització exposarà en la reunió, els punts de l'ordre del dia per al seu
debat i acord. Cada vegada que finalitzi l'exposició d'un punt de l'ordre del dia, s'obrirà un torn
de paraules per a prendre una decisió sobre aquest tema. Els membres de l'Equip de Coordinació
disposaran cadascun, d'un màxim de 5 minuts per a donar la seva opinió sobre el punt de l'ordre
del dia exposat; i un màxim de 3 minuts de rèplica.
13.8. Una vegada debatut un punt de l'ordre del dia, la decisió que es prengui sobre aquest tema
els integrants de l'Equip de Coordinació es comprometen a esforçar-se per tractar d'adoptar les
decisions pel màxim de consens. Quan tal cosa no fos possible, qualsevol membre de l'Equip de
Coordinació podrà proposar que es voti. En tals casos, les decisions hauran de comptar amb el
suport mínim de dos membres de l'Equip de Coordinació.
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Article 14. Funcions de l'Equip de Coordinació
Seran funcions de l'Equip de Coordinació:
●

Preparar, coordinar i convocar les reunions de l'Assemblea.

●

Confeccionar l'Ordre del dia de les assemblees i comunicar-lo a els/as afiliat/as
inscrits de l'agrupació amb un mínim de 15 dies.

●

Fer arribar la informació necessari amb un mínim de 15 dies d'antelació perquè
els/as afiliat/as als diferents grups de la coalició de FEM POBLE-EN COMÚ
PODEM-EN COMÚ GUANYEM coneguin els temes importants abans de l'Assemblea.

●

Prendre decisions que per la seva màxima urgència no poden esperar a la
convocatòria d'una assemblea extraordinària. S'utilitzaran mitjans de consulta
telemàtica per a recaptar el posicionament del major nombre de membres

Article 15. Representant i portaveu
Serà el representant i portaveu l’únic càrrec electe aconseguit per aquesta formació. En aquest
cas, el Sr. Alejandro Conde Poveda (47838992G) des del 9 de juliol de 2019.

Article 15. L’administrador general
L’Administrador general serà el responsable econòmic financer del partit. Serà triat/per
l'Assemblea, al costat dels altres càrrecs de l'Equip de Coordinació, i tindrà una durada màxima
de 4 anys. Podrà renovar en el càrrec fins a 2 vegades amb la necessària aprovació de
l'Assemblea. Les seves funcions són:
●

Administrar els béns de FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM

●

Gestionar l'economia i l'administració del partit.

●

Informar l'assemblea dels temes econòmics i administratius que afectin l'agrupació.

●

Signar conjuntament amb el Secretari/a General, i un altre membre de l'equip de
coordinació, qualsevol contracte o document en nom de FEM POBLE-EN COMÚ
PODEM-EN COMÚ GUANYEM.

Article 16. Òrgans col·legiats al consistori
La representació d’òrgans col·legiats a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per part del grup
municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM és la següent:
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Representant per defecte de Fem Poble - En Comú Podem: Sr. ALEJANDRO CONDE POVEDA amb
les diferents excepcions, on entenem que podem tenir suplents no regidors:
1. COMISSIÓ DE NOMENCLATURA
Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA (suplent: GRACIELA HAYDÉE FALCONI)
2. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Sr. ALEJANDRO CONDE
3. CONSELL MITJANS DE COMUNICACIÓ
Sr. ALEJANDRO CONDE (suplent: GERTRUDIS CONDE)
4. CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT
Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA (suplent: FULGENCIO NAVALÓN)
5. CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
Sra. GRACIELA HAYDÉE FALCONI (suplent: ALEJANDRO CONDE)
6. CONSELL SOCIAL MUNICIPAL
Sr. DANIEL CARABANTES SEGURA (suplent: GRACIELA HAYDÉE FALCONI)
7. CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF
Sr. ALEJANDRO CONDE
8. JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Sr. ALEJANDRO CONDE
9. CONSELL DE CULTURA MUNICIPAL
Sra. GRACIELA HAYDÉE FALCONI
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CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 20. Recursos econòmics
El 100% dels costos econòmics de la campanya electoral seran assumits per Municipalistes Fem
Poble, a excepció dels costos d’impressió d’una carta amb la papereta electoral així com
l’enviament per correu postal al cens de votants del poble, que els ha cobert Catalunya en Comú.
Es destinaran tots els recursos derivats de la subvenció municipal a Municipalistes Fem Poble:
per pagar el lloguer del local compartit, el subministraments i els materials de difusió de la
candidatura conjunta. Així doncs, s'acorda que els recursos són tan limitats que no es dividiran
en dues meitats simètriques a les assemblees locals dels dos partits supramunicipals. La
subvenció que ens pertoca, un cop conformat el nou consistori i amb només un regidor de
l’agrupació, és molt limitada i permet només cobrir les despeses bàsiques de manteniment del
local.
Les aportacions econòmiques als grups polítics de les Administracions Locals estan regulades a
lʼarticle 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), que
preveu que el Ple assigni als grups polítics una dotació econòmica per al seu funcionament
integrada dʼun tant fix, idèntica per a tots els grups, i una quantitat variable en funció del nombre
de membres que el formen. Es tracta dʼassignacions finalistes, que han de ser destinades a
finançar el funcionament del grup, amb la prohibició legal de ser destinades a retribuir personal
de qualsevol mena al servei de la corporació, o a adquirir béns de caràcter patrimonial.
En aquest sentit, convé recordar que tot i ser assignacions als grups polítics en els pressupostos
municipals

