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Resum 

Aquest document s’ha fet des de la perspectiva de les persones que integrem aquesta candidatura 

al Consell Ciutadà Autonòmic, amb ambició però amb sentit de la responsabilitat que sentim da-

vant de la gent de la nostra organització i també dels milions de valencians i valencianes que espe-

ren que siga factible el canvi polític. Som persones que arrosseguem experiències vitals, polítiques 

i professionals diverses. Ens hem trobat a PODEM, als seus cercles, a les seues activitats, en un 

moment o un altre i des de fa temps treballem per conformar una candidatura plenament cohe-

rent amb els principis ètics, polítics i organitzatius bàsics que son el ADN de PODEMOS i expressa 

la seua pràctica política.  

El procés electoral que tindrà lloc a la primavera de 2015 marcarà la fi d'un cicle polític que abasta 

la totalitat del període d'autogovern nascut al caliu d’una transició política que, a casa nostra,  a 

banda d’altres conseqüències, ens va portar a un model de autogovern feble, tant en el aspecte  

institucional com competencial i financer. L’Estatut de 1982, pactat baix el ressò del colp fracassat 

del 23F, així com la seua reforma de 2006, van ser fruit d’acords entre elits polítiques i econòmi-

ques sense cap convocatòria de consulta popular. 

L’accelerada desindustrialització i l’errònia aposta pel monocultiu del sol i la construcció d’una 

banda i del turisme massiu d’un altra, han fet particularment devastadora la versió valenciana de 

la crisi financera i immobiliària general. Des de l’abandonament escolar i la pèrdua de referents 

professionals a l’extensió de la cultura de l’enriquiment accelerat i del “tot val”, a la tragadia actu-

al de la desocupació, l’empobriment de famílies, desnonaments i pobresa generalitzada, la nostra 

comunitat pateix una crisi que encara es més sagnant per l’existència de una corrupció que ha 

contaminat pràcticament totes les institucions i ha contribuït també a l’afonament del sistema 

financer valencià i l’estrangulament del crèdit a les famílies i xicotetes i mitjanes empreses.      

  

El malestar d'àmplies capes de la població colpejades per la crisi i la seva gestió empobridora i po-

laritzadora de la majoria ciutadana en benefici d'uns pocs, ha donat lloc a l'emergència d'un nou 

espai polític ciutadà rupturista de qüestionament democràtic del sistema polític de 1978. Aquest 

va començar a expressar-se amb força a partir del  moviment 15M. La dinàmica de la mobilització 

impulsada a partir de llavors va suposar una fallida en les convencions i regles de la política exis-

tent. La lluita contra els desnonaments, contra les retallades i la privatització de l'educació i la sa-

nitat, la defensa del territori i de barris, la lluita front a la corrupció i moltes altres iniciatives han 

donat continuïtat a aquest procés.  

 

PODEM  és un instrument de la ciutadania per guanyar el cicle polític-electoral, fer fora la casta i 

recuperar la nostra sobirania segrestada pels poders econòmics i els especuladors financers . Ens 

comprometem a  contribuir a fer possible  un procés de construcció democràtica a la Comunitat 

Valenciana i  Espanya. Cal recuperar sobirania i  tornar la veu i el protagonisme a la majoria social, 

al ciutadans i  ciutadanes en contra de qui s'ha gestionat aquesta crisi per part de la  casta. 
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PODEM és alhora un instrument d'empoderament de la majoria ciutadana empobrida. Som cons-

cients que no hi ha forma de guanyar en el  cicle  polític-electoral sense una ciutadania organitzada 

i mobilitzada  amb  l'objectiu de trencar amb el règim.  És  per això, que pensem PODEM com un 

instrument d’intervenció que ha de  constituir-se i actuar allà on està el conflicte social conforme 

als  principis de transparència,  participació, democràcia i horitzontalitat i així s’arreplega en la 

segona part d¡aquest document.  

 

Preàmbul  

I.- La llavor del canvi polític 

El cicle polític-electoral que va començar amb les eleccions europees de  2014 és clau per  tal 

d’entendre la traducció de la indignació, la mobilització i  la politització popular i ciutadana dels  

darrers  anys en  termes de canvi polític.  

 

El 15 de maig del 2011 milers de persones vam sortir al carrer sota el lema “No som mercaderia en 

mans de polítics i banquers” i reclamant una democràcia digna de eixe nom. El que va començar 

com una manifestació ciutadana, fora d’estructures de partits o de sindicats, es va convertir en 

una massiva mobilització que va durar setmanes. L’ocupació i l’autogestió espontània de les places 

de les ciutats del nostre territori ens donava esperances de que un altre món encara era possible.  

Vam impugnar el Règim del 78. Una nova subjectivitat política sorgia en mig del drama polític, so-

cial i econòmic que la crisi va accentuar a partir de l’any 2008. Un nou cicle de protestes i movi-

ments socials va néixer. Res tornaria a ser igual després del 15M: les mobilitzacions per la educació 

i la sanitat pública i de qualitat, la primavera valenciana, l’oposició ciutadana als desnonaments, 

les marxes de la dignitat, les mobilitzacions front al malbaratament del territori i en rebuig de la 

corrupció, ... Totes elles són la cristal·lització d’aquest nou cicle de mobilitzacions populars. Vam 

desbordar democràticament i massiva les institucions d’un règim que ja no era ni és capaç de do-

nar resposta a les exigències de la ciutadania. L’estratègia del mal menor es manifestava esgotada.  

 

És va estendre un crit que va acabar sent unànime: “No ens representen”. Les institucions i els 

partits polítics tradicionals van ser i continuen sent impermeables a la nova legitimitat, al nou món 

naixent. Tot aquest cicle de mobilitzacions és trobava una vegada i  una altre amb el mateix obsta-

cle: el silenci i la porta tancada de les nostres institucions polítiques, quan no, la criminalització i 

repressió de la protesta.  

 

No obstant això el Partit Popular guanyava les eleccions generals l’any 2011 davant d’un PSOE a la 

deriva després de capitular davant el poder financer amb la reforma exprés de l’article 135 de la 

Constitució. A la Comunitat Valenciana la continuïtat de les majories del PP a pràcticament totes 

les institucions també es mantindria encara que amb algunes senyals d’erosió electoral i política. 

Sent encara més significativa la progressiva descomposició del PSOE, incapaç de presentar-se com 

a alternativa després de anys i anys instal·lat en una confortable paper d’oposició formal. 
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 El nou cicle polític i electoral encetat el passat mes de maig amb les eleccions europees mostren 

l’escletxa, cada cop més gran, del nostre règim. Les mobilitzacions ciutadanes s’han de traduir en 

canvi polític. Ens hem d’atrevir a assaltar les institucions: obrir les portes perquè el impuls demo-

cratitzador pugui esdevenir democràcia real. Siguem valents i valentes, atrevim-nos amb el nou 

desafiament electoral.  

 

La gestió de la sortida de la crisi per part de l’oligarquia financera, una ínfima minoria de la socie-

tat que concentra el poder econòmic com també una alta influència sobre el poder polític, respon 

a una estratègia per mantenir la taxa de guany que l’esclat de la bombolla immobiliària, singular-

ment destructiva al nostre territori, va fer minvar. Es tracta doncs, d’un procés d’acumulació per 

despossessió que ha donat lloc a un sagnant increment de la pobresa, la desigualtat i la  frustració 

d'expectatives de la majoria de ciutadans i ciutadanes de Les terres valencianes. 

 

Ens trobem davant d’una crisi orgànica del  règim amb tres expressions interrelacionades:  

 

a) socioeconòmica, amb la caiguda dels salaris i la precarietat laboral, l'atur generalitzat i l'endeu-

tament massiu com a complement de la renda de les famílies, el nostre poble s'aboca a una situa-

ció d'emergència social sense precedents on la pobresa i les desigualtats creixen exponencialment. 

La base de l'economia tradicional valenciana, el seu teixit productiu i altres activitats econòmiques 

tradicionals, com l’agricultura, han fet fallida, després d'unes polítiques econòmiques que han po-

tenciat la construcció i el turisme fins a portar a l'esclat de la bombolla immobiliària, que ha deixat 

a famílies i petites empreses amb l'espasa de Dàmocles del deute penjant sobre els seus caps i 

deixant-los a mercè de les decisions d'un mercat laboral desregulat i en mans de les grans empre-

ses, conformant una majoria ciutadana, el precariat, sotmesa a condicions i perspectives de vida 

cada cop més precàries.  

 

Quan l’economia sotmet la sobirania popular es posa en perill les nostres vides, en dubte els nos-

tres drets i en qüestió la pròpia recuperació econòmica. Acabar amb les polítiques d’austeritat i 

privatització dels serveis públics és el primer pas per a recuperar la dignitat i el benestar dels de 

baix. 

 

b) política,  amb la crisi del sistema polític bipartidista del PP/PSOE, partits que han fet de la cor-

rupció generalitzada, la opacitat, les portes giratòries i la submissió als poders econòmics, que su-

posen el primer punt del seu particular programa ocult. Aquest partits que representen la vella 

política, els coneixem com els partits de la casta per que són autèntics obstacles per a la inclusió i 

participació de la ciutadania en la presa de decisions, són partits oposats a la transformació políti-

ca que anhela la majoria. 

 

c) identitària, la crisi econòmica i política accentua la deriva recentralitzadora de l’Estat espanyol 

que nega les diferents realitats territorials existents, la seva riquesa cultural i lingüística. La Comu-

nitat Valenciana es ningunejada en termes polítics pel govern de Madrid i ofegada en termes de 

finançament i inversions, amb la dòcil complacència d’uns partits majoritaris absolutament claudi-

cants davant les polítiques del poder central.   
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Tot plegat, no és altra cosa que la crisi d’un model de convivència fonamentat en la submissió als 

de desitjos del poder econòmic, és per tant, una crisi de sobirania, una crisi de democràcia. 

 

II.- El cas valencià: l’autonomia tutelada.  

Des del mateix moment inicial de la institucionalització de l’autonomia mitjançant l’anomenada 

“via lenta”, els successius governs del PSOE i del PP a la Generalitat han assumit una posició subal-

terna davant el govern central. Han estat incapaços de construir una vertebració efectiva del nos-

tre territori. Han estat incapaços de proveir als seus ciutadans i a les seues ciutadanes d'unes insti-

tucions polítiques que garanteixen uns serveis públics de qualitat i un model productiu que els 

allunye de la precarietat i les noves formes de pobresa aparegudes amb la crisi econòmica en la 

qual estem immersos. 

Han estat governs de baix nivell polític, caracteritzats pel foment del clientelisme i per una grollera 

curtesa de mires. I tot això sumat a un continu d’escàndols de corrupció, molt allunyats de l'altura 

ètica requerida per a la gestió política d'una societat madura i democràtica. 

Aquesta curtesa de mires, amb un escàs rigor intel·lectual i l'absència d'un criteri moral exigent 

ens han conduït a la situació actual: la Comunitat Valenciana està clarament infrafinançada dins 

d'un sistema de finançament autonòmic dissenyat amb la complaença de presidents de la Genera-

litat més pendents de la seva promoció personal que dels interessos dels qui integrem aquesta 

comunitat. 

Han estat el PP i el PSOE els que, des de la transició, han pilotat el disseny d'un model de desenvo-

lupament econòmic basat en sectors intensius en mà d'obra barata: el turisme de masses i la cons-

trucció immobiliària. Al subdesenvolupament econòmic i social a què ens condemna aquest mo-

del, cal afegir les greus conseqüències mediambientals que comporta i al complet oblit a què han 

estat arraconats els sectors productius tradicionals (i plens no obstant de futur) valencians: l'agri-

cultura i la petita indústria manufacturera. 

El creixement econòmic en la Comunitat ha estat associat al deteriorament ecològic i la pèrdua de 

riquesa mediambiental, incrementant la degradació del sòl, l’aigua, l’aire i reduint la biodiversitat 

del nostre territori, la qual cosa afecta directament i indirecta al benestar de la ciutadania i genera 

nombrosos conflictes.  

El nostre litoral és el més degradat d’Europa. L’excés i la prioritat donada a la construcció, i la pèr-

dua de coberta vegetal i sòl fèrtil, han provocat un efecte generalitzat de regressió en les platges 

valencianes, un augment de les conseqüències negatives dels temporals, el descens de les precipi-

tacions, l’augment dels períodes de sequera i la desertificació. La protecció dels enclavament d’alt 

valor ecològic s’ha quedat en una mera formalitat. El canvi climàtic és un perill per al nostre futur 

que cal abordar amb rapidesa i serietat, i la Generalitat no s’ha ocupat d’analitzar com ens poden 

afectar els nous escenaris climàtics i, per tant, quines mesures devem aplicar per frenar les seues 
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causes i pal·liar els seus efectes. En definitiva, el model de creixement impulsat pel PP durant els 

últims anys no ha tingut en compte els límits ambientals necessaris que garanteixen la continuïtat 

del nostre benestar i molt menys el de les generacions futures.  

Per una altra banda, trobem el desmantellament del sistema financer valencià, amb unes caixes 

d'estalvis dirigides per un establishment polític encegat per la seva nul·la capacitat tècnica i pels 

seus febrils interessos partidaris i personals.  

Com a conseqüència del precari finançament, de l'ensorrament de les institucions financeres va-

lencianes i de la mala gestió dels recursos públics hem contemplat el desmantellament parcial dels 

serveis públics: la sanitat, l'educació i la R+D estan patint mancances i retrocessos en les seves 

prestacions difícils de justificar contemplant el malbaratament sense sentit en projectes insosteni-

bles –com la Ciutat de les Arts i les Ciències– o directament ridículs –com la Ciutat de la Llum–, per 

citar dos exemples.  

Aquestos projectes faraònics han estat només a l'altura de la incúria mental i la coentor de les 

classes dirigents que els van idear. Les necessitats reals en infraestructures, claus per a la verte-

bració Nord-Sud i Est-Oest del País i per donar eixida i connexió amb Europa a un territori de tradi-

ció exportadora han estat preterides. És el cas del desdoblament de les carreteres estatals, la 

construcció d'un tercer fil que completés el corredor ferroviari de mercaderies al llarg de la Comu-

nitat o la millora de les infraestructures viàries que connecten la costa amb l'interior i tot per do-

nar resposta a una suposada demanda de connexió aèria amb finalitats turístiques mai explicita-

des. 

La llunyania entre els plans de millora i suposat progrés que les nostres alienades classes dirigents 

van dissenyar per a la nostra Comunitat i les necessitats i capacitats reals d'aquest territori només 

és comparable amb el distanciament de la Generalitat amb els seus administrats i el seu divorci 

amb el teixit organitzatiu de la societat civil valenciana. Aquest divorci, que ja inclou fins i tot els 

en altre temps afectes representants empresarials, ha estat efectiu i notori des de la primera hora 

amb els diferents moviments i col·lectius socials i especialment amb els sectors de la població més 

febles (els dependents, la tercera edat, les dones maltractades, els aturats de llarga durada). L'epí-

tom d'aquesta llunyania ha estat la marginació i el maltractament al que els nostres governants 

han sotmès els afectats per la catàstrofe del Metro de la ciutat de València en 2006. 

Per a moltes valencianes i valencians, la consciència d'aquesta separació s'ha manifestat o agudit-

zat amb l'enfonsament econòmic sobrevingut després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Da-

vant aquesta situació de descomposició institucional i de retrocessos palmaris en matèria social y 

econòmica, es fa més necessari que mai traduir la indignació ciutadana en canvi polític, convertint 

la castigada majoria social existent en puixant majoria política.  
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Reconstruir la dignitat com a Poble 
Durant la Transició es va configurar el model d'estat que coneguem actualment com l'Estat de les 

Autonomies. Un model pel qual es generalitzà un procés de descentralització administrativa forçat 

al seu moment pels moviments reivindicatius de diferents territoris de l'Estat, entre ells el valen-

cià.  

Democràcia i autogovern eren percebuts ja durant aquells anys com elements indissociables d'una 

mateixa lluita. No obstant, el procés estatutari protagonitzat pels partits polítics del moment no va 

estar a l’altura del repte históric que l’autonomia política podia representar. Però, a més a més, en 

estos darrers 30 anys la Generalitat s'ha convertit, a la fi, en el vedat d'una casta valenciana dedi-

cada, d'una banda, al saqueig de lo públic i, d'altra banda, al seu blindatge institucional i a l'exten-

sió de potentíssimes xarxes clientelars que han desactivat o, almenys, obstaculitzat la mobilització 

de la protesta ciutadana. 

L'autonomia no ha estat, per tant, una eina d'empoderament ciutadà i de gestió pública de proxi-

mitat. Cap d'aquestes qüestions va entrar mai en els càlculs de les elits, que s'asseguraren de limi-

tar qualsevol possibilitat de participació, transparència o control per part de la ciutadania. Per con-

tra, els gestors d'aquest emirat autonòmic s'han limitat a reproduir el model d'administració esta-

tal amb tots els seus dèficits democràtics, opacitat i arbitrarietat. En conseqüència, no ens pot 

sorprendre la indignació, la indiferència o, fins i tot, la animadversió que les institucions polítiques 

valencianes desperten hui en dia entre un gran número de ciutadanes i de ciutadans. 

