ESTATUTS DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA.
CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI.
Art. 1: Denominació.
A l'empara dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica
6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític
denominat PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA.
Les seves sigles són PAC.
Art. 2: Àmbit i Finalitat.
PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA és un partit polític l'àmbit d'actuació
del qual és el municipi de Dosrius, constituït per a contribuir democràticament
a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels
ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions
representatives de caràcter polític mitjançant la formulació de programes i la
presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions.
Art. 3: Domicili.
El domicili social és a Dosrius - Can Massuet el Far, Barcelona, C/ Núria 1,
08319.
CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES.
Art. 4: Afiliats.
Podran ser afiliats de la PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA les persones
físiques, majors d'edat, que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat
d'obrar.
Art. 5: Admissió.
La qualitat de membre de la PAC s'adquireix prèvia sollicitud de l'interessat,
amb l’aval d’un mínim de dos afiliats, i per acord de la Comissió Executiva.
Existirà en el partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades
d'altes i baixes definitives.
Art. 6: Drets dels afiliats.
• Participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació,
a assistir a l’Assemblea general i exercir el dret a votar-hi, d'acord amb els
estatuts.
• Ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
• Ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració i
sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats
realitzades i sobre la situació econòmica.
• Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la Llei o
als estatuts.
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Art. 7: Obligacions dels afiliats.
• Compartir les finalitats del partit i collaborar per a la consecució de les
mateixes.
• Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis.
• Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del
partit.
• Abonar les quotes i altres aportacions que, en conformitat amb els estatuts,
puguin correspondre a cadascun.
Art. 8: Baixa de l'afiliat.
Qualsevol afiliat del partit podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant
l'oportuna comunicació per escrit.
Art. 9: Règim disciplinari.
L'afiliat que incomplís amb els seus deures envers el partit o que amb la seva
conducta pública o privada degradi o atempti contra els principis i/o la imatge
externa del partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que
se li donarà audiència, conformement al següent procediment:
La Comissió Executiva rebrà la denuncia, dictaminarà i elevarà a l’Assemblea
general tant la denuncia com el dictamen.
L’Assemblea general escoltarà en la primera sessió posterior a la denuncia,
tant a l’afiliat denunciat com al denunciant, a més del dictamen de la Comissió
Executiva i resoldrà el que procedeixi. Les infraccions podran ser lleus, greus i
molt greus.
Les sancions que poden ser imposades són, respectivament: amonestació,
multa o expulsió.
Es considerà infracció lleu no collaborar per a la consecució de les finalitats del
partit.
Es considerarà infracció greu no abonar les quotes i altres aportacions que,
amb conformitat amb els estatuts, puguin correspondre a cadascun.
Es consideraran infraccions molt greus no compartir les finalitats del partit, no
respectar el disposat en els estatuts i en les lleis o no acatar o incomplir els
acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ.
Art. 10: Òrgans del partit.
L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis
democràtics.
Els òrgans del partit són els següents:
• L'Assemblea General.
• La Comissió Permanent.
• La Comissió Executiva.
Art. 11: L’Assemblea General.
L’Assemblea General és sobirana.
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L'Assemblea General està formada per tots els afiliats, que podran actuar
directament o a través d’un vot delegat per escrit a un altre/a afiliat/da. Cada
afiliat/da només podrà fer efectiu un màxim de 2 vots (el propi i un vot
delegat).
Les funcions de l’Assemblea General són:
• Aprovar la línia política municipal.
• Aprovar la llista electoral.
• Aprovar els possibles pactes electorals.
• Resoldre processos disciplinaris.
• Vetllar pels acords presos.
• Aprovar l’estat de comptes.
• Fixar les quotes.
• Elegir els membres de la Comissió Executiva i els càrrecs del partit.
• Modificar els Estatuts, sempre que hi hagi un quòrum mínim de la majoria
absoluta dels afiliats.
• Tramitar la dissolució del partit, sempre que hi hagi un quòrum mínim de la
majoria absoluta dels afiliats.
L’Assemblea General es reunirà com a mínim cada dotze mesos a convocatòria
de la Comissió Executiva.
Es reunirà amb caràcter extraordinari per iniciativa de la Comissió Executiva o
a petició d’un vint-i-cinc per cent dels afiliats.
El/la Secretari/a convocarà amb un mínim d’una setmana natural a tots els que
hi tenen dret a assistir, acompanyant a la convocatòria l’ordre del dia i l’òrgan
o afiliats convocants.
Es podrà incloure a l’ordre del dia un tema no previst quan ho demanin un
mínim de deu afiliats
Tindran dret a intervenir tots els assistents per un ordre marcat pel
Coordinador o el seu delegat, que obrirà i tancarà la sessió.
Els acords de l’Assemblea General precisaran per a la seva aprovació del vot
favorable de la majoria simple dels assistents.
Art. 12: La Comissió Permanent
La Comissió Permanent estarà formada pel/ per la President/a, el/la
Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a, el/la Coordinador/a i els/les
càrrecs electes actius.
Les seves reunions seran obertes a tots els afiliats. Només els expressats en
aquest article hi tindran dret a vot.
Les funcions de la Comissió Permanent són:
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•
•
•
•

Tots aquells assumptes que requereixin una resolució immediata.
Preparar els plenaris.
Emetre comunicats de premsa.
Convocar els afiliats de la PAC a l’Assemblea General.