aquesta

assignació

està

recollida

en

el

capítol

IV

(Transferències

corrents-Subvencions). En la mateixa línia, lʼarticle 50.8 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 dʼabril (TRLMRLC) fa
referència a aquest caràcter finalista en establir que “el municipi, dʼacord amb el Reglament
orgànic i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans
necessaris per a poder portar a terme llurs tasques”.
Convé també tenir present que lʼarticle 16.4 de la Llei Orgànica 8/2007 disposa que per a la
rendició de comptes dels Grups de les Corporacions Locals "s'estarà al que disposin els seus
respectius reglaments o normativa local específica”, és a dir el ROM o instrucció aprovada pel Ple
de la corporació.
Aquestes dotacions econòmiques són recursos públics que sʼhan de destinar a pagar les
despeses de funcionament del grup i de la seva activitat, de manera que lʼatribució dʼaquests
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recursos a altres finalitats seria il·legal, especialment la destinació dʼaquests recursos a la
retribució de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació (inclosos els propis regidors o
regidores, consellers o conselleres comarcals o diputats provincials) o a lʼadquisició de béns que
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Així, la jurisprudència ha declarat la nul·litat dels pressupostos municipals o dels reglaments
orgànics municipals que preveien que aquestes dotacions es destinessin a millorar la retribució,
per qualsevol concepte, dels regidors o regidores dels grups o dels regidors o regidores no
adscrits a cap grup municipal (STS de 3 de juliol de 2012, ECLI:ES:TS:2012:5493).
Ara bé, la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics en el seu
article 2.1.e, diu que “els recursos econòmics dels partits polítics estaran constituïts, entre altres,
per les aportacions que els partits polítics puguin rebre dels grups de representants en els òrgans
de les Administracions locals”. De manera que no hi ha cap normativa que sʼoposi a la
transferència als partits polítics o coalicions de la totalitat o dʼuna part de les aportacions
rebudes de lʼAjuntament, fet que es dóna en el nostre cas.

Article 21. Patrimoni
FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM (FP-ECG) no disposa de cap patrimoni
fundacional.

CAPÍTOL CINQUÈ. DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ PRIMERA
FEM POBLE-EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM (FP-ECG) aprova aquests Estatuts, amb
caràcter d’urgència i de forma excepcional per complir els requeriments legals que exigeixen que
els Estatuts s’ajustin a la realitat de l’estructura organitzativa de FP-ECG.
La seva aprovació es fa per acord per majoria simple de l'equip de Coordinació, en el mateix acta
de constitució del mateix.4

4

En annexos, acta de constitució de l’equip de coordinació i aprovació dels estatuts.
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ANNEXOS
A continuació es presenten, en aquest ordre, els següents annexos:
1. Acta de constitució de l’equip de coordinació i aprovació dels estatuts.
2. Certificat del Secretari i l'Alcaldessa.
3. Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
4. Còpia de la candidatura presentada.
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