Durant la major part d’aquest període hem hagut de patir el govern del PP. Hui, són molts els qui 

es pregunten, arran de la nefasta situació a la que la seua administració ens ha abocat, com ha 

estat possible que un partit ostensiblement corrupte, inepte i balafiador, haja aconseguit retenir 

des de l'any 1995 el control de la Generalitat Valenciana. El PP ha guanyat perquè ha sigut capaç 

fer-se amb els estàndards del benestar comú, del interès general, de la defensa de les senyes d'i-

dentitat, del progrés econòmic i de la cohesió social.  

La il·lusió de que el Partit Popular era l'opció que millor podia servir als interessos del comú dels 

valencians va arribar al seu zenit en les eleccions generals de 2011, amb el millor resultat electoral 

de la seua història, encara que prompte començaria a esfondrar-se. Durant els tres últims anys els 

resultats macroeconòmics, els escàndols de corrupció i la mobilització ciutadana han desgastat 

enormement els consensos socials formats entorn del PP. Fa deu anys, la majoria opinava que el 

PP era el partit que millor representava els interessos dels valencians, els seus dirigents eren els 

més ben valorats, les seues polítiques eren avaluades com a positives per la ciutadania. Hui tot 

això s'ha esfumat. 

Hui la imatge de la Comunitat Valenciana està objectivament deteriorada i s'ha convertit en un 

referent de lo pitjor: de corrupció, d'excés, de coentor. I s'estén la creença que el conjunt dels va-

lencians som iguals que els governants, que ens mouen els mateixos valors i creences, que tenim 

la mateixa manera de ser. Es pren el tot per la part. Es caracteritza el conjunt del nostre poble com 
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a corrupte, malbaratador, superficial, presumptuós i indiferent. D'aquesta manera es genera una 

imatge terriblement negativa dels valencians, no només des de fora sinó entre nosaltres mateixos. 

Els circuits d'auto-valorització de la comunitat han estat sistemàticament minats. Costa trobar algú 

que se senta orgullós o satisfet del que hui dia significa ser valencià. 

Per això hem d'emprendre una tasca política fonamental: la de reconstruir la dignitat com a poble. 

Un poble conscient i digne que no es deixe trepitjar per ningú i faça respectar els seus drets social 

y les seues llibertats públiques. I ho haurem de fer entre tots els valencians i totes les valencianes; 

des de la pluralitat i la generositat;  partint d'un cos social torturat, terriblement dolorit, fragmen-

tat i dispers. Tots aquells que ens estem veient desplaçats a la perifèria del cos social haurem de 

negociar narratives, solidaritats, aspiracions que ens permeten reunir-nos en un ideal de generali-

tat, de bé comú. Hem de crear un sentiment de comunitat i un sentit de país. Hem de dir, alt i clar, 

que nosaltres no som ells, que els valencians no som com la casta que ens ha governat. 

El poble valencia no som un poble que estiga definit en un sentit ètnic ni que es caracteritze per la 

preservació d'uns costums mil·lenaris. Tot el contrari, la nostra és una història d'encreuament de 

cultures: àrab, jueva, catalana, aragonesa i castellana. Som un poble mestís, resultat de barrejar en 

una mateixa paleta diversos colors. Això no elimina la nostra singularitat com a poble; de fet, n'és 

la seua base essencial. En el recorregut del nostre territori aquesta barreja assumeix diferents ma-

tisos: llengües, tradicions i hàbits diferents. La nostra comunitat no es defineix per l'homogeneïtat 

de les nostres expressions culturals. Ni tan sols la llengua és transversal a tot el territori; som un 

país amb dues llengües. I no obstant això som un poble.  

Hui s'aprecia l'aparició de nous actors polítics i socials que hauran de ser portadors d'un nou pro-

jecte de país, associat a nous valors i a una imatge de comunitat renovada, que disputen el relat i 

el sentit de qui som els valencians. Hem de posar a treballar tot un conjunt de valors i capacitats 

que són presents en la quotidianitat de la immensa majoria de valencians però que han estat ab-

sents en les pràctiques de govern de la casta. La capacitat d'associació i cooperació entre iguals, 

molt present en les tradicions festives valencianes. La capacitat d'iniciativa i d'improvisació com un 

valor a l'hora d'afrontar situacions sobrevingudes amb solucions innovadores i originals, ben pre-

sent en l’economia valenciana tradicionalment exportadora. I, en general, eixa combinació tan 

particularment valenciana de funcionalitat i fantasia, que ens permet fer molt amb molt poc. 

Valors i capacitats que haurem de ser capaços d'associar a una imatge renovada de comunitat, i a 

un nou model de país que en el plànol institucional ens exigirà assolir grans reptes amb uns recur-

sos minsos, i per tant una redefinició del paper de les administracions públiques, posant l'accent 

en la sobrietat en quant a les despeses i en el rigor en quant a la gestió. 

En aquesta tasca necessitem que el debat sobre la qüestió de noms done pas a la qüestió de que 

volem fer amb la nostra societat. Hem de fer saltar el forrellat que tanca el debat sobre la societat 

valenciana, en un combat de denominacions. Però més enllà d'això, passem de la toponímia a la 

política. Necessitem ubicar la confrontació política en uns termes radicalment diferents a com s'ha 

vingut donant fins ara: la divisió del tauler es defineix per l'antagonisme entre un poble valencià 

durament colpejat i unes elits que governen en contra d’aquest sistemàticament. 
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Per últim, hem de proposar un programa de modernització política i econòmica del país que, en 

primer lloc, amplie el camp de participació política, la qual cosa significa que la política deixarà de 

ser una representació –un mer teatre– i es convertirà en un mitjà per a que la gent exercisca el 

poder, per a que prenga decisions sobre els assumptes que li afecten. En segon lloc, cal crear no-

ves estructures que ens permeten actuar de forma conscient i responsable sobre els problemes 

polítics i econòmics de valencianes i valencians, que ens permeten implementar un nou model 

productiu. Una tasca que sols podrà ser desenvolupada entre tots i totes, i a la que PODEM apor-

tarà el millor de la seva capacitat política. Perquè som conscients del repte que suposa convertir-

nos de nou en un poble orgullós i digne, capaç de governar el seu futur amb dignitat i amplària de 

mires. 

És per això que cal donar resposta al repte de com afrontar les properes cites electorals i com ver-

tebrar una societat civil que hui té els moviments socials com uns dels pocs agents que treballen 

pel canvi real. És necessari que els partits polítics que estiguem disposats a treballar per aconse-

guir eixe canvi entrem en sintonia amb tots els elements de la societat civil que ja treballen pel 

mateix. Sols si actuem tots plegats, podrem capgirar la situació actual.  

Una resposta als reptes 

Les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014 han suposat un canvi radical, tant en 

l’escenari polític espanyol com en la percepció de la gent sobre les possibilitats de transformació 

d'aquest. Els resultats obtinguts per PODEMOS, una força amb pocs mesos de trajectòria, han po-

sat de manifest que hi ha possibilitats reals per crear una nova majoria política. 

PODEMOS no ha despertat tan sols la por en els sectors més conservadors del règim del 78, també 

ha despertat la il·lusió i l’esperança de molta gent en una política al servei de la ciutadania. Afron-

tem, per tant, un repte d’enormes dimensions: estar a l’altura de les expectatives i esperances 

generades. 

La diagnosi ha quedat clara: ens trobem en un moment històric que presenta unes condicions im-

millorables per al canvi. D'una banda, un govern enfonsat per la corrupció i la mala gestió, que ha 

perdut la confiança de la majoria dels valencians i de les valencianes; confiança difícil de recuperar 

davant l’absència d’indicadors positius. D'altra banda, la crisi del principal partit de l’oposició fins 

ara, el PSPV-PSOE, incapaç d’articular una resposta creïble al govern ineficaç i corrupte del PP. 

Assistim, per tant, a una de les majors crisis de representació que ha sofert el nostre sistema, ba-

sada en una aguda deslegitimació de tot el sistema polític i institucional del règim. Com a conse-

qüència trobem un creixent descontent popular i, en paral·lel, una il·lusió creixent en què el canvi 

és possible i és possible en aquest 2015 que comença. El moment és ara.  

L’organització autonòmica de PODEM i les línies polítiques aprovades per aquesta són conse-

qüents amb els objectius marcats a l’Assemblea Ciutadana celebrada en octubre de 2014: la cons-

trucció d’una voluntat popular per a una transformació política en favor de les majories socials, un 

canvi polític que pose fi al règim del 78 –en descomposició– i l’obertura d’un procés constituent. 
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Això ens obliga a dotar-nos d’una organització eficaç i potent, al temps que oberta, participativa, 

radicalment democràtica, que siga capaç d’afrontar política, social i electoralment el repte que 

suposa l’any 2015. Per tant, l’organització que proposem, les línies estratègiques on s’emmarcaran 

les decisions polítiques que haurem de prendre i la política d’aliances que plantegem estan pensa-

des per i subordinades a aquesta consciència de que vivim un moment històric i que ens movem 

en un escenari d’excepció, perquè la finestra d’oportunitat que ara s’obri no estarà oberta eter-

nament. 2015 serà un any trepidant i intens, immers en un cicle polític i electoral decisiu.  

I. Les eleccions autonòmiques de 2015 

Les eleccions autonòmiques seran un moment clau en la construcció d’una voluntat popular va-

lenciana capaç d’impulsar un canvi polític en favor de tots els valencians i valencianes, un pas cap 

a una política feta per i per a la gent i no per a una minoria privilegiada. 

Però, cal tenir en compte que les eleccions autonòmiques es relacionen en un cicle polític-

electoral més ampli: les eleccions generals de novembre de 2015 i la transformació de la política a 

nivell estatal. En aquest sentit, ambdós processos –autonòmic i estatal– necessàriament es retroa-

limentaran. A nivell autonòmic PODEM ha d’estar, per tant, en sintonia amb el conjunt de 

l’organització a nivell estatal (PODEMOS) i ha de col·laborar fermament per dur a terme les línies 

estratègiques marcades. 

PODEM concorrerà a les eleccions autonòmiques de maig de 2015. Preferentment, ho farà en soli-

tari, però no descartem concórrer, excepcionalment, en agrupacions més àmplies, sempre que es 

tracte de candidatures ciutadanes i populars i mai de sumes de sigles. Per tal que es donen 

aquests pactes s’haurien de complir una sèrie de condicions irrenunciables: 

 Les candidatures a les eleccions autonòmiques es conformaran mitjançant eleccions primà-

ries, amb llistes obertes i en les quals podrà participar qualsevol persona (en concordança 

amb el document organitzatiu aprovat per l’Assemblea Ciutadana Estatal). 

 El programa electoral s’ha d’elaborar en estreta col·laboració amb la societat civil i de forma 

participativa. 

 Per últim, a PODEM els pactes els decideix la gent. El Consell Ciutadà Valencià consultarà so-

bre aquests a la ciutadania, representada en l’Assemblea Ciutadana Valenciana, segons allò 

aprovat per l’Assemblea Ciutadana Estatal.  

En PODEM aspirem a obtenir una majoria ampla a les properes eleccions autonòmiques. En cas de 

no obtenir-la, PODEM contemplarà la possibilitat de pactar amb altres forces polítiques amb les 

que hi haguera un mínim de valors étics i polítics compartits. En tot cas l’aliança amb altres forces 

polítiques ha de basar-se en els principis bàsics de regeneració política: participació de la ciutada-

nia, transparència en la gestió i mecanismes d'exigència de responsabilitats sobre aquesta gestió. 

A més a més, s'ha d'estructurar sobre la idea d’una ruptura democràtica; ha de ser conseqüència 

d'un programa de transformació, no de gestió. L’objectiu d’aquests pactes, per tant, no és ocupar 

espais i càrrecs a les institucions sinó contribuir a un canvi real en les polítiques en benefici de la 

majoria social. En tot cas, la possibilitat d'aliança serà sotmesa també a la participació i decisió de 
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la ciutadania fent ús de l'Assemblea Ciutadana Valenciana. 

II. Relació amb els moviments socials i la societat civil 

En PODEM considerem essencial el paper que desenvolupen els moviments socials, per la seua 

constant contribució a la societat, de vegades havent de promoure el canvi i, altres vegades, ha-

vent de resistir a ell. Per tant, el seu coneixement i la seua experiència han de ser una important 

referència per a nosaltres a l'hora de treballar amb i per la societat i a l’hora de construir i donar 

forma al programa electoral. 

Els moviments socials tenen una llarga història de treball, tant de lluita al carrer com teòrica que 

cal conèixer. En aquest sentit, PODEM ha de promoure espais de trobada plurals i transversals 

amb els moviments socials, on enriquir-nos mútuament i on poder construir de forma col·lectiva. 

Per aconseguir-ho, la comissió del Consell Ciutadà Valencià que siga responsable de participació 

haurà d'encarregar-se de la creació i dinamització d'aquests espais i haurà de vetllar pel seu funci-

onament efectiu.  

Però, tot i la importància que tenen els moviments socials, PODEM no aspira a treballar només 

amb ells, és a dir, amb la gent ja organitzada i amb voluntat i capacitat per estar-ho, sinó que va 

més enllà: PODEM és una ferramenta política oberta a tota la ciutadania. Totes aquelles persones 

compromeses amb el canvi democràtic són benvingudes, independentment de la seua procedèn-

cia i possibilitats d'implicació. Tots els ciutadans i ciutadanes que desitgen treballar per la unitat 

popular i ciutadana trobaran les portes de PODEM obertes. 

Les formes de participació són diverses i responen a la diversitat de persones que construïm PO-

DEM, entre les quals es troba la gent que treballa diàriament –Cercles–, inscrits, simpatitzants, etc. 

En aquest sentit, apostem per una construcció col·lectiva i participativa d’unes propostes progra-

màtiques viables, sostenibles i que tinguen com a primer objectiu la millora de les condicions de 

vida, en sentit ampli, de la majoria social. El nostre paper no és reflectir demandes concretes de la 

societat civil a canvi de vots; no repetirem les pràctiques dels partits de la casta. El nostre paper és 

construir, conjuntament amb la societat civil, propostes de canvi efectives. Amb aquesta finalitat, 

PODEM ha de crear els canals de participació reals i efectius i garantir la seua utilització com a ca-

nal de participació i decisió de la ciutadania en la vida política en general i en les institucions en 

particular. 

 

Grans línies estratègiques 

No correspon a l'objectiu d'aquest document l'elaboració del conjunt de les apostes programàti-

ques de PODEM. Aquestes hauran de ser definides en el marc d'un procés participatiu i obert a la 

ciutadania que done lloc a un Programa Electoral per a les properes eleccions autonòmiques del 

mes de maig.  



PODEM Document Polític-organitzatiu Pàgina 13 

Seria un error intentar enumerar totes aquelles mesures que voldríem veure aplicades des d'un 

govern, la qual cosa ens conduiria inevitablement a convertir aquest document en una inacabable 

carta als reis mags repleta de bones intencions però forçosament incompleta i dispersa. Però d'al-

tra banda, seria pitjor encara limitar-nos a fer una dissertació sobre els principis ideològics que 

guien a PODEM i que no ens permetrien superar un nivell d'abstracció forçosament inoperatiu.   

Entre ambdós nivells és que intentarem fixar les grans línies estratègiques que, d'una banda, ens 

permetran concretar en objectius clars aquelles idees força que han donat lloc a PODEM i que, 

d'altra banda, ens permetran desenvolupar, més endavant, les nostres apostes programàtiques 

concretes, evitant així que es convertisquen en una munió de propostes inconnexes. 

La primera d'estes línies és la que hem denominat “La construcció democràtica”, que pren com a 

motiu principal la necessitat de posar el conjunt de les institucions polítiques valencianes al servei 

del poble valencià. La Generalitat Valenciana s'ha convertit en el vedat d'una casta que l'utilitza 

per exercir el poder en benefici propi, per enriquir-se a sí mateixa i als seus amics, i que actua sis-

temàticament en prejudici de la ciutadania valenciana. És per això que la primera missió d'un go-

vern de canvi ha de ser la d'impossibilitar que una cosa així puga tornar a ocórrer i la manera de 

fer-ho no és altra que la d'obrir les institucions a la participació i al control de la ciutadania. 

L'altra línia és la que hem anomenat “El nou model valencià de desenvolupament”. Amb l'esclafit 

de la turbo-economia valenciana basada en l'especulació immobiliària i el taulell, els valencians 

ens trobem orfes d'un model econòmic que ens permeta garantir-nos un futur de benestar. Partim 

de la premissa, certament difícil però potser també esperançadora, que es tracta d'aprendre de la 

nostra pròpia experiència i començar a dotar-nos de les eines que ens permeten tindre un desen-

volupament responsable. La sostenibilitat mediambiental és un requisit per garantir un futur de 

benestar a la ciutadania i confirma la nostra voluntat de dirigir els esforços cap a l’equilibri social, 

econòmic i ecològic per mitjà de la redistribució de bens i responsabilitats. 