El/la Secretari/a convocarà amb un mínim de 24 hores a tots els que hi tenen
dret a assistir, acompanyant a la convocatòria l’ordre del dia proposat pel/ per
la Coordinador/a.
A petició de qualsevol dels seus membres es votarà la conveniència d’incloure
un tema no previst a l’ordre del dia, decidint-ho per majoria simple. Tindran
dret a veu els seus membres per un ordre marcat pel Coordinador o el seu
delegat, que obrirà i tancarà la sessió.
Els que hi assisteixin sense formar-ne part podran intervenir-hi, sempre en
l’ordre que determini el Coordinador.
Els acords de la Comissió Permanent precisaran per a la seva aprovació del vot
favorable de la majoria simple dels seus membres amb un quòrum mínim de la
majoria absoluta.
Art. 13: El/la President/a
• Ostentarà la representació legal del partit.
• Comunicarà al /a la Secretari/a la data de les reunions de la Comissió
Executiva i de l’Assemblea General
• Coordinar les Comissions de Treball
• Ordenar pagaments

Art. 14:El/la Vicepresident/a
• Substituir al President quan sigui necessari.
• Ajudar al President en la coordinació de les diverses comissions.

Art. 15: El/la Secretari/a
• Convocarà les reunions de la Comissió Permanent (per mandat del/ de la
President/a) i de l’Assemblea General (per mandat de la Comissió
Permanent).
• Al final de cadascuna de les reunions llegirà els acords adoptats, que
anotarà en un Llibre d’Actes que durà al dia.
• Així mateix, durà al dia un Llibre d'Afiliats.
Art. 16: El/la Tresorer/a
•

Serà l’encarregat de dur els comptes del partit i de preparar els
pressupostos així com un informe anual sobre l’estat dels comptes per
presentar davant l’Assemblea General.
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•
•

Serà l’encarregat de vetllar pel pagament de les quotes per part dels
afiliats.
Durà al dia els Llibres de Comptabilitat, de Tresoreria, i d'Inventaris i
Balanços.

Art. 16: El/la Coordinador/a
•
•
•

Serà el moderador de les reunions de la Comissió Permanent i de
l’Assemblea General.
Informarà a l’Assemblea General de les tasques dutes a terme per la
Comissió Permanent.
Podrà delegar les seves funcions en el/la Secretari/a o en qualsevol altre
membre de la Comissió Permanent i/o Comissió Executiva.

Art. 17: La Comissió Executiva:
La Comissió Executiva estarà formada per màxim de 10 membres. Inicialment
en formaran part els membres fundacionals i qualsevol afiliat del partit a
proposta de la pròpia Comissió Executiva, sota l’aprovació de l’Assemblea
General.
La Comissió Executiva es renovarà cada 4 anys, les candidatures seran
nominals i es votaran a l’Assemblea General. La Comissió Executiva es reunirà
com a mínim una vegada al mes.
Les funcions de la Comissió Executiva són:
• Admetre nous afiliats.
• Definir la línia política municipal.
• Elaborar el programa electoral.
• Definir les Comissions de Treball.
• Elaborar la llista electoral.
• Presentar a l’Assemblea les propostes de pactes electorals.
• Informar a l’Assemblea General de les seves gestions.
• La Comissió Executiva serà la responsable de dur a terme els acords de
l’Assemblea General.
• Emetre un informe sobre les denúncies disciplinàries rebudes.
• Tractar de la possible pèrdua d’una condició d’afiliat i comunicar-ho a
l’interessat.
• Vetllar i collaborar perquè els regidors compleixin el programa electoral.
Art. 18: Comissions de Treball
Les Comissions de Treball estaran formades per un nombre màxim de 15
afiliats i com a mínim un membre de la Comissió Executiva.
Les seves funcions són:
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•
•
•

Desenvolupar les àrees de treball assignades per la Comissió Executiva.
Treballar temes concrets que afectin a la seva comissió, bé a criteri
propi o bé a petició de la Comissió Executiva.
Aportar informació a la Comissió Executiva.

CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.
Art. 19: Recursos econòmics.
El partit podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que resultin
necessaris per al compliment dels seus fins.
Els recursos econòmics del partit estan constituïts per:
• Les quotes i aportacions dels seus afiliats.
• Els rendiments del seu propi patrimoni.
• Els crèdits que concertin.
• Les herències, llegats o donacions que rebin.
• Els regidors/es hauran de fer una aportació d’un mínim del 10% de les
retribucions que per aquest càrrec puguin percebre.
• Qualsevol altres ingressos que rebin de conformitat amb el disposat en la Llei
Orgànica 3/1987, de 2 de juliol, sobre finançament de partits polítics.
Art. 20: Patrimoni.
El partit no té patrimoni fundacional.
Art. 21: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i
control.
L'administració, fiscalització i control del seu règim econòmic i patrimonial els
realitzaran el Tresorer i l’Assemblea General en la forma establerta en els
articles 11 i 16 d’aquests estatuts.
Art. 22: Règim documental. Obligacions comptables.
El partit durà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, de Comptabilitat,
de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals està fixat
reglamentàriament i que permetin en tot moment conèixer la seva situació
financera.
La comptabilitat s'adequarà als principis i normes de comptabilitat generalment
acceptats.

CAPÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.
Art. 23: Dissolució.
El partit es dissoldrà o s’extingirà, sempre i quan hi hagi una situació
patrimonial positiva, per acord de l’Assemblea General. El patrimoni resultant
en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres
que existissin, es destinarà a associacions de caràcter benèfic o social de
Dosrius.
En cap cas es podrà dissoldre o extingir amb una situació patrimonial negativa.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
1. REFORMA DELS ESTATUTS
La modificació dels presents Estatuts serà competència de l'Assemblea
General, adoptant-ne l'acord en la forma establerta en l’article 11 d’aquests
estatuts.
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