Amb aquestes apostes estratègiques no s'esgoten, ni molt menys, el conjunt de les propostes que 

des de PODEM pretenem posar damunt la taula, ni tampoc donem resposta al conjunt de les ne-

cessitats de la societat valenciana. Tanmateix sí que considerem que unes institucions al servei de 

la ciutadania i un model econòmic que ens dote de recursos suficients per garantir un mínim nivell 

de vida a la nostra població, són premisses bàsiques per afrontar tots aquells reptes que la socie-

tat valenciana ens planteja.  

El nou model valencià de desenvolupament 

Estem a les portes d’una dècada perduda. Per primera vegada en la història recent la promesa de 

viure millor que la generació anterior ha quedat en això, en promesa. Durant alguns anys ens havi-

en seduït amb la idea de més consum i més prosperitat. I havien posat València al mapa. Però 

l’abundància portava en sí mateixa el germen de la crisi. Ells guanyaren molt –plusvàlues en forma 

d’interessos, dividends, comissions, vots–. Nosaltres crèiem que guanyàvem també, sense arribar 

a sospitar que la prosperitat adquirida tenia data de caducitat i desapareixeria abans d’adonar-nos 
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que tenia molt més d’aparent que de real. 

El gegant amb peus de fang va caure i va fer reaparèixer coses que imaginàvem perdudes al calaix 

de la història: atur massiu, pobresa creixent, menjadors socials, baixades salarials, desnonaments, 

pèrdua d’estalvis, retallades... I tot això amb una Generalitat que ha dimitit de governar, limitant-

se a intentar no ofegar-se entre la corrupció i els deutes. Ens havien promès benestar continu, 

però el ben cert és que els valencians i les valencianes estem vivint un procés d’empobriment ge-

neralitzat. 

És cert que existeix un problema de redistribució de rendes: la desigualtat està creixent i la crisi 

està sent una època gloriosa per a uns pocs; l’enriquiment és l’altra cara de l’empobriment. Però 

no només tenim un problema de distribució. Hi ha un problema que venim arrastrant gairebé 30 

anys: la malaltia del sistema productiu valencià. De fet, l’empobriment dels valencians en relació a 

la mitjana espanyola és un procés que patim els darrers 30 anys. Hi ha un problema estructural 

que es remunta a molt abans de la crisi de 2007. 

Les causes últimes de l’empobriment cal buscar-les també en les febleses del sistema de producció 

valencià. Tenim, per tant, un problema de producció de les pròpies rendes. Sense afrontar eixe 

problema, no hi ha solució. No hi ha eixida de la crisi sense un nou model productiu, en el marc 

d’un nou model de desenvolupament.   

Un model de desenvolupament fa referència a què produïm i com ho produïm, a com ens inserim 

en l’economia mundial i a com distribuïm les rendes que produïm. El model de desenvolupament 

inclou el conjunt d’institucions de les quals ens dotem, les seues funcions i les relacions entre elles.  

També fa referència a la regulació política, als valors i les formes de pensar, al sentit comú, a la 

racionalitat i la lògica compartida. És la forma de produir, distribuir, consumir, decidir, pensar i 

viure. És, per tant, un model global de societat. 

Un nou model de desenvolupament inclou un nou model productiu, però també fa referència a 

canvis institucionals, socials, polítics i de valors sense els quals no es pot entendre la nova lògica 

de desenvolupament. Es tracta de noves bases materials per a una nova societat. És un projecte de 

futur col·lectiu. L’objectiu és simple: progressar en el benestar del nostre poble.   

 

Els cinc pilars del nou model de desenvolupament 

I. Sostenibilitat i comunitat   

El nou model de desenvolupament ha de tenir com a principal beneficiaris a les persones i com a 

principi rector la sostenibilitat; és a dir, ha de tenir en compte la capacitat d’autoreproducció di-

nàmica (adaptant-se als canvis i aprofitant les noves oportunitats), amb equilibri, sensatesa i raci-

onalitat. Parlem d’un desenvolupament humá ambientalment sostenible. Això passa per atendre a 
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quatre formes d’entendre la sostenibilitat:  

 Social, fent de la inclusió, la igualtat i el benestar generalitzat factors de cohesió i de la cohe-

sió una fortalesa del model.   

 Política, que passa per l’ampliació dels àmbits de participació i d’implicació ciutadana; 

l’elaboració i aprovació dels objectius ha d’estar construïda sobre debats i consensos fruits 

de processos participatius amb els agents socials i la ciutadania.  

 Ambiental. No és una elecció; el medi ambient deu entendre’s com un eix transversal en les 

diferents polítiques sectorials: la garantia de protecció i de millora de la qualitat mediambi-

ental, la prevenció i reducció de la contaminació, el foment de la producció y el consum res-

ponsables. No creiem en el creixement sostingut de la producció a costa de la degradació 

mediambiental i humana, sinó en el desenvolupament humà dins dels límits que ens permet 

el nostre territori.  

 Productiva, basada en el coneixement i la formació, la diversificació, la innovació perma-

nent, la creativitat, la qualitat de productes i d’ocupacions, la diferenciació i la capacitat 

d’adaptació. 

Sostenibilitat com a identitat valenciana, com una nova cultura de com actuem, front a la cultura 

del balafiament que ha governat els darrers temps. Som conscients que el principal capital que 

posseïm som nosaltres, els valencians i les valencianes que vivim a esta terra. Persones per a per-

sones; eixa és la força del nou model. 

Un actiu clau és la pròpia col·lectivitat. Hem de recuperar el que 20 anys de caos han intentat eli-

minar: una societat articulada i activa, que protagonitze els canvis enlloc de limitar-se a observar-

los; amb capacitat d’adaptació i resposta però també de mobilització.  

Tenim davant tot un repte. El model de desenvolupament, dins del marc espanyol i europeu, s’ha 

de construir partint de les característiques pròpies, dels actius i els problemes, de les necessitats, 

dels actors i les seues forces, de les nostres possibilitats i potencialitats. En eixe sentit, afirmem 

que es tracta de construir un model de desenvolupament valencià.  

II. Més enllà de l’estat i del mercat, de patrons i de treballadors   

El nou model aposta per la col·laboració. Per això advoquem per unes noves relacions entre el 

mercat i l’Estat, com a institucions que regeixen la vida socioeconòmica. La Generalitat, les comar-

ques, els ajuntaments, les universitats... Tot el teixit institucional públic té un paper clau d’impuls 

del nou model. Necessitem lideratge públic des d’una perspectiva de direcció estratègica, de coor-

dinació, d’assessorament tècnic, de transferència de fons, de coneixements i de tecnologia i de 

foment de projectes comuns entre agents privats i institucions públiques. 

Entenem el lideratge públic com a lideratge social. Es tracta de traçar les línies marc que han de 

guiar el desenvolupament. I ho han de fer tots els actors de la societat civil –incloses les empre-

ses– i la pròpia Generalitat, de manera participativa. Dins d’eixe marc estratègic, el mercat ha de 

continuar sent el principal espai social de la vida econòmica. No obstant, es tracta d’un model de 
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mercat amb direcció estratègica pública i és, per tant, una forma d’avançar cap a la democràcia 

econòmica.   

III. Nou model productiu   

El vell model de creixement ens ha deixat dues grans assignatures pendents: l’enorme atur i la 

baixa productivitat. Això ens assenyala els dos objectius cabdals a l’hora de dissenyar estratègies: 

generació de molts llocs de treball o, alternativament, d’altres fonts de renda i increment de la 

productivitat, cosa quasi oposada a les polítiques de devaluació salarial seguides. Això últim reque-

reix incorporar la sostenibilitat productiva com a objectiu. Conjugar la qualitat dels llocs de treball 

amb la quantitat és el repte que tenim al davant.   

Eixes mancances són indicadors que les coses ens han anat malament. Així ho indica també la cai-

guda de la renda per càpita o la pèrdua de la històrica vocació exportadora. És obvi; el sistema 

productiu porta temps malalt i calen noves formes de producció. No es tracta de canviar necessà-

riament l’especialització sectorial (què fem). Hem de canviar el com fabriquem els productes i com 

som capaços d’afegir-los valor. 

Com a principi general, cal abandonar l’estratègia competitiva basada en la producció de béns i 

serveis de gamma baixa que intenten competir via preus baixos. Cal canviar la lògica de producció, 

avançant cap a segments que utilitzen més coneixements i produïsquen bens de major qualitat i 

per tant que ens permeten obtenir bens amb més valor afegit. Eixa lògica és aplicable a cada un 

dels sectors, encara que les formes de fer-ho siguen diferents.   

Donat el doble objectiu de creació de molta ocupació i increment notable de la productivitat, pen-

sem en la possibilitat d’una estratègia doble: atendre els sectors de béns comercialitzables –

inserits al mercat internacional– amb elevada capacitat d’introducció i difusió de progrés tècnic i 

no perdre de vista els sectors de béns no comercialitzables –no inserits al mercat internacional, 

com la majoria de serveis– que són intensius en treball i són capaços, per tant, de generar una 

elevada ocupació encara que, segurament, amb una potencialitat tecnològica més indirecta.  

El sector industrial continua sent estratègic. Ara bé, cal entendre’l de forma ampla, integrant al-

guns serveis i part de l’agricultura. Els districtes industrials tradicionals continuen sent un actiu 

fonamental. Ara bé, cal una modernització dins la nova lògica de producció, cal produir millor 

apuntant cap a major qualitat i diferenciació. Però no es tracta només de decisions individuals de 

les empreses; cal enfortir els canals de comunicació i cooperació entre elles, i entre aquestes em-

preses i l’entorn local. La innovació ha de ser una dinàmica permanent del sistema productiu. 

El model de desenvolupament rural i agrari que ha estat promogut fins ara va deixar de funcionar 

fa prop de vint anys i prova d’això és l’abandonament massiu de terres i el baix rèdit dels llaura-

dors i les llauradores que queden, que es veuen forçats a compaginar l’activitat agrària amb una 

activitat secundària. Els pobles de l’interior han sofert durant dècades un èxode continu cap a les 

ciutats perquè les activitats agràries, ramaderes i d’artesania no han permès els pobladors de les 

àrees rurals viure dignament del seu treball. Hem de reinventar-lo i transitar d’un model 
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d’agricultura industrial i alimentació globalitzada cap a la sobirania alimentària. Això comporta 

tindre en compte les característiques del territori i les formes de gestió i ordenació més apropia-

des perquè existisca un equilibri entre la renda i el benestar dels i les agricultores, ramaderes i 

artesanes, l’ús social i la conservació del patrimoni natural.  

És important gestionar correctament l’ús social del territori, buscant l’equilibri entre els espais de 

producció alimentària, els centres urbans i els espais naturals. És essencial potenciar les àrees ru-

rals a partir de la dinamització del teixit econòmic en el sector primari i en els productes derivats i 

serveis. Per això l’agricultura familiar ha de ser l'estructura en la qual es basa aquest model ajuda-

da per una legislació que facilite la comercialització directa i la transformació dels aliments que 

produeix. A més, l’agricultura i la ramaderia han d’atraure el interès dels joves per què es porte a 

terme un relleu generacional que assegure el manteniment del saber fer de la gent del camp. El 

sistema cooperativista juga un paper molt important i caldrà redinamitzar-lo, per exemple portant 

avant mesures que ajuden a impulsar un sentiment d’apropiació per part dels llauradors. 

Amb tot, la major part del producte interior brut valencià i l’ocupació estan generats per això que 

anomenem “sectors serveis” i per tant, no es poden deixar de banda dins d’una estratègia global. 

Donada aquesta heterogeneïtat del sector, calen diferents vies d'actuació. El turisme ha de conti-

nuar jugant un paper molt important, però cal una reorientació i una nova gestió dels recursos 

naturals i culturals, que passe per conservar-los i desenvolupar-los. Els valencians posseïm recur-

sos diferencials d’elevat valor que van des del clima i les platges, la densa xarxa de ciutats mitjanes 

amb elevat atractiu residencial, les zones d’elevat valor ecològic que possibiliten explorar millor la 

via del turisme rural, un riquissim patrimoni cultural material que inclou tot  tipus de bens i con-

junts histórics, i un patrimoni inmaterial inabastable que inclou des de les festes i tradicions cultu-

rals, religioses i profanes, una saviesa particular a l’hora de treballar la terra o els productes natu-

rals, fins a una rica gastronomia. El nostre atractiu turístic és elevat i cal fer dominant la lògica de 

la qualitat i la diferenciació.   

El sector de l’oci i la indústria cultural i de l’audiovisual, que durant anys han estat menyspreats, 

són sectors també amb un enorme potencial. Pensem en la producció musical, teatres i audiovisu-

als, espectacles diversos, mitjans de comunicació de diferents àmbits i tambè en les seues possibi-

litats per tal de contribuir a l’enfortiment identitari, l’educació i/o la projecció de la imatge del 

nostre país cap l’exterior.  

Els municipis han de jugar un paper fonamental en el nou model, sent ells mateixos promotors de 

desenvolupament econòmic, cultural i social; aprofitant els recursos locals i integrant a tots els 

actors socials i econòmics dins el marc d’una política econòmica integral.   

IV. Polítiques de benestar   

Una errada noció de sostenibilitat financera i l'endeutament públic estan sent la prioritat dels go-

verns central i autonómic enfront de la lògica de la satisfacció de les necessitats més bàsiques de 

la gent. Drets bàsics com son educació, sanitat, habitatge, ajuda a la dependència, … integren en 

definitiva la nostra noció de benestar integral, molt lligada al nostre entendiment de la ciutadanía. 
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Només des de baix, mitjançant un procés constituent, es pot emprendre degudament una nova 

arquitectura normativa que resituï el lloc que han d'ocupar aquests drets i les obligacions dels po-

ders públics respecte del seu compliment. Només així aconseguirem transitar d'una democràcia 

representativa formal a una democràcia participativa, inclusiva, material, real i efectiva. 

L’objectiu central que perseguim és generar el màxim benestar per a tots els valencians i valencia-

nes. Això vol dir superar la situació de pobresa, exclusió, precarietat i emigració que bona part del 

poble afronta. Però també revertir les retallades en els sectors del benestar i avançar cap a una 

millor qualitat i cobertura. El nou model de desenvolupament és una aposta estratègica, de llarg 

termini i, per tant, insuficient per a fer front a la situació d’emergència social que patim. Per això, 

requerim d’un pla de xoc que incloga solucions immediates; això si, dins la nova lògica. Pensem en 

un pla d’ajudes socials per a situacions extremes. 

Amb tot, la millor eixida no són transferències de rendes puntuals sinó generació de rendes per-

manents. Per això, apostem per la generació d’ocupació (pública o no) i reforçar el salari social, 

recuperant progressivament la inversió en educació i sanitat.  Pensem que els sectors del benestar 

i, especialment, aquells destinats a l’atenció a les persones (dependència, tercera edat) són els 

que, a mès a mès, presenten grans oportunitats de creació d’ocupació. 

Respecte de l’habitatge: El dret habitacional és una necessitat bàsica de l'ésser humà que els po-

ders públics han de satisfer. Proposem acabar amb els desnonaments sense alternativa habitacio-

nal. Cal desenvolupar polítiques d'habitatge social (Parc d'habitatges públics). S'ha de reconèixer el 

dret al lloguer social i impulsar les reformes per tal de aconseguir el reconeiximent del dret a la 

dació en pagament amb caràcter retroactiu. Els operadors jurídics (notaris, registradors, jutges) 

han de vetllar pels drets de la ciutadania en els seus respectius àmbits d'actuació. Impulsarem 

canvis en la legislació existent que vetlli pel respecte als drets de la població en processos judicials 

amb totes les garanties.  

 

En materia d’educació, apostem per una formació integral de la persona en l'àmbit formal, no 

formal i informal que contribueix a donar poder a la ciutadania, fent-la partícip, crítica, lliure i au-

tònoma. Hem de revaloritzar a l'educació i als seus professionals. Apostem per una educació uni-

versal, de qualitat, participativa i laica. El saber no és una mercaderia i tota inversió pública en ell, 

traduïda en recursos personals, materials i d'infraestructura, és retornada amb escreix a la socie-

tat. Han de revisar-se els mecanismes de finançament de l'educació i posar en valor l'accés univer-

sal a una educació de qualitat per als que menys recursos tenen. La Universitat ha de complir el 

seu triple missió (docent, investigadora i social) i contribuir a donar respostes a les necessitats de 

les persones. Hi ha que recuperar la inversió perduda en I+D+i als últims anys. El coneixement ha 

de ser socialitzat perquè les societats siguin propietàries del seu futur. 

 

En materia de sanitat, considerem el dret a la salut com un dret humà. Lluitarem per la universalit-

zació de la sanitat sense exclusions ni limitacions. Diem no al copagament. Demanem una reober-

tura dels centres públics de salut mental que contempli la sanitat des d'un punt holístic. La sanitat 
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és ben públic. Cal un finançament sanitària suficient i una ocupació racional i òptim dels recursos. 

La indústria farmacèutica no ha de tenir patent de cors i evitar l'accés a medicaments, no es pot 

especular amb el dret a la vida. S'haura de dissenyar un pla de salut a la Comunitat Autònoma i 

avaluar les polítiques en l'àmbit sociosanitari per corregir deficiències i aprofundir el benestar de 

la ciutadania. 

 

Per al disseny de totes aquestes politiques convocarem als profesionals dels diferentes sectors que 

conformen el benestar social. Comptar amb el coneixement, l’experiència i la col.laboració dels 

professionals i usuaris dels serveis serà una garantia de l’encert en el diagnòstic i de l’adopció de 

les mesures mès adequades. 

 

V. Eines  

Una vegada assenyalats els objectius, es fan imprescindibles algunes paraules sobre els mitjans. 

Fonamentalment, pensem en quatre tipus d’eines:  

 Reformes estructurals i institucionals que redefinisquen el marc de joc en pro de major 

eficiència, racionalitat i oportunitats des de la perspectiva de la sostenibilitat integral 

apuntada més amunt. 

 Nou sistema de finançament de la Generalitat. Això passa necessàriament per un nou sis-

tema de finançament, que afronte el problema estructural d’infrafinançament que patim 

els valencians els darrers 30 anys. La millora del finançament autonòmic ha deixat de ser 

una reivindicació de justícia per a ser pura necessitat econòmica. 

 Sistema financer propi, amb el centre de decisió a casa nostra. Hi ha una necessitat 

d’aconseguir liquiditat a curt termini per a injectar-la a les empreses, sent conscients que 

una part d’ella, possiblement, és a fons perdut. Transferir fons a la banca privada no ha 

estat un mecanisme efectiu. Per tant, cal apostar per enfortir el que ens queda del que va 

ser el sistema financer valencià d’abans de la crisi i estimular fortament inversions pro-

ductives amb majors perspectives de rendibilitat econòmica i social, d’acord amb la direc-

ció marcada més amunt.  

 Cal establir un instrument adequat per tal de gestionar el recursos tributaris generats al 

nostre territori i mantindre una col.laboració eficaç amb l’Agencia tributaria estatal per tal 

de contribuir a fer més equitativa l’asignació dels recursos procedents del sistema tributa-

ri, mès eficient la seua gestió i a establir un sistema, en conjunt, més progressiu i eficient.   

 Fons europeus, aplicats no per a infraestructures i obres públiques innecessàries sinó per 

a projectes productius i sostenibles, que van des del desenvolupament local a les energies 

renovables. 
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Cloenda 

L'anàlisi que acabem de presentar, en els seus diferents components de diagnosi i propostes de 

canvi del model productiu i enfortiment de la participació democràtica, conforma una crida al 

compromís polític i a l'exercici cívic del que l'escriptor anglès G. Orwell va denominar la "decència 

ordinària". Aquesta "common decency" és la que ha de tornar a viure a les places i els carrers 

plens del nostre país, la norma ètica imperant en la majoria del cos social al què una crisi econòmi-

ca que ha estat presentada per les elits com un fenomen natural, una desgràcia inevitable que 

havia de suportar amb resignació, vol condemnar una altra vegada a un llarg silenci. 

Davant d'aquest fenomen natural, aquesta crisi-plaga que a la Comunitat Valenciana ha adquirit 

una virulència especial que hem tractat de descriure i analitzar, les classes dirigents han esgrimit 

l'argument de l'austeritat, en la seva doble component moral i econòmica. En un exercici arter i 

retorçat de la comunicació política, s'ha culpabilitzat a la ciutadania dels excessos planificats i diri-

gits per aquestes classes dirigents. 

L'argument de l'austeritat ha servit per presentar com a normals i lògiques mesures que han supo-

sat un retrocés evident en els drets socials i polítics dels ciutadans i ciutadanes: escoles en barra-

cons, copagament farmacèutic, retallades en prestacions socials i sanitàries, etc. 

D'altra banda, i després de veure passar davant seu desenes de casos de corrupció, la societat va-

lenciana contempla estupefacta i amb el seu sentit de l'escàndol esmussat i insensible com un ex-

president de la Generalitat, quatre ex vicepresidents, 10 exconsellers, l'expresidenta de les corts, 

nou exdiputats autonòmics, alcaldes de les principals ciutats (entre elles, Alacant), dos ex presi-

dents de Diputació etc. (i podríem seguir amb una llista no menor de 100 persones entre dirigents 

del PP i alts o ex-alts càrrecs de l’administració autonòmica) estan imputats o condemnats per 

delictes de corrupció o de frau fiscal. 

Aquesta situació de deteriorament polític, social i econòmic a la Comunitat Valenciana (i a la resta 

d'Espanya) exigeix el compromís de qualsevol persona conscient. Aquest compromís, que pot tenir 

diverses dimensions (solidari, cultural, professional, etc., i que en altres circumstàncies no hauria 

de passar necessàriament per la política) ha de accentuar ara el seu caràcter polític per guanyar 

eficàcia i eficiència. 

Tots hem de fer la nostra aportació a un canvi necessari en aquest sistema polític i institucional 

que el convertisca en un sistema més armònic, més obert i plural, amb el balanç adequat d'inte-

ressos legítims que el dote de neteja i transparència. Per aconseguir-ho, s'ha de trencar el cadenat 

que ens lliga a una Constitució que ha quedat obsoleta i iniciar un procés constituent a  i Espanya 

que porte aire fresc a la nostra democràcia. 

Hem de construir un nou pacte social i polític que siga capaç de gestionar la complexitat d'una 

societat madura, transparent, oberta i democràtica, establint mecanismes que alhora que incenti-

ven la iniciativa empresarial, garantisquen una redistribució de la riquesa que disminuïsca la desi-



PODEM Document Polític-organitzatiu Pàgina 21 

gualtat. Es tracta, en definitiva, de recuperar els elements clau del pacte social i polític, base de la 

reconstrucció europea després de les guerres mundials i que s'han anat perdent des dels inicis de 

la revolució conservadora al final del segle XX. 

PODEM es l’organització nova, diferent, plena de vitalitat que estem construint entre centenars, 

milers ja, de persones de tot arreu de esta comunitat gràcies a la valentia d’un grapat de persones 

mès intrèpides que encetarem fa alguns messos aqueste projecte.  

PODEM hui vol assentarse com una organització útil per l’empoderament popular i ciutadá. Cal 

pensar per tant en una organització que puga acollir i ser expressió d’una majoria social, peró sen-

se renunciar mai als principis polítics que aventa eixa mateixa majoria i que han esdevingut en un 

clam, en una necessitat social imperiosa per tal de reconstruir el país, de recuperar la dignitat i 

defensar amb alegria que altre mon es possible i PODEM fer-ho des de ja, entre totes i tots. CLAR 

QUE PODEM !     
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Una organització política diferent 
PODEM es vol conformar com una plataforma d'empoderament popular i ciutadà. La ciutadania 

està apoderant-se de PODEM com un instrument d'assalt democràtic i palanca de canvi. Ens han 

robat la sobirania i no han volgut escoltar el clam popular que deia prou. Han elevat els murs per 

aïllar-se de la ciutadania, però hem sabut començar a construir instruments per assaltar aquests 

murs. El repte és complir l'exigència: hem d'organitzar-nos entre una gran expectació, i al mateix 

temps ser els més exigents amb nosaltres mateixos. PODEM no ha nascut per ser una força testi-

monial més o menys influent, sinó perquè els ciutadans i les ciutadanes recuperem d'una manera 

efectiva el control democràtic sobre les nostres institucions i el nostre futur. 

 

Per això és imprescindible que ens dotem d'un projecte integral en el que els principis ètics, polí-

tics i organitzatius s'articulen d'una manera coherent. Només així aconseguirem una veritable alt-

ernativa de país. 

 

Quant als principis organitzatius, resulta essencial mantenir les senyes d'identitat que ens han por-

tat fins aquí: apostar per la participació ciutadana, el compromís amb la transparència i els comp-

tes clars, i l'exigència de control democràtic. 

 

I. Plantejament 

  

PODEM, com a plataforma d'apoderament popular i ciutadà, pretén ser la palanca del canvi polític 

al territori autonòmic Valencià.  

 

L'estructura que proposem per a PODEM al territori autonòmic valencià està formada per l'As-

semblea General, la Secretaria General, el Consell Ciutadà Autonòmic, els Cercles territorials i els 

Cercles sectorials, junt a la Comissió de garanties democràtiques.  

 

Els Cercles són una ferramenta nova i la base de la nostra acció política. En PODEM som conscients 

del gran poder dels Cercles i treballarem amb la ferma voluntat de potenciar les seues funcions i 

aconseguir que participen de la vida política y social autonòmica. Els Cercles seran els ulls i les 

mans de PODEM, tant als pobles i ciutats de tot arreu del nostre país com davant d'aquells sectors 

que resulten d’interès. Amb el seu treball, els Cercles aconseguiran el que fins al moment no ha 

sigut possible per als partits tradicionals: fer que ciutadans i ciutadanes s'impliquen i participen 

activament en política. Per mitjà dels Cercles la veu de la gent decent arribarà directament als òr-

gans de govern sense intermediaris. Qualsevol ciutadà podrà apropar-se als Cercles per a partici-

par i proposar les seues idees de millora de l'acció política al nostre territori.  

 

El programa d'organització política de PODEM al territori autonòmic valencià, que ara presentem, 

busca traslladar a la pràctica política de la Comunitat Valenciana els principis organitzatius apro-

vats en l'Assemblea Ciutadana que a nivell estatal va tindre lloc els dies 18 i 19 d'octubre de 2014 a 
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Madrid. Busca omplir de contingut les línies mestres que allí es van establir, incloent, entre altres 

aspectes, les competències i la coordinació de Cercles entre si i amb el Consell Ciutadà. 

 

Pel carácter no més programátic si no també normatiu que pretenem donar-li a la dimensió orga-

nitzativa, hem optat per estructurar aquesta part del document en forma d’avantprojecte  de text 

reglamentari, dividint-lo en títols, capítols i articles, tal i com s’arreplega a continuació. 

 

Titól I. Principis organitzatius autonòmics 
Article 1. PODEMOS és una organització política estatal, anomenada PODEM al territori valencià, 

que actua amb criteris d'universalitat, transparència, coherència, paritat i responsabilitat. 

PODEM busca promoure i defendre la democràcia i els Drets Humans en tots els àmbits de la soci-

etat. PODEM s'organitza de manera democràtica i fomenta el debat i la participació oberta, res-

pectuosa i directa de tots els seus membres en la presa de decisions de l'organització. 

Article 2. PODEM utilitza totes les ferramentes presencials i telemàtiques al seu abast i les destina 

a promoure l'apoderament ciutadà dins i fora de l'organització i a enfortir la participació directa de 

la gent en la presa de decisions públiques i polítiques.  

Article 3. Pertanyen a PODEM totes les persones inscrites en PODEMOS des del territori valencià. 

Tots els membres inscrits en PODEM tenen dret a veu i vot sense que càpiga cap discriminació per 

raons de nacionalitat, lloc o país de procedència, aparença física, llinatge, origen ètnic, idioma, 

discapacitat, edat, opinió política o de qualsevol altra índole, creences religioses, sexe, orientació 

sexual, identitat de gènere, formació, estat civil i familiar, condició o situació econòmica. 

El vot de tots els integrants de PODEM té el mateix valor quantitatiu (una persona, un vot) i quali-

tatiu (no hi ha vots qualificats) , sense que puga donar-se cap alteració en el principi d'igualtat po-

lítica. A fi de garantir l'exercici d'aquest dret PODEM propiciarà l'ús del Valencià i el Castellà i la 

llengua de signes en un pla d'absoluta igualtat, impulsarà l'accessibilitat de tots els seus espais i 

documents per a les persones amb distintes discapacitats, estimularà la formació, facilitarà la con-

ciliació amb la vida familiar i laboral, i promourà la diversitat.  

Article 4. Tots els inscrits en PODEM tenen dret a l'exercici del sufragi actiu (elegir) i passiu (ser 

elegit/a, amb l'únic requisit de la majoria d'edat) en tots els nivells de l'organització, amb les limi-

tacions definides pel nostre codi ètic i els reglaments que en aquest sentit s’ establisquen.   

Article 5. PODEM defèn el principi d'igualtat de gènere i, conseqüentment, promou la paritat com 

a únic correctiu a l'exercici del sufragi passiu. I això, amb l'objectiu de garantir la participació equi-

librada de dones i homes en tots els àmbits de la societat i, particularment, en la presa de decisi-

ons. A tots els òrgans de representació i de coordinació de PODEM la proporció de dones i homes 

mai podrà situar-se fora de la ràtio 40/60 per a cada gènere. A fi de complir el principi d'igualtat, 

es propiciarà la remoció d'obstacles que pogueren limitar la participació activa d'ambdós gèneres. 
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En particular, els òrgans executius de PODEM hauran de presentar un Pla Anual que arreplegue 

aquestes iniciatives i que, en tot cas, inclourà un pla de conciliació amb la vida familiar i la figura 

de l'excedència per atenció de fills/es.  

Article 6. La unitat bàsica d'organització de PODEM és el Cercle. El Cercle és la ferramenta política 

i social per mitjà de la qual es promou la participació, el debat i la relació activa amb la societat, de 

manera presencial, a través de les xarxes socials i per mitjà de plataformes virtuals creades amb el 

dit objecte. Per a la constitució, organització, desenvolupament i funcionament intern del Cercle 

caldrà ajustar-se al que disposa el protocol de validació i reconeixement de cercles aprovat a 

aquest efecte com a part dels Estatuts de PODEMOS. Des de tots els nivells de l'organització i, par-

ticularment, des dels Cercles, s'habilitaran en la mesura que siga possible els mecanismes necessa-

ris per a facilitar la participació als que puguen tindre més dificultats d'accés a les plataformes vir-

tuals creades per a la participació i l'emissió de vots telemàtics.  

Article 7. L'elaboració dels programes electorals, la confecció de les llistes de candidats i candida-

tes als òrgans de representació institucional i de coordinació, així com l'elecció dels membres inte-

grants dels dits òrgans es durà a terme d'acord amb els Estatuts d'àmbit nacional, així com al Do-

cument i els Reglaments de Principis Ètics establits. Estos processos es realitzaran de manera 

transparent, democràtica i oberta a totes les persones inscrites en PODEM. En aquest punt caldrà 

ajustar-se al que disposen els articles 3 i 4 d'aquest document. En tots els casos, s'obriran proces-

sos de debat ciutadà sobre els esborranys i propostes de contingut dels programes electorals. Així 

mateix, es duran a terme processos de sufragi democràtic i obert a totes les persones inscrites per 

a triar els candidats i candidates que hagen manifestat la seua voluntat de concórrer a les elecci-

ons.  

Article 8. L'Assemblea Ciutadana Autonòmica –anomenada a partir d’ara Assemblea Ciutadana 

Valenciana– està formada per tots els membres de PODEM inscrits al territori autonòmic. Corres-

pon a l’Assemblea Ciutadana Valenciana o als òrgans en què esta delegue, la presa de decisions 

que afecten el conjunt de PODEM al territori valencià, siga quin siga el nivell territorial o sectorial 

dins del territori autonòmic en què s'originen o des del que es plantegen aquestes qüestions. Cor-

responen, igualment, a l'Assemblea Ciutadana Valenciana o als òrgans en què esta delegue totes 

les decisions relatives a les línies bàsiques d'acció política general, els objectius organitzatius, les 

vies de finançament, la representació i les accions jurídiques, la planificació de les estratègies elec-

torals en tots els nivells territorials i sectorials, la definició de les polítiques d'acords o les eventu-

als aliances amb altres grups socials o polítics, sempre que no contravinguen les decisions preses 

per òrgans territorials superiors. La participació i decisió, a través de processos referendaris, per 

part de tots els inscrits en PODEM serà la que, en última instància, garantirà sempre l'acció coor-

dinada, coherent i responsable de l'organització en tots els àmbits territorials i sectorials del terri-

tori autonòmic 

Article 9. PODEM promou la participació directa de tots els seus membres en els processos de 

presa de decisions que afecten de manera rellevant a l'organització, recorrent a totes les ferra-

mentes presencials i telemàtiques que puguen ampliar i garantir la participació política democràti-

ca.  PODEM fomentarà tots els espais presencials de participació alhora que es recolzarà en distin-
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tes ferramentes informàtiques per a facilitar la deliberació i la presa de decisions entre tots i totes. 

Mitjançant les accions impulsades des de tots els nivells de l'organització i, molt especialment, des 

dels Cercles, s'habilitaran els mecanismes per a facilitar la participació en igualtat de condicions als 

que puguen tindre més dificultats d'accés a internet. En el cas de les persones amb competències 

distintes en lectoescriptura, s'intentarà garantir un període de temps adequat per a la correcta 

assimilació dels documents o continguts a tractar, que estiguen vinculats amb cada decisió a pren-

dre.  

Títol II. Estructura autonòmica 
Article 10. Principis bàsics. 

L'estructura territorial de PODEM replicarà en la seua organització interna la fórmula organit-

zativa estatal. En aquest sentit: 

 Les autonomies, les illes i els municipis amb més de 100 inscrits comptaran amb una As-

semblea Ciutadana, un Consell Ciutadà i una Secretaria General. 

 Correspondrà al Consell Ciutadà territorial i a la Secretaria General corresponent, la re-

presentació jurídica de PODEM en eixe territori. 

 Els òrgans autonòmics comptaran amb una Comissió de Garanties Democràtiques que ac-

tuarà com a instància jurisdiccional intermèdia, a fi d'accelerar la resolució de conflictes 

locals i respectant a la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal com a última instàn-

cia per al recurs. 

 Els municipis amb menys de 100 inscrits comptaran amb una Assemblea Ciutadana i una 

Secretaria general. Serà potestat de la primera, la constitució d'un Consell Ciutadà o qual-

sevol altra forma d'organització per al seu funcionament intern. 

Article 11. PODEM s'organitzarà dotant-se dels següents elements orgànics:   

1. L'Assemblea Ciutadana Valenciana, formada per totes les persones inscrites en el ter-

ritori autonòmic valencià. 

2. La Secretaria General, òrgan unipersonal que impulsarà i coordinarà l’acció al territori 

autonòmic valencià 

3. Un Consell ciutadà –anomenat Consell Ciutadà Valencià– format per qui ostente la se-

cretaria general, qui serà membre nat, i 34 persones elegides per l’Assemblea Ciuta-

dana Valenciana amb un criteri de correcció de gènere.  

4. Una Comissió de Garanties Democràtiques. 
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Capítol 1. Assemblea Ciutadana Valenciana 
 

Article 12. Composició de l'Assemblea Ciutadana Valenciana. 

L'Assemblea Ciutadana Valenciana està formada pel conjunt de les persones inscrites en PO-

DEM en el territori valencià. Els requisits són els establits en els estatuts de PODEMOS.  

Els òrgans de PODEMOS hauran d'arbitrar els mecanismes per a garantir el dret a veu i vot a 

tots els seus membres en l'Assemblea Ciutadana Valenciana (ferramentes de participació, fer-

ramentes de votació, retransmissions en directe per a seguir els moments de deliberació pre-

sencial, punts de votació no telemàtics, etc.).  

L'Assemblea Ciutadana Valenciana no podrà deixar de convocar-se en relació amb les qüesti-

ons de la seua competència exclusiva i intransferible, i, amb caràcter permanent, podrà convo-

car-se per a qualsevol assumpte que es considere d'especial rellevància.  

Article 13. Competències de l'Assemblea Ciutadana Valenciana.  

 L'Assemblea Ciutadana Valenciana és el màxim òrgan de decisió de PODEM en el territori i, per 

tant, és autònoma respecte a totes les qüestions que resulten d'especial rellevància per al conjunt 

de l'organització en el dit territori, sempre que això no contravinga els principis generals de PO-

DEMOS, ni les decisions d'una Assemblea Ciutadana d'àmbit territorial superior.   

Les decisions de l'Assemblea Ciutadana Valenciana seran vinculants i no podran ser revocades més 

que per la mateixa Assemblea Ciutadana Valenciana o per una altra Assemblea Ciutadana d'àmbit 

territorial superior. 

No podrà ser creat cap òrgan sense l'aprovació de l'Assemblea Ciutadana Valenciana. Així mateix 

l'Assemblea Ciutadana  Valenciana s'assegurarà que els dits òrgans es regeixen pels principis gene-

rals de PODEMOS decidits en l'Assemblea Ciutadana Estatal.   

Article 14. Són competències exclusives i intransferibles de l'Assemblea Ciutadana Valenciana:  

1. Determinar la forma en què es traduiran els principis programàtics del programa de 

PODEMOS al territori valencià. 

2. Elaborar, per mitjà d'un procés de primàries obertes i ciutadanes, les llistes electorals 

per a optar a càrrecs públics (des del primer fins a l'últim candidat de la llista) per a les 

institucions de representació del seu respectiu orde territorial.   

3. Aprovar o rebutjar qualsevol tipus de pacte o aliança pre o post electoral per a les insti-

tucions de representació d' eixe orde territorial, respectant sempre els principis generals 

aprovats per l’Assemblea Ciutadana Estatal.   

4. Aprovar els programes electorals (després d'un procés d'elaboració participativa i el 

preceptiu informe de viabilitat econòmica) respectant sempre els principis generals 

aprovats per l’Assemblea Ciutadana Estatal.   
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5. Triar un Consell Ciutadà Autonòmic, per mitjà d'un sistema de llistes obertes corregit 

amb criteris de gènere. El Consell Ciutadà Valencià és el màxim òrgan del partit entre 

Assemblees Ciutadanes Valencianes.   

6. Revocar a qualsevol dels membres del Consell Ciutadà Valencià. 

7. Definir les funcions del Consell Ciutadà Valencià.   

8. Elegir i revocar al Secretari o a la Secretària General per mitjà d'un sistema electoral de 

vot directe i definir les funcions que li seran encomanades.   

9. Elegir i revocar a la Comissió de Garanties Democràtiques autonòmica o a qualsevol dels 

seus membres 

10. Aprovar els reglaments organitzatius autonòmics i les seues modificacions.   

11. Definir les funcions i la forma de coordinació amb els Cercles Territorials i Sectorials.   

12. Definir la forma de coordinació amb Assemblees i/o Consells Ciutadans d'altres territoris  

 Article 15. Mecanismes per a convocar l'Assemblea Ciutadana Valenciana.   

1. L'Assemblea Ciutadana Valenciana serà convocada amb caràcter automàtic per a qual-

sevol dels assumptes referents a les seues pròpies competències, exclusives i intransfe-

ribles. L'organització tècnica del procés li correspon al Consell Ciutadà Valencià. 

2. Amb caràcter permanent, respecte a qualsevol altre assumpte que es considere relle-

vant:  

a) Podrà convocar una Consulta Ciutadana Autonòmica amb caràcter vinculant:   

i. El/la Secretari/a General. 

ii. La majoria simple del Consell Ciutadà Valencià o d'un altre Consell Ciutadà 

d'àmbit superior. 

iii. Un 20% dels inscrits en PODEM al territori autonòmic.   

iv. Un 20% dels Cercles validats del territori autonòmic.   

b) Podrà convocar una Consulta Revocatòria amb caràcter vinculant:   

i. El/la Secretari/a General. 

ii. La majoria absoluta del Consell Ciutadà Valencià o d'un altre Consell Ciutadà 

d'àmbit superior. 

iii. Un 20% dels inscrits en PODEM al territori autonòmic.  

iv. Un 25% dels Cercles validats del territori autonòmic.   

Les consultes revocatòries només es podran convocar una vegada transcorreguda la 

meitat del mandat del càrrec sobre el que s’instrueix el procediment. No es podrà 

convocar més d’un procediment revocatori en cada mandat d’un càrrec orgànic.   

c)  Podrà convocar una Assemblea Ciutadana Extraordinària (presencial):   

i. El/la Secretari/a General. 

ii. Una majoria qualificada de 3/5 del Consell Ciutadà Valencià o d'un altre Con-

sell Ciutadà d'àmbit superior.  

iii. Un 35% dels inscrits en PODEM al territori autonòmic.  

iv. Un 35% dels Cercles validats del territori autonòmic.   
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En qualsevol cas, l'Assemblea Ciutadana Valenciana podrà establir mecanismes addicionals per a 

la seua convocatòria. 

En cas d’inici d’un procediment de consulta per part del cos d’electors, s’elegirà una ponència de 

la Consulta/Assemblea Extraordinària que deurà garantir que la proposta de debat estiga avalada 

per al menys dos tècnics qualificats en la matèria. 

El Consell Ciutadà Valencià elaborarà el reglament d’estos procediments, per a garantir la igualtat 

d’oportunitats, la transparència i la democràcia.   

Article 16. Assemblea Ciutadana Valenciana (Ordinària o Extraordinària)   

Per a la modificació substancial dels reglaments organitzatius territorials i l'elecció completa dels 

òrgans de direcció, serà necessària la convocatòria d'una Assemblea Ciutadana Valenciana ordinà-

ria o extraordinària que inclourà moments de deliberació presencial.  

En cap cas podran transcórrer més de tres anys entre les convocatòries de l'Assemblea Ciuta-

dana Valenciana. Una vegada transcorregut aquest termini, l'Assemblea Ciutadana Valenciana 

es convocarà amb caràcter automàtic. L'organització tècnica del procés li correspondrà al Con-

sell Ciutadà Valencià. La Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment d'esta 

exigència. L'assemblea convocada per aquest procediment es denominarà Assemblea Ciutada-

na Valenciana ordinària.   

En qualsevol moment, segons els mecanismes establits en l'article anterior, es podrà convocar 

una Assemblea Ciutadana Valenciana extraordinària amb les mateixes competències. En cap 

cas podrà transcórrer menys d'un any entre Assemblees Ciutadanes Valencianes extraordinàri-

es.  

Article 17. Requisits per als procediments decisoris de l'Assemblea Ciutadana Valenciana.   

L'Assemblea Ciutadana Autonòmica només podrà adoptar decisions entorn de les matèries de 

la seua exclusiva competència i aquelles d'especial transcendència, si el procés de votació 

compleix els requisits següents:   

 Un quòrum mínim del 10% dels inscrits de PODEM al territori autonòmic valencià.   

 Un procés de votació, que serà necessàriament telemàtic, amb els deguts requisits 

d'anunci, exposició pública del cas i debat que compte amb un període de votació su-

ficient.   

 En estos processos de votació només podran participar els inscrits de PODEM en el 

territori autonòmic valencià.  

De no superar eixos requisits, l'Assemblea i el Consell Ciutadà Valencians només podran seguir 

avant amb la decisió prèvia consulta al Consell Ciutadà Estatal i l'aprovació de la mateixa en 

Assemblea Ciutadana Valenciana ordinària i presencial. 
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Article 18. Portaveus 

Tots i cadascun dels membres de PODEM podran exercir de Portaveus en virtut de la posició 

que ocupen en cada cas en l'estructura de l'organització: inscrits, col·laboradors, membres del 

Banc de Talents, participants actius en un Cercle, membres d'Àrees o comissions de treball, 

membres de Consells Ciutadans Municipals, Secretaris o Secretaries Generals Municipals, 

membres de Consells Ciutadans Autonòmics, Secretaris o Secretaries Generals Autonòmics, 

membres del Consell Ciutadà Estatal, Responsables d'Àrees, membres de la Comissió de Ga-

ranties Democràtiques, Secretari o Secretaria General de PODEMOS i càrrecs electes, amb les 

condicions següents:  

a) Fer constar expressament la condició en virtut de la qual s’exerceix la tasca de càrrec de 

portaveu i sense excedir l'àmbit concret de les seues competències.   

b) Exercir-la, com a membre de PODEM, en sintonia amb els principis ètics, polítics i orga-

nitzatius establits entre tots i totes i d'una manera coordinat amb les Àrees de Comunica-

ció responsables en cada cas. També es respectarà l’ establert en les declaracions apro-

vades majoritàriament en sectors específics i/o àmbits territorials. 

 

Capítol 2. El Consell Ciutadà Valencià 

Article 19. El Consell Ciutadà Valencià és l'òrgan de direcció política de PODEM en el territori au-

tonòmic valencià. Estarà format per 34 membres més el Secretari o la Secretaria General.  Les tas-

ques executives quotidianes seran desenvolupades, en el marc de les seues respectives responsa-

bilitats, per les distintes àrees de les que es compose el Consell Ciutadà. És responsabilitat del/la 

Secretari/a General garantir, en el desenvolupament quotidià, la coordinació entre les distintes 

àrees executives. 

 

Per a formar part del Consell Ciutadà Valencià serà preceptiu no militar en un altre partit polític.   

1. Composició:   

a. 34 membres triats, entre tots els inscrits del territori autonòmic valencià, per mitjà de 

llistes obertes. Aquest nombre podrà ser modificat pels mecanismes establits en estos 

estatuts.   

b. El/La Secretari/a General, que serà membre nat del Consell Ciutadà Valencià i presidi-

rà les seues reunions.  

2. Competències. El Consell Ciutadà Valencià tindrà les competències següents:   

a. Desenvolupar, amb funcions executives, les decisions aprovades per l'Assemblea Ciu-

tadana Valenciana i aquelles conduents a desenvolupar la línia política de PODEM en 

el territori autonòmic valencià. 

b. Convocar a l'Assemblea Ciutadana Valenciana, tant per a aquelles qüestions en què 

resulte preceptiu, com per a qualsevol altra consulta, segons el que establix l'apartat 

"Assemblea Ciutadana Valenciana".  
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c. Convocar, per a qüestions d’especial transcendència, si ho estima necessari, qualsevol 

Assemblea de nivell territorial inferior. 

d. Aprovar el pressupost i la rendició de comptes de cada exercici (sense perjuí que l'As-

semblea Autonómica Valenciana puga exigir, segons els procediments previstos, la se-

ua ratificació). 

e. Aprovar els pressupostos de les campanyes electorals i de les activitats específiques 

del territori per a campanyes de nivell estatal o territorial.   

f. Organitzar-se per àrees de treball temàtiques, atenent a la coordinació amb els Cer-

cles, i promoure polítiques autonòmiques pensades per a millorar la qualitat de vida 

dels ciutadans del territori valencià.   

g. Promoure la creació de Cercles i vetllar per la seu bona marxa, dotant-los de meca-

nismes de participació i organització efectius que els permeta assolir els seus objectius 

i connectar amb la ciutadania.   

h. El Consell Ciutadà Valencià serà qui establirà, en cada cas, qui li representarà, d' entre 

els seus membres, a nivell de càrrec de portaveu, buscant la major efectivitat, i sem-

pre amb criteris de correcció de gènere.  

Article 20. Mecanismes per a convocar el Consell Ciutadà Valencià.   

El Consell Ciutadà Valencià podrà ser convocat en qualsevol moment:   

a) A proposta del Secretari o de la Secretària General.   

b) A petició del 25% del propi Consell Ciutadà Valencià.   

c) A petició de 10 % dels inscrits en PODEM al territori autonòmic valencià.    

d) A petició del 10% dels cercles validats.  

En cap cas podran transcórrer més de tres mesos entre dos reunions plenàries del Consell Ciu-

tadà Valencià. La Secretaria General tindrà l'obligació de convocar al Consell Ciutadà Valencià 

abans de que transcórrega eixe termini. La Comissió de Garanties vetllarà pel compliment dels 

dits terminis. 

 

Article 21. Elecció i composició del Consell Ciutadà Valencià.   

El/La Secretari/a serà triat per sufragi universal i directe de l'Assemblea Ciutadana Valenciana. 

Els 34 membres restants es triaran per un sistema de llistes obertes (no necessàriament comple-

tes). Cada elector/a podrà mostrar tantes preferències (no ordenades) com a llocs a triar. Seran 

membres del Consell Ciutadà les 34 persones més votades, introduint un criteri de paritat de gè-

nere. 

El seu mandat tindrà una duració de tres anys. 
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Els 34 membres del Consell Ciutadà Autonòmic podran ser revocats per mitjà d'un referèndum. 

Per a iniciar un procés de votació destinat a revocar el mandat d'un integrant del Consell Ciutadà 

Autonòmic serà necessari aportar l'aval d'un 20% dels inscrits en PODEM o un 25% dels Cercles 

validats al territori autonòmic. El Consell Ciutadà Autonòmic, actuant de manera col·legiada, serà 

l'encarregat d'organitzar el procés electoral de revocació que haurà de dur-se a terme sobre el 

mateix cos electoral que va triar el membre del Consell. Els referèndums revocatoris sempre seran 

de caràcter individual. 

En cap cas podrà celebrar-se més d'un revocatori en el període d'un mandat. En cap cas podrà 

transcórrer menys d'un any des del nomenament per a la consulta d'un revocatori.  

Article 22. Funcionament del Consell Ciutadà Valencià.   

a) El Consell Ciutadà Valencià elaborarà el seu propi reglament de funcionament intern 

(sense perjuí que l'Assemblea Ciutadana Valenciana puga exigir, segons els procediments 

previstos, la seua ratificació). 

b) El Consell Ciutadà Valencià s'organitzarà per Àrees, cada una de les quals comptarà amb 

un Responsable d'Àrea. 

c) El Consell Ciutadà Valencià comptarà, com a mínim, amb les àrees següents:   

 Estratègia i campanya 

 Estudis, anàlisi y programa 

 Extensió, organització i cercles 

 Relacions amb la Sociedad Civil i els Moviments Socials 

 Xarxes socials 

 Comunicació Social 

 Finances i transparència 

 Participació  

 Anticorrupció i regeneració democràtica 

 Drets socials i de ciutadania 

 Cultura 

 Perspectiva de gènere 

 Economia i model productiu 

 Agricultura, desenvolupament rural i sobirania alimentaria 

 Territori i medi ambient. 

 

El Consell Ciutadà Valencià podrà, en el seu reglament, habilitar altres àrees, permanents o 

temporals. Així mateix, podrà establir el règim de pertinença a les mateixes.   

Els Responsables d'Àrea tindran la tasca de compondre equips que garantisquen l'eficàcia exe-

cutiva del seu treball.   
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El Consell Ciutadà Valencià deu coordinar-se per a dur a terme una labor efectiva. Amb aquest 

fi, podrà articular els recursos tècnics i humans que crega oportú.  

Capítol 3. La Secretaria General 

Article 23. Del Secretari General Autonòmic o de la Secretària General Autonòmica.   

1. Competències  

a) És el/la responsable de la representació política i institucional del partit al territori auto-

nòmic valencià. 

b) Convoca a l'Assemblea Ciutadana Valenciana, tant per a totes les qüestions que resulten 

preceptives, com per a qualsevol altra consulta segons el que establix l'apartat de "As-

semblea Ciutadana Valenciana".  

c) Impulsa, lidera i garanteix que les accions derivades de les decisions de l'Assemblea Ciu-

tadana Valenciana es desenvolupen i arriben a bon terme. 

d) Assegura la coherència estratègica, la unitat organitzativa interna i la coordinació de les 

àrees executives del Consell Ciutadà. 

e) Presideix el Consell Ciutadà i el Consell de Coordinació. 

2. Elecció del Secretari General o de la Secretària General Autonòmica 

Tindran dret a triar-lo/la tots els membres inscrits en PODEM en el territori valencià, per 

mitjà de sufragi lliure i directe, durant el transcurs de l'Assemblea Ciutadana Valenciana 

convocada a l’efecte. Es garantirà el dret al vot presencial i telemàtic. 

Article 24. Del Consell de Coordinació 

El Consell de Coordinació és l'equip en què es recolza el Secretari o la Secretaria General per a rea-

litzar les seues tasques, tant de caràcter públic com de coordinació interna. Estarà compost per un 

número d' entre 7 i 11 persones triades pel Consell Ciutadà Valencià a proposta de Secretari o de 

la Secretaria General. El Consell de Coordinació s'organitzarà internament en Secretaries establi-

des pel Consell Ciutadà Valencià a proposta del  Secretari o de la Secretaria General.  

Els membres del Consell de Coordinació podran ser revocats per el Secretari o per la Secretaria 

General, per la majoria absoluta del Consell Ciutadà Valencià o per l'Assemblea Ciutadana Valenci-

ana, per mitjà d'un referèndum. Per a iniciar un procés de votació destinat a revocar el mandat 

d'un integrant del Consell de Coordinació serà necessari aportar l'aval d'un 20% dels inscrits en 

PODEM o un 25% dels Cercles validats. El Consell Ciutadà Valencià, actuant de manera col·legiada, 

serà l'encarregat d'organitzar el procés electoral de revocació. Els referèndums revocatoris sem-

pre seran de caràcter individual.  
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Capítol 4. La Comissió de Garanties Democràtiques 

Els òrgans autonòmics comptaran amb una Comissió de Garanties Democràtiques que actua 

com a instància jurisdiccional intermèdia, a fi d'accelerar la resolució de conflictes locals i res-

pectant a la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal com a última instància per al recurs. 

Article 25. Definició 

La Comissió de Garanties Democràtiques és l'òrgan encarregat de vetllar pel respecte als drets 

dels inscrits en PODEM i els principis fonamentals i normes de funcionament de l'organització 

Article 26. Composició i elecció de membres 

La Comissió de Garanties Democràtiques està compost per 3 membres titulars i 3 suplents, 

elegits directament per l'Assemblea Ciutadana Valenciana mitjançant vot directe amb un sis-

tema de llistes obertes (no necessàriament completes). Cada elector o electora podrà mostrar 

tantes preferències (no ordenades) com llocs a triar. 

Seran membres de la Comissió de Garanties Democràtiques les 6 persones més votades (3 

com a titulars i 3 com a suplents). Almenys la meitat dels membres del Comissió de Garanties 

Democràtiques (entre titulars i suplents) han de ser juristes. A les reunions plenàries, un mí-

nim d’un sobre el total dels seus tres membres ha de ser jurista. 

Article 27. Funcions de la Comissió de Garanties Democràtiques 

La Comissió de Garanties Democràtiques vetllarà pel compliment del document de principis 

ètics en el seu àmbit territorial. Els diferents Comitès de Garanties Democràtiques, al costat 

de la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal, podran acordar un Reglament sobre prin-

cipis ètics concrets i aspectes circumstancials exigibles a les persones, tant de forma prèvia a 

la seva designació com a part d'una candidatura a primàries com, posteriorment, a aquelles 

altres que ja ostenten càrrecs de qualsevol tipus per la seva pertinença a PODEM, que inclou-

ran sempre el procediment per fer-lo complir. 

Article 28. Funcionament de la Comissió de Garanties Democràtiques 

La Comissió de Garanties Democràtiques actuarà d'ofici o a petició de qualsevol membre inscrit o 

òrgan del partit a través d'un procediment àgil i flexible del que sempre constarà expedient escrit.  

Resoldrà de forma motivada i d'acord amb aquests Estatuts, el document de principis ètics, els 

reglaments i acords prèviament establerts així com amb els principis de democràcia, transparència 

i altres elements essencials a PODEM i sempre d'acord amb els principis generals del Dret. Les se-

ves accions es materialitzaran acceptant, denegant o proposant una resolució, segons les seves 

competències, al Consell de Coordinació o a l'Assemblea Ciutadana corresponent. 
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Les resolucions de la Comissió Valenciana de Garanties Democràtiques són apel•lables davant de 

la Comissió de Garanties Democràtiques Estatal, que actuarà com a última instancia. 

La Comissió de Garanties Democràtiques podrà establir altres procediments i reglaments, públics i 

previs, d'acord amb els principis ressenyats, per resoldre de la forma més reglada possible aspec-

tes concrets de la seva activitat i unificar la seva activitat. 

Títol III. Dels Cercles 

Capítol 1. Objecte i definicions 

Article 29. Definició de Cercle 

El Cercle és una agrupació voluntària i oberta en el que convergeixen persones interessades per 

una transformació social sustentada en el respecte per la democràcia, la dignitat i els drets hu-

mans. 

Les fórmules de relació dels Cercles amb els Consells Ciutadans i les Assemblees Ciutadanes s'ajus-

taran al que disposen els Estatuts Estatals de PODEM i els Reglaments que l’Assemblea Ciutadana 

Valenciana poguera acordar. 

No serà necessari estar inscrit o acreditar cap condició específica per a integrar-se en un Cercle. 

Els Cercles hauran de vetllar per que cap òrgan siga creat sense l'aprovació de l'Assemblea Ciuta-

dana del seu municipi o municipis i assegurar-se de que els dits òrgans es regeixen pels principis 

generals de PODEM decidits en l'Assemblea Ciutadana Estatal. 

Article 30. Sobre els Cercles Territorials 

Els Cercles tindran autonomia per a decidir sobre les seues fórmules organitzatives en l'exercici de 

les seues competències i en el marc del respecte a estos Estatuts i al reglament organitzatiu apro-

vat per l’Assemblea Ciutadana del seu municipi o municipis. 

Article 31. Sobre la constitució dels Cercles 

Amb caràcter general, els Cercles Territorials requereixen per a la seua constitució d'una Assem-

blea Constituent en què participe, almenys, l'1% dels inscrits de PODEM en eixe àmbit territorial i, 

en tot cas, un mínim de 5 persones. 

Una acta constituent arreplegarà els procediments acordats que regiran el funcionament del Cer-

cle, que inclouran en qualsevol cas els disposats en els Estatuts Estatals de PODEM. 
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Els Cercles Territorials hauran d'atendre, en el seu funcionament i coordinació amb altres Cercles, 

als procediments establits per l'Assemblea i Consell Ciutadà Municipal o Consell Ciutadà Valencià, 

segons corresponga.  

Article 32. Principi de no duplicitat 

No pot existir més d'un Cercle PODEM en un mateix àmbit territorial. 

En cas de duplicitat estricta o subjecta a conflicte per solapament manifest, l'Àrea d'Extensió, des-

prés d'escoltar als Cercles implicats, determinarà una fórmula de resolució. Contra esta mesura 

podrà interposar-se recurs davant del Comissió Valenciana de Garanties Democràtiques que resol-

drà, escoltades les parts, per mitjà del procediment establit.  

Article 33. Garanties de validació 

S'aplicarà l'article 46 dels Estatuts de PODEMOS sobre garanties de validació. 

Article 34. Sobre l'entitat jurídica dels Cercles validats 

A fi de facilitar la seua independència administrativa i financera, els Cercles validats podran tindre 

entitat jurídica pròpia en el marc de l'estructura partidària. Esta personalitat jurídica serà bé com a 

associació bé com a delegació del partit, però en ambdós casos amb personalitat jurídica pròpia, 

comptabilitat i CIF propis, representació legal pròpia, fitxers de dades personals propis i, en gene-

ral, complirà autònomament totes les obligacions derivades de la personalitat jurídica.  

El Consell de Coordinació Valencià assessorarà i articularà formes de col·laboració amb estos Cer-

cles sense assumir mai com pròpies les seues obligacions legals.  

La personalitat jurídica pròpia estarà sempre subjecta, no obstant això, al compliment d'aquelles 

normes de rang general aprovades per les estructures de PODEM, en particular en el marc de la 

seua política de transparència i finançament, i requerirà de l'aprovació prèvia i posterior coordina-

ció amb el Consell Ciutadà Valencià.  

Article 35. Sobre els Cercles Sectorials 

Els Cercles sectorials autonòmics són una agrupació voluntària i oberta en el que convergeixen 

persones interessades per una transformació social sustentada en el respecte per la democràcia, 

la dignitat i els drets humans, l'àmbit d'actuació dels quals es restringeix a una Comunitat Autò-

noma sobre una àrea d’interès particular d'especificitat territorial o institucional.  

Es podran constituir Cercles Sectorials o Temàtics únicament en àrees programàtiques de PODEM 

o en àrees professionals reconegudes. 

Els objectius fundacionals dels Cercles Sectorials són: 
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 Canalitzar les aspiracions de moviments socials, organitzacions i persones que compartei-

xen els objectius de PODEM, per a convertir-les en propostes de política pública. 

 Proveir de contingut i orientacions tècniques i polítiques als òrgans decisoris que es con-

formen en PODEM per mitjà d'estratègies, iniciatives i programes, a través de coneixe-

ments específics i especialitzats sobre el funcionament i les característiques d'institucions 

i agents socials relacionats amb el seu àmbit sectorial. 

 Participar en les assemblees i cercles de PODEM aportant continguts i debats orientats a 

la sensibilització, la difusió de coneixement i propostes d'actuació, especialment en temes 

sectorials i transversals. 

S'establirà un marc de relacions estable, un canal i una ferramenta telemàtica entre els cercles 

sectorials en aquells temes, àmbits o sectors que els competeixen. 

El treball dels cercles sectorials s'organitzarà de manera prioritària:  

 Cap a la societat: coneixent, consolidant i enfortint les relacions amb els actors i agents 

vinculats amb el seu sector d'especialització. 

 Cap al conjunt de PODEM: assistint tècnicament i políticament als Cercles en aquells àm-

bits o matèries de convergència i als representants de PODEM en àrees vinculades al 

camp d'especialització. 

 Específicament cap als Cercles: enfortint i expandint la labor del Cercle amb altres perso-

nes afins i amb capacitats tècniques i polítiques complementàries. 

 

Article 36. L'àmbit autonòmic i el principi de no duplicitat entre Cercles 

D'acord amb el principi de no duplicitat entre Cercles, l'únic caràcter possible d'un Cercle Autonò-

mic és de naturalesa sectorial. D'una altra manera, el solapament territorial generaria una jerar-

quia contrària a l'horitzontalitat entre Cercles.  

Article 37. Reconeixement dels Cercles Sectorials 

Un Cercle Sectorial PODEM requereix per a la seua constitució i reconeixement la redacció i publi-

cació d'un manifest fundacional avalat per, almenys, 10 persones. 

Article 38. Convocar consultes a les Assemblees Ciutadanes 

Els Cercles sectorials autonòmics podran convocar consultes a l'Assemblea Ciutadana de qualsevol 

àmbit territorial per mitjà del procediment següent: 

1. Elaborar una proposta escrita avalada per, almenys, tres tècnics qualificats en la matèria. 

2. Aprovació de la proposta per majoria qualificada de tres quintes parts dels membres del cer-

cle sectorial. 
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3. Aval a la proposta d'un 20% dels Cercles validats o d’un 20% de la afiliació corresponent a 

l'àmbit territorial del que es tracte.  

Article 39. Principi de no duplicitat de Cercles Sectorials 

No pot existir més d'un Cercle PODEM en un mateix àmbit sectorial. No obstant això, no es tindrà 

en compte esta norma si els àmbits sectorials tenen especificitats territorials o institucionals. 

Article 40. Garanties de reconeixement de Cercles Sectorials 

Serà aplicable l'article 51 dels Estatuts Estatals de PODEMOS. 

Capítol 2. Facultats dels Cercles 
Article 41. Convocar consultes a les Assemblees Ciutadanes 

a) Els Cercles Territorials validats podran convocar consultes a l'Assemblea Ciutadana Municipal 

o Valenciana per mitjà del procediment següent: 

1. Elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la matèria. 

2. Aval a la proposta d'un 20% dels Cercles validats o un 20% de la inscripció corresponent a 

l'àmbit territorial del que es tracte. 

b) Per la seua banda, els Cercles Sectorials podran convocar consultes a l'Assemblea Ciutadana 

Municipal o Valenciana per mitjà del procediment següent: 

1. Elaborar una proposta escrita avalada per almenys tres tècnics qualificats en la matèria. 

2. Aprovació de la proposta per majoria qualificada de 3/5 del cercle sectorial. 

3. Aval a la proposta d'un 20% dels Cercles validats o un 20% de la inscripció corresponent a 

l'àmbit territorial del que es tracte. 

Article 42. Convocar debats en els Consells Ciutadans 

Els Cercles seran competents per a convocar debats en els Consells Ciutadans. A aquest efecte, els 

Consells Ciutadans hauran d'articular mecanismes que garantisquen que els Cercles Territorials 

puguen traslladar iniciatives al Consell Ciutadà que hi corresponga, a través de trobades presenci-

als i online, en particular sobre qüestions d'específica sensibilitat territorial. 

En tot cas, els Consells Ciutadans hauran d'atendre la convocatòria de debats temàtics per part 

dels Cercles validats que hagen seguit el procediment següent: 

1. Elaborar una proposta de debat escrita avalada per, almenys, dos tècnics qualificats en la 

matèria. 

2. Aval a la proposta d'un 10% dels Cercles o d'un 10% dels inscrits corresponent a l'àmbit 

territorial del Consell Ciutadà. 
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Article 43. Traslladar iniciatives en trobades temàtiques 

Les Àrees dels Consells Ciutadans que tracten temes sectorials hauran d'articular mecanismes que 

garantisquen que aquells Cercles Sectorials que per la seua especialització temàtica tracten temes 

d’interès homòleg puguen traslladar les seues iniciatives a les dites Àrees en trobades presencials i 

online. 

Article 44. Convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans 

Els Cercles Sectorials podran convocar debats temàtics en els Consells Ciutadans mitjançant el 

procediment següent: 

1. Elaborar una proposta escrita avalada per, almenys, dos tècnics qualificats en la matèria. 

2. Aprovació de la proposta per majoria simple del Cercle Sectorial corresponent. 

3. Aval a la proposta d'un 10% dels Cercles validats o d'un 10% dels inscrits corresponent a 

l'àmbit territorial del Consell Ciutadà. 

Article 45. Consulta en matèries de la seua especial competència 

El Consell Ciutadà, com a part del seu procés deliberatiu, haurà de consultar preceptivament als 

Cercles Sectorials en aquelles matèries que siguen de la seua competència, donada la seua especi-

alització. 
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Capítol 3. Principis organitzatius dels Cercles 
Article 46. Requisits per a participar en un Cercle PODEM 

1. Els Cercles PODEM estan permanentment oberts a la participació ciutadana. No cal estar 

afiliat o ser inscrit de PODEM per a participar en un Cercle. 

2. Sense perjuí de l'anterior, no es permetran en els Cercles PODEM actituds sexistes, xenò-

fobes, autoritàries, homófobas, denigrants, insultants, acusacions o caricatures, difamaci-

ons ni violència verbal o física, així com cap activitat contrària a la defensa dels drets hu-

mans per part de cap dels seus membres. 

3. Qualsevol persona inscrita en PODEM podrà sol·licitar l'assistència de la Comissió Valenci-

ana de Garanties Democràtiques o, si és el cas, de la Comissió Estatal, per a defendre en 

un procediment escrit i contradictori la prevalença en qualsevol Cercle d'aquest Estatut i 

els principis fonamentals en ell expressats.  

Article 47. Sobre els processos de presa de decisions en els Cercles 

Els Cercles són sobirans per a prendre decisions en el seu àmbit territorial o sectorial, sempre que 

no contravinguen i siguen la política general de PODEM i siguen coherents amb dita política, en 

particular amb les decisions dels òrgans electes d'igual o major representativitat territorial. 

Els cercles tenen entre les seues obligacions la tasca de mantindre un contacte fluid i permanent 

amb els distints actors de la societat civil, així com la de crear teixit social, i participar i impulsar els 

distints moviments que, en l'àmbit d'actuació corresponent, estiguen en sintonia amb els plante-

jaments de PODEM. 

A fi de garantir aquest contacte i enriquiment mutu, els cercles tractaran de convocar, almenys 

una vegada a l'any, una Assemblea Social amb els actors de moviments socials del territori. 

Els Cercles faran públiques les convocatòries de les seues assemblees presencials i els ordes del dia 

amb antelació suficient, així com les actes aprovades per l'assemblea. Quan es produïsquen vota-

cions caldrà consignar en l'acta almenys els vots a favor, els vots en contra i les abstencions. 

L'elecció dels òrgans, espais de treball i responsables d'àrees o tasques en els Cercles es realitzarà 

sempre en assemblees presencials, i existiran sempre mecanismes de revocabilitat. 

Article 48. Garanties decisòries extraordinàries 

Atenent a l'especial transcendència i responsabilitat amb la ciutadania dels Cercles validats, seran 

decisions extraordinàries les relatives a: 

 Elecció, modificació i revocació de responsables i òrgans del Cercle. 

 Modificacions de reglaments interns sobre l'organització del Cercle. 

 Processos electorals per a l'elecció de portaveus o responsables de comissions o grups de 

treball. 
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 Aquelles que, per la seua transcendència, pogueren definir o afectar la imatge pública de 

PODEM en la seua localitat o en algunes de les seues localitats si el seu àmbit inclou més 

d’un municipi. 

En estos casos, el procés de votació en l'assemblea presencial no serà vàlid si no supera els requi-

sits següents: 

 Un quòrum mínim del 10% dels inscrits de PODEM en el territori. 

 Un procés de votació que complirà amb els deguts requisits d'anunci, exposició pública 

del cas i debat. 

 Un quòrum mínim del 50% de votants respecte als què van iniciar l'assemblea presencial. 

De no aconseguir superar estos requisits, l'Assemblea del Cercle només podrà seguir avant amb la 

decisió prèvia consulta amb el Consell Ciutadà Territorial d'àmbit territorial igual o immediatament 

superior o per mitjà d'aprovació de la mateixa en consulta a l'Assemblea Ciutadana d'àmbit terri-

torial igual o superior. 

Article 49. Sobre l'exercici de competències dels òrgans dels Cercles 

a) Els òrgans electes dels Cercles validats, en l'exercici de les seues competències, hauran de 

sotmetre's als mecanismes de control i transparència arreplegats en estos Estatuts a més 

d'aquells que s'aproven per la pròpia Assemblea del Cercle i els Reglaments aprovats per 

Assemblees d'orde territorial igual o superior. 

b) L'Assemblea del Cercle reconegut és l'única que pot apadrinar una iniciativa en nom de 

PODEM, o vetar que esta es duga a terme en nom seu. Açò no exclou que els membres de 

PODEM a títol individual, i sense representar al partit, puguen participar de les iniciatives 

que consideren necessàries. Si una iniciativa d'un Cercle afecta en algun sentit a la imatge 

o exercici de PODEM en l'àmbit territorial d'una Assemblea i Consell Ciutadà, estos seran 

competents per a avaluar la mateixa i autoritzar o desautoritzar el seu desenrotllament. 

c) Els grups de treball i comissions dels Cercles reconeguts funcionaran seguint el principi de 

màxima obertura, participació i transparència. En aquest sentit es respectaran les se-

güents normes mínimes: 

1. Cap comissió, càrrec de portaveu o responsable de tasques pot bloquejar la iniciati-

va d'altres companys o companyes, sempre que aquestes estiguen concordes als 

principis i estatuts de PODEM. 

2. Cap company o companya pot exercir les responsabilitats assignades pel Cercle re-

conegut de forma tal que limite la participació d'altres, que es reserve informació, 

etc. De succeir açò, l'assemblea pot revocar a eixa persona de la seua responsabili-

tat. 

3. Els grups de treball són oberts i participatius. Comuniquen el dia, hora i lloc de les 

seues reunions perquè qualsevol persona puga participar. Així mateix, comuniquen 

les seues iniciatives perquè qualsevol puga sumar-se a elles. 
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4. Quan algun membre de PODEM d'un Cercle reconegut siga interpel·lat per un tercer 

(una altra organització, col·lectiu, etc.), ha de comunicar la proposta que li fan a la 

resta de companys i companyes, en Assemblea presencial sempre que siga possible, 

invitant que altres puguen sumar-se a la mateixa. 

d) Qualsevol membre d'un Cercle podrà demanar l'assistència de la Comissió de Garanties 

Democràtiques Valencià o, si és el cas, Estatal, per a defendre en un procediment escrit (i 

contradictori), el compliment dels procediments establits.  

Article 50. Finançament i transparència en els Cercles PODEM 

a) Els Cercles PODEM validats estan obligats a fer públiques els seus comptes, mitjans de fi-

nançament i ús de recursos econòmics, a través de mecanismes accessibles a la ciutada-

nia, i amb una periodicitat mínima de sis mesos. Açò sense perjuí de les obligacions addi-

cionals que pogueren aprovar-se per l'Assemblea i el Consell Ciutadà d'orde superior, en 

particular pel que fa a obligacions de transparència. 

b) Els Cercles PODEM reconeguts articularan els seus mecanismes de finançament amb el 

Consell Ciutadà d’orde territorial immediatament superior, a què hauran de retre comp-

tes d'acord amb les normes generals de transparència de PODEM i aquelles específiques 

adoptades per l'Assemblea o Consell Ciutadà d'àmbit territorial igual o superior al del 

Cercle validat. 

c) Els processos de contractació dels Cercles que excedisquen un 5% del seu pressupost 

anual hauran de ser publicitats i el Cercle arbitrarà els mitjans per a triar, entre almenys 

tres pressupostos, el que més s' adeqüe a les seues necessitats. 

d) El patrimoni del Cercle és inembargable i intransferible per qualsevol dels seus membres, 

pertany al Cercle i esta circumstància només pot alterar-se per la dissolució del Cercle. 

e) Qualsevol membre d'un Cercle podrà demanar l'assistència de la Comissió Valenciana de 

Garanties Democràtiques o, si és el cas, de la Comissió Estatal, per a defendre en un pro-

cediment escrit (i contradictori), el compliment dels principis de transparència i incompa-

tibilitats establits en cada Cercle i en estos Estatuts, així com la fidelitat comptable i el 

compliment de les obligacions de les persones responsables.  

Article 51. Sobre la superació de la pèrdua de confiança entre membres del Cercle 

a) En el cas que s’ haja produït la pèrdua de confiança sobre un o més membres del Cercle, o 

hi haja sospites fundades sobre el comportament d'un company o companya, s'haurà de 

posar en marxa un procediment garantista, en el que alhora que s'exposen amb transpa-

rència els motius que porten a la pèrdua de confiança, es privilegie i garantisca el dret a la 

defensa de la persona qüestionada. 

b) Si algun company o companya, en compte de seguir aquest procediment garantista, opta 

per difamar i generar desconfiança sobre un altre company sense garantir el seu dret a 

defendre's, estarà incorrent en una falta greu en la mesura que es compromet greument 

la cohesió interna de l'organització. 
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c) Per a la Resolució de conflictes de pèrdua de confiança el Cercle haurà de posar en marxa 

el procediment de “Moció de confiança/revocatori”: 

1. Arreplegar firmes per a iniciar el procés de moció de confiança. En el cas que la mo-

ció de confiança siga un procés revocatori de les tasques d'un membre del Cercle, 

les firmes hauran de superar el 20% dels suports que va rebre el membre del Cercle 

quan se li va assignar la tasca. 

2. Convocar una assemblea específica per a tractar el tema, amb antelació mínima de 

7 dies, amb una hora i lloc de convocatòria clars, i amb un orde del dia en què s' es-

pecifique clarament el tema a tractar i en el que s'eviten altres temes propis del 

Cercle. 

3. Garantir la presència d'un moderador/a acceptat/da per ambdós parts, per a facili-

tar el debat. En el cas que siga necessari, els companys i companyes de l'Àrea d'Ex-

tensió de PODEM recolzaran en esta labor. 

4. Donar un temps limitat (20 minuts aproximadament) a les parts en conflicte per a 

exposar les seues posicions. Després de les exposicions, l'assemblea podrà fer pre-

guntes a les parts. No es tracta d'un debat, sinó d'aclarir dubtes sobre les exposici-

ons. 

5. Després d'això, s'obrirà un procés de votació dels membres de l'assemblea sobre si, 

efectivament, l'assemblea ha perdut confiança sobre eixe company o companya, o 

al contrari la renova. 

En el cas que l'Assemblea haja perdut la confiança en eixe company/a, s'obrirà un 

torn de debat per a acordar les mesures que s'adoptaran, que en cap cas implicaran 

l'expulsió d'un membre de PODEM, però que podran incloure la suspensió temporal 

del seu dret al vot o a l'exercici de determinades funcions en el Cercle i/o la revoca-

ció de les seues funcions, si les tinguera. L'objectiu de les mesures ha de ser sempre 

el restituir les condicions de confiança interna en el Cercle, al mateix temps que es 

respecten els drets de tot membre de PODEM de recuperar la confiança perduda i 

continuar participant del partit en qualsevol de les altres formes possibles no arre-

plegues en les dites mesures. 

d) Si, després d'aquest procés, alguna de les parts trobara vulnerats els drets arreplegats en 

estos Estatuts, ja siga com a inscrit o com afiliat de PODEM, podrà recórrer el procedi-

ment a la Comissió de Garanties Democràtiques competent que podrà actuar també d'o-

fici. 

Article 52. Sobre la dissolució de Cercles 

a) La Comissió Valenciana de Garanties Democràtiques elaborarà un reglament d'aplicació 

d'aquests Estatuts pel que fa a la dissolució forçosa d'un Cercle en casos d'incompliment 

dels principis de PODEM. 

b) En cas de dissolució d'un Cercle, el seu patrimoni passarà a formar part del patrimoni de 

l'òrgan territorial immediatament superior. 
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Títol IV. Coordinació entre cercles 

Capítol 1. Principis bàsics 

En desenvolupar les tasques pròpies dels Cercles Territorials com són, per exemple, mantindre 

contacte amb la societat civil o participar i impulsar els distints moviments socials, sorgeixen acti-

vitats que o bé poden arribar a superar la capacitat organitzativa i logística dels Cercles o bé, per la 

seua mateixa naturalesa, requereixen de la col·laboració entre diversos Cercles, com és el cas de 

manifestacions, reunions multitudinàries o jornades de formació, per citar alguns exemples. Per 

altra banda, hi ha Cercles que compten amb determinades capacitats, humanes i materials, que, al 

ser compartides, poden permetre a altres Cercles escometre iniciatives que es trobaven fora del 

seu abast. 

La Coordinació entre Cercles és, per tant, una forma de ser eficients compartint recursos i experi-

ències, que pot permetre'ls abordar projectes ambiciosos amb plenes garanties d’èxit. A més a 

més, una relació constant i fluida entre els Cercles permetria articular amb més eficàcia els meca-

nismes per a traslladar iniciatives al Consell Ciutadà Valencià o per a convocar consultes a l'As-

semblea Ciutadana Valenciana. 

D’aquesta manera, el Consell Ciutadà Autonòmic, al desenvolupar les decisions de l'Assemblea, 

pot comptar amb una àmplia xarxa de Coordinació que li permeta executar eficaçment les seues 

propostes, amb interlocutors ja definits i amb una capacitat acrescuda. Al mateix temps, servix per 

a conèixer i aprofitar els nous recursos i talents que aquesta interrelació posa de manifest. 

Una altra utilitat, no menor, seria servir com una via estable d'interlocució dels Cercles amb el 

Consell Ciutadà, comunicant inquietuds i propostes comunes per mitjà de mètodes formals i cone-

guts per tots. 

Article 53. Competències en coordinació de l'Assemblea i del Consell Ciutadà Autonòmics 

Els Cercles Territorials hauran d'atendre, en el seu funcionament i coordinació amb altres Cercles, 

als procediments establits per l'Assemblea i pel Consell Ciutadans Valencià i Estatal. 

Correspon a l'Assemblea i al Consell Ciutadà Valencians la coordinació entre Cercles d'àmbit muni-

cipal o supramunicipal. 

Capítol 2. Coordinació comarcal 

Article 54. Les comarques 

Els Cercles territorials es coordinaran a nivell comarcal, comprenent-ne més d'un municipi. 
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Els cercles territorials proposaran al Consell Ciutadà Valencià una delimitació que no ha de corres-

pondre, necessàriament, amb les comarques definides administrativament. 

Per a que el Consell Ciutadà Valencià accepte esta delimitació, es tindran en compte criteris lògics 

pel que fa a grandària i proximitat entre localitats. 

Article 55. Composició i funcions de la Coordinadora Comarcal 

La Coordinadora Comarcal és un instrument que desenvolupa propostes que procedeixen dels 

seus integrants. També pot proposar iniciatives que han de debatre's i aprovar-se en les Assem-

blees dels Cercles que la componen. 

A la Coordinadora Comarcal participaran els Portaveus dels Cercles o la persona que aquestos de-

signen en la seva representació. Aquesta Coordinadora definirà la seua organització interna i els 

seus mètodes de treball. Qualsevol acord que es prenga en la Coordinadora ha de ser referendat 

per les Assemblees de cada Cercle. 

La comunicació entre la Coordinadora Comarcal i el Consell Ciutadà Valencià serà, en tot moment, 

bidireccional  transmetent idees o preguntes dels Cercles al Consell i/o rebent propostes d'aquest. 

Es podran crear comissions permanents (Comunicació, Organització, etc.), grups de treball a càrrec 

de tasques concretes (organització d'esdeveniments, pàgina web, publicacions formatives...) o 

qualsevol òrgan que es considere convenient per a desenrotllar les seues activitats. Aquests òr-

gans poden estar compostos per qualsevol persona que es considere necessària, sense haver de 

ser necessàriament un Portaveu de Cercle. 

Tant l'estructura d’aquestes Coordinadores de Cercles, com qualsevol reglament intern que s'im-

plemente, han de ser aprovats per les Assemblees dels Cercles que desitgen participar i necessàri-

ament han d'incloure mecanismes àgils i fàcilment aplicables per a la seua modificació. 

El Consell Ciutadà Autonòmic podrà desenvolupar una normativa per a les Coordinadores Comar-

cals que assegure uns mínims requisits de funcionament. 

Article 56. Coordinació entre Comarques 

Les Comarques poden relacionar-se entre elles, si ho consideren convenient, per a discutir pro-

blemàtiques comunes i compartir experiències diferents. 
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Títol V. Estructura financera, control democràtic 

i transparencia. 

Capítol 1. Estructura financera 

Article 57. Control financer 

1. Principis generals i operatius 

- Seguretat en el compliment de les obligacions legals  

- Control intern i transparència respecte de donacions i/o la justificació de despeses 

- Supervisió efectiva dels sistemes de control intern i el compliment amb l'obligació legal de conso-
lidar comptes en tots els nivells del partit pels nivells immediatament superiors.  

- Les unitats que vagen adquirint la capacitat d'administració i representació legal de PODEM se-
ran responsables del control financer de les unitats organitzatives inferiors. 

- Gradual descentralització de la gestió financera de PODEM a mesura que els nivells organitzatius 

inferiors vagen consolidant les estructures administratives que garantisquen un control financer 

impecable i transparent.  

- Comptabilitat professional i formació habilitant per tal de que els responsables de tots el nivells 

puguen exercir les tasques financeres. 

2. Principis de gestió 

Per a assegurar el funcionament les diferents unitats organitzatives s'assignarà una partida pres-

supostària del pressupost ordinari estatal que garantisca el bon funcionament dels nivells organit-

zatius i la seua sostenibilitat. 

En un primer moment, es prioritzarà aquest gasto per a establir l'estructura mínima que permeta 

establir controls financers a tots els nivells i així poder conjugar el procés de descentralització de 

les finances amb el compliment de les obligacions de rendició de comptes del conjunt de PODEM. 

Article 58. Consolidació de les unitats administratives territorials 

La Comissió de Finances Estatal proposa prioritzar els següents treballs per a assegurar la consoli-

dació de les unitats administratives territorials: 

1. Estandardització dels procediments financers, del pla general comptable i dels mecanismes 

de control financer i polític 
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2. Primera fase de descentralització: Posada en marxa d'unitats administratives en les diferents 

autonomies, començant per a les que concorren a les eleccions. Haurà d'establir els 

mecanismes de finançament i control de les estructures locals davall la seua competència. 

3. Segona fase de descentralització: Desenrotllament d'una plataforma que permeta portar la 

comptabilitat de forma distribuïda per a poder posar en marxa les unitats administratives a 

nivell local i capacitació de les estructures territorials per a consolidar els comptes a tots els 

nivells de l'organització. 

Article 59. Activitat econòmica dels cercles 

Els cercles podran realitzar activitat econòmica en nom de PODEM per mitjà de l'obertura d'asso-

ciacions validades pel Consell Ciutadà Municipal seguint els criteris establits per la Comissió de 

Finances Estatal. Les activitats econòmiques de les associacions compliran els principis de transpa-

rència i independència econòmica que regeixen PODEM i estaran subjectes a una supervisió auto-

nòmica i estatal de manera que es garantisca el correcte ús de la imatge i el compliment de totes 

les obligacions legals i comptables. 

Capítol 2. Òrgans financers autonòmics 

Article 60. Responsable Financer 

El Consell Ciutadà Valencià triarà a un responsable financer que s'integrarà en la Comissió Valenci-

ana de Finances, que serà l'encarregat de coordinar dita comissió  

El responsable financer es responsabilitzarà de la gestió diària de les finances del territori valencià 

de forma diligent i d'acord amb els principis, regulacions i protocols establerts. Serà responsable, 

també, de la Tresoreria i dels inventaris i elaborarà els comptes anuals consolidats i presentarà 

l'informe anual davant de l'Assemblea Ciutadana Valenciana i el Consell Ciutadà Valencià. 

Els comptes anuals seran firmats pel responsable financer junt amb, almenys, un responsable polí-

tic del Consell Ciutadà Valencià. 

El responsable financer serà responsable de qualsevol obligació legal atribuïda al tresorer, arre-

plegada en la L.O. 8/2007 o les seues revisions posteriors. 

Article 61. Interventor 

El Consell Ciutadà Valencià triarà a un interventor que s'integrarà en la Comissió de Finances Au-

tonòmica Valenciana.  

L'interventor haurà de mantindre un control permanent sobre la gestió econòmica i assegurarà els 

sistemes de controls interns i externs de les estructures, podent actuar d'ofici sobre qualsevol dels 

òrgans amb capacitat econòmica davall la seua circumscripció. 
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L'interventor serà el responsable de l'elaboració d'un informe d'auditoria interna en compliment 

de la L.O. 8/2007. Els diferents nivells organitzatius baix la seua responsabilitat estaran obligats a 

presentar qualsevol documentació exigida per l'interventor, amb la màxima diligència. 

En cas de greu incompliment o irregularitats manifestes, l'interventor podrà retirar les competèn-

cies financeres d'ofici als òrgans amb capacitat econòmica o als seus responsables financers per 

mitjà d'una comunicació escrita i raonada a la Comissió de Garanties Democràtiques, que arbitrarà 

qualsevol procediment obert de sanció o expulsió. 

Article 62. Comissió Valenciana de Finances 

Per constituir-se formalment com una unitat administrativa del partit i operar econòmicament 

com PODEM, es necessitarà l'autorització del Consell Ciutadà del nivell territorial immediatament 

superior. 

Esta decisió es basarà exclusivament en la capacitat de tindre una estructura suficient per a ope-

rar, de tal manera que es garantisca el compliment de les obligacions comptables, fiscals i de ren-

dició de comptes. 

La Comissió Valenciana de Finances es coordinarà amb els responsables de finances a nivell muni-

cipal per a garantir la participació de tots els nivells en les decisions que els incumbeixen. 

Article 63. Funcions de la Comissió Valenciana de Finances 

La Comissió Valenciana de Finances s'encarregarà de vetllar pel compliment dels principis de 

transparència i gestió responsable en els seus respectius territoris, amb el suport de la Comissió 

de Finances Estatal. Per a això, comptarà amb una estructura administrativa que li permeta recol-

zar en les labors comptables als responsables municipals i als cercles del seu territori per a complir 

amb les obligacions fiscals i la rendició de comptes. 

La Comissió Valenciana de Finances s'encarregarà també de la canalització i control financer de la 

part del pressupost autonòmic assignat per a les activitats de les estructures municipals i dels cer-

cles. 

També seran funció de la Comissió Valenciana de Finances, en coordinació amb la Comissió Esta-

tal: 

 Gestionar pressupostos participatius per a projectes socials en el territori valencià. 

 Garantir el suport necessari a les estructures polítiques autonòmiques en l'exercici de les 

seues activitats. 

 Le Comissió Valenciana de Finances realitzarà la funció de fiscalització econòmica dels 

representants i càrrecs electes del seu territori, encarregant-se de la publicació del seu 

patrimoni, ingressos i despeses. 
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Capítol 3. Finançament 

Article 64. Ingressos 

Els ingressos de les estructures autonòmiques provindran de l'assignació autonòmica del pressu-

post general anual de PODEMOS, i es veurà ampliada pels recursos següents: 

 Crowdfundings específics a nivell autonòmic. 

 Subvencions autonòmiques, excloent una part de les mateixes que es destinarà al pressu-

post estatal per a redistribuir-lo entre el conjunt de PODEMOS. 

La comissió de finances estatal, en coordinació amb les autonòmiques, presentarà una proposta 

anual al Consell Ciutadà Estatal per al repartiment d'estos fons en el pressupost estatal. 

Article 65. Recursos econòmics 

Cap membre de PODEM estarà autoritzat a rebre donacions en efectiu. Els recursos econòmics de 

PODEM estaran constituïts per: 

 Recursos procedents del finançament privat: 

 Col·laboracions i aportacions de col·laboradors/es de PODEM. 

 Recursos procedents de les activitats pròpies de PODEM i de les seues activitats 

promocionals. 

 Donacions en diners, en particular els sistemes de crowdfunding. 

 Donacions en espècie, que seran comptabilitzades pel seu preu real estimat o de mercat i 

que estaran subjectes als mateixos límits que les donacions dineràries. 

 Rendiments procedents de la gestió del patrimoni –si  els haguera– i herències o llegats 

que puguen rebre. 

 Recursos procedents del finançament públic: 

 Subvencions públiques per a despeses electorals, en els termes que preveu la Llei 

Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i en la legislació reguladora dels processos 

electorals de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes i de les Juntes 

Generals dels Territoris Històrics bascos. 

 Subvencions estatals anuals per a despeses de funcionament, regulades en la dita Llei. 

 Subvencions anuals que les comunitats autònomes establisquen per a despeses de 

funcionament en l'àmbit autonòmic corresponent, així com les atorgades pels Territoris 

Històrics bascos i, si és el cas, per les Corporacions Locals. 

 Subvencions extraordinàries per a realitzar campanyes de propaganda que puguen 

establir-se en la Llei Orgànica reguladora de les distintes modalitats de referèndum. 
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 Aportacions que, si és el cas, els partits polítics puguen rebre dels Grups Parlamentaris de 

les Cambres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les comunitats 

autònomes, de les Juntes Generals dels Territoris Històrics bascos i dels grups de 

representants en els òrgans de les Administracions Locals. 

 Finançament creditici: 

 PODEM no es finançarà per mitjà de crèdits bancaris 

Article 66. Pressupost per a cada exercici econòmic 

El Consell de Coordinació del Consell Ciutadà Valencià presentarà, amb periodicitat anual, a pro-

posta de la Comissió Valenciana de Finances i amb participació dels diferents organismes territori-

als, el pressupost del pròxim exercici que inclourà, almenys, les partides següents: 

a) Assignació estatal i autonòmica. 

b) Fons destinat a l'activitat dels cercles. 

c) Fons electoral 

d) Fons participatiu social i de solidaritat. 

El dit pressupost haurà de ser aprovat pel Consell Ciutadà Valencià amb anterioritat a l'inici de 

l'exercici econòmic. 

Finalitzat l'exercici econòmic, el Consell de Coordinació del Consell Ciutadà Valencià elevarà un 

informe sobre l'execució del pressupost al Consell Ciutadà Valencià, el qual aprovarà o denegarà la 

dita execució. 

Article 67. Política de compra a proveïdors 

PODEM portarà un registre de proveïdors, siguen persones físiques o jurídiques, que hagen sub-

ministrat béns o servicis a PODEM. Els proveïdors hauran de remetre les factures, i/o la documen-

tació mercantil exigida per la normativa vigent en cada moment, però en cap cas més tard dels 30 

dies següents a la confirmació de l'entrega del bé o servici prestat. 

Totes les quantitats pendents de cobrament hauran de satisfer-se en un termini màxim de 30 dies 

des de la recepció de la factura o sol·licitud de pagament equivalent, excepte quan els dits docu-

ments s' hagen rebut abans de l'entrega dels productes o de la prestació del servici, i en aquest 

cas el termini de 30 dies es computarà des de la data efectiva de l'entrega. 
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Capítol 4. Transparència i gestió responsable 

Article 68. L’objectiu de PODEMOS a nivell estatal y de PODEM a nivell de territori valencià és ser 

el primer partit del país capaç de publicar els comptes clars, de presentar comptes anuals consoli-

dat fins al nivell municipal, assegurant l'autonomia financera a nivell territorial i distribuint la ges-

tió solidàriament. I, tot això, complint totes les obligacions legals i els compromisos que ha adqui-

rit PODEM sobre transparència i independència financera. 

El compromís de tindre una gestió neta i transparent és un objectiu irrenunciable i tenim la res-

ponsabilitat històrica de demostrar que sí es pot gestionar un partit de forma neta, responsable i 

transparent. Quan la corrupció estructural s'ha enquistat en les institucions i empreses públiques. 

La ciutadania anhela no un rejoveniment superficial sinó una nova forma de fer les coses. La lògica 

de desconfiança existent cap a la classe política exigeix un comportament exemplar. 

La publicació dels nostres comptes fil per randa i el dret de qualsevol membre de PODEM a acce-

dir a qualsevol document econòmic permet un control continu i compartit per la ciutadania. Estos 

mecanismes inhibeixen possibles comportaments impropis i ens ajuda a optimitzar els recursos, 

situant-nos com a punta de llança en la reivindicació de transparència financera i aplicant de for-

ma didàctica fórmules d'auditoria ciutadana. Tenim l'obligació de començar a construir alternati-

ves viables que prefiguren les regles del futur. 

Per a convertir PODEM en una força transformadora és crucial que transcendim el discurs vacu de 

la transparència i la convertim en una realitat tangible amb un potencial pedagògic cap a dins i cap 

a fora. La transparència i la participació són les condicions necessàries per a construir una organit-

zació informada i apoderada. D'esta manera les persones que arriben a exercir càrrecs i funcions 

dins de PODEM hauran d' interioritzar que assumir responsabilitats polítiques comporta l'obligació 

de retre comptes a tots els nivells. 

2. Els principis regidors de les finances de PODEM seran la transparència i la independència. 

Qualsevol membre de PODEM tindrà dret a accedir a tots els documents econòmics en possessió 

del partit, amb l'única limitació d'allò que s'ha contingut en la Llei Orgànica de protecció de dades. 

Article 69. Transparència financera 

PODEM funcionarà amb criteris de transparència financera i rendiment de comptes, respectant els 

següents preceptes en tots els nivells organitzatius: 

• PODEM farà pública la informació econòmica buscant la major accessibilitat, difusió i 

regularitat, fent ús de les noves tecnologies. 

• El partit portarà, a més a més del registre d'afiliats, un llibre d'actes, un de comptabilitat, 

un de tresoreria i un d'inventaris i balanços, que permeten en tot moment conèixer la 

seua situació financera. Es realitzaran informes de transparència detallats amb una 

periodicitat trimestral i es publicarà una memòria anual. 
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• PODEM assumeix que la informació econòmica és pública i publicable a excepció 

d'aquelles dades de caràcter personal que, per motius de legislació relativa a la protecció 

de dades, no es puguen fer públiques. 

• PODEM consolidarà els comptes de tots els àmbits territorials del territori valencià i les de 

les entitats vinculades a PODEM que siguen validades administrativament per part dels 

Consells Ciutadans competents. 

Capítol 5. Independència financera 

Juguem en camp contrari. Les regles de joc són, al mateix temps, la causa i el resultat de la perpe-

tuació d'una oligarquia de partits, la principal preocupació dels quals és protegir els seus interes-

sos. Quan renunciem a finançar-nos per mitjà de crèdits bancaris impugnem un sistema de finan-

çament de partits que espenta a l'endeutament dels partits amb la banca. 

D'altra banda, l'excessiva dependència de fons públics ha portat als partits del règim del 78 a l'a-

llunyament de les seues bases i ha facilitat la fossilització d'extenses burocràcies i xarxes cliente-

lars.  

Al mateix temps, la societat segueix sense conèixer qui són els principals donants dels partits polí-

tics i les possibles relacions de dependència dels partits cap a ells. 

En aquest sentit, proposem anar més enllà de la pròxima reforma de la llei de finançament de par-

tits per a reivindicar un major control sobre la gestió financera dels partits polítics i convertir-nos 

en punta de llança d'esta reivindicació. 

Article 70. Gestió econòmica sòbria i equilibrada 

PODEM operarà sota el principi de responsabilitat, comprometent-se amb l'austeritat en l’ús com 

a despeses dels recursos col·lectius. 

Article 71. Relació entre despeses i ingressos 

Les despeses es pressupostaran en funció dels ingressos. PODEM aplicarà els criteris d'indepen-

dència financera, respectant els següents elements en tots els nivells: 

• PODEM no es finançarà per mitjà de crèdits bancaris. Estudiarem la possibilitat d'habilitar 

fórmules de finançament no bancària a través de microcrèdits personals o bons per a 

finançar campanyes electorals sempre que siguen compatibles amb el compromís de ser 

finançat exclusivament per la gent. En cap cas PODEM contraurà deutes per un valor 

superior al 20% del seu pressupost anual. 

• Per a els seus comptes corrents, PODEM primarà sempre l'ús de banca ètica i/o cooperativa. 

• PODEM evitarà, en la mesura que siga possible, dependre de les subvencions públiques per 

al seu funcionament i farà un ús responsable d'aquelles de què poguera ser perceptor, 

podent donar part de les mateixes a projectes socials externs. 
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• PODEM promourà l'estalvi entre eleccions. A tal fi, crearà un fons electoral per a garantir 

recursos suficients que li permeten afrontar les diferents campanyes electorals. 

• PODEM aposta decididament per ampliar la base de col·laboradors econòmics i donants, 

buscant assegurar un flux constant d'ingressos que evite la dependència de grans donants.  

Article 72. Límit en les donacions 

PODEM limitarà les donacions a un màxim de DEU MIL EUROS (10.000 €) per any i persona, a 

excepció de les dels càrrecs electes de PODEM 

PODEM publicarà els noms de tots els donants de més de CINC MIL EUROS (5.000 €) per any i 

persona, respectant la legislació en materia de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Capítol 6. Participació i obertura a la societat 

Article 72. PODEM desenrotllarà un teixit econòmic local que fomente l'ancoratge al territori mul-

tiplicant els espais de trobada i permetent la diversificació de les fonts d'ingressos. 

Article 73. PODEM contribuirà al finançament de projectes amb valor social, aplicant sistemes de 

confecció de pressupostos participatius. 

Article 74. PODEM recolzarà l'economia social i col·laborativa i promourà el respecte al medi am-

bient en la seua política de compres. 

Article 75. PODEM afavorirà l'ús de codi lliure i els sistemes open data en la gestió financera. 

 

Capítol 7. Control democràtic 

Article 76. PODEM aposta fermament per la transparència i la rendició de comptes de tots els càr-

recs públics. Per això, PODEMOS tindrà un portal propi de control democràtic i transparència. 

Article 77. L'activitat parlamentària de qualsevol càrrec públic ha de ser de fàcil accés i visualitza-

ció per a tota la ciutadania, així com la seua retribució econòmica i el seu patrimoni. 

A tal fi, per a garantir que els nostres representants no utilitzen els càrrecs públics per a aconse-

guir un lucre privat, a part de les intervencions o les votacions en què participen, es farà públic el 

salari que reben i la destinació de la part que donen, l'ús de les assignacions públiques que fan, la 

seua declaració de béns i la seua situació de comptes bancaris. 
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Disposició final 

En tot allò que aquest projecte no regule, caldrà ajustar-se al que estableix el Document Organit-

zatiu aprovat a nivell estatal, sent aquest un desenrotllament d'aquell, a tenor de l'article 33.1 i de 

la disposició addicional primera del mateix. 

Disposicions transitòries 

Disposició transitòria 1a. El Consell Ciutadà Valencià tindrà com a tasca prioritària i urgent l'abor-

dar els processos, tant electoral com polític, decidits per l'Assemblea General Valenciana. 

Disposició transitòria 2a. El Consell Ciutadà, en el termini de 6 mesos, elaborarà un reglament de 

desplegament d'estos Estatuts. 

Disposició transitòria 3a. El Consell Ciutadà desenvoluparà un règim d'incompatibilitats per a l'e-

xercici de càrrec públic o organitzatiu que seguirà les pautes establides pel règim d'incompatibili-

tats nacional, podent ser més sever però no més relaxat. 

Disposició transitòria 4a. La comissió de finances valenciana desenrotllarà, en col·laboració amb 

els responsables de finances del territori valencià, els reglaments interns i protocols necessaris per 

a complir el mandat resultant de l'Assemblea Ciutadana Estatal.  

 

 

 

 

 

 

 


