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Preàmbul

Aquest document pretén posar les bases organitzatives del nostre col·lectiu amb l’objectiu
de dotar-nos d’una estructura mínima, àgil i legitimada per tots i totes que, defugint de
pràctiques burocràtiques, ens permeti consensuar i desenvolupar els nostres objectius.

Article 1. Denominació

El col·lectiu s’anomena “Constituents per la Ruptura”.

Article 2. Objectiu fundacional

El col·lectiu neix com un corrent d’opinió i de dinamització per l’assoliment de la República
Catalana (independent) i del canvi social, que s’organitza tant dins com fora del Procés
Constituent per tal de defensar un procés constituent unilateral a Catalunya, en llibertat i
amb criteri propi, sense cap subordinació a l’Estat ni a la legalitat vigent. En aquesta línia
política, s’inclou el desenvolupament d’un model socioeconòmic basat en la justícia social
i ambiental i la defensa de la independència de Catalunya com un mitjà per assolir aquest
objectiu.

Article 3. Adhesió

3.1 Poden ser membres de ple dret, amb veu i vot, totes aquelles persones que es van
adherir al manifest publicat al nostre web (http://constituentsperlaruptura.wordpress.com),
formin part o no del Procés Constituent, i aquelles que comparteixen l’objectiu fundacional
estipulat en aquest document.

3.2 No s’estableix, d’entrada, cap tipus de quota econòmica per ser-ne membre.

3.3 S’habilitarà un cens per qüestions organitzatives (assemblees,  consultes, etc),  que
respectarà  la  protecció  de dades personals.  S’ha  d’estar  censat  correctament  per  ser
membre de ple dret de Constituents per la Ruptura.

Article 3bis. Nuclis locals i/o comarcals

3bis.1 Els membres de ple dret es poden organitzar en nuclis locals i/o comarcals arreu
del  territori  que no intersectin  entre ells.  Els  nuclis  gaudiran de plena sobirania sobre
aquelles qüestions d'àmbit local o comarcal que no afectin al conjunt del col·lectiu

3bis.2 L'estructuració inicial del col·lectiu té quatre nuclis locals que s'ubiquen a les ciutats
de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, i preveu l'ampliació d'aquests primers nuclis amb
la creació d'altres de nous a totes les poblacions i/o comarques on tinguem presència.

3bis.3  La  constitució  de  nous  nuclis  requereix  un  mínim  de  5  membres,  la  validació
presencial per part de la Comissió d'Extensió i la posterior ratificació en Assemblea.

Article 4. L’Assemblea

4.1 L’Assemblea és l’òrgan màxim decisori on s’aproven les línies polítiques a seguir, en
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consonància amb l’objectiu fundacional, i qualsevol canvi en l’estructura organitzativa.

4.2 L’Assemblea es convoca un mínim de 2 cops a l’any.

4.3 S’ha de ser membre de ple dret per participar a l’Assemblea.

4.4 L'Assemblea es pot convocar descentralitzadament, és a dir, fent una Assemblea a
cada nucli  sota un mateix ordre del dia. En cas de convocar-se descentralitzadament,
s'enviarà un guió per recollir els acords de tots els nuclis de forma estandaritzada i així
facilitar la generació d'una decisió col·lectiva i col·legiada.

4.5 L'aprovació d'acords en Assemblea serà per consens o, en cas de no haver-hi, per
majoria  simple  de  vots.  En  el  cas  de  convocar-se  descentralitzadament,  també  es
requerirà una majoria simple de nuclis a favor per respectar la pluralitat territorial.

Article 5. Les consultes vinculants

5.1 Les consultes vinculants a totes les persones membres de ple dret,  presencials  o
telemàtiques, són un canal vàlid per legitimar la presa de decisions des de la base quan
no hi ha temps o recursos disponibles per convocar l'Assemblea.

5.2 En qualsevol cas, la notificació prèvia d’una convocatòria s’haurà fer com a mínim 5
dies abans.

Article 6. L’Equip Coordinador

6.1 L’Equip  Coordinador  és  l’òrgan executiu  que vetlla  pel  bon funcionament  diari  del
col·lectiu seguint les línies polítiques aprovades en Assemblea i/o consulta vinculant.

6.2 Està format per 9 persones que són les coordinadores de les comissions:

• Organització (aporta 2 persones): coordinació general, proposta de comunicats i
rodes  de  premsa,  convocatòria  d’assemblees  i/o  consultes,  recull  d'actes  i/o
acords (incloent-hi votacions si s'escau)

• Comunicació (aporta 1 persona):  gestió  del  correu i  les xarxes socials,  suport
tècnic als nuclis

• Relacions polítiques i associatives (aporta 2 persones): enllaç i contacte amb
tercers, coordinació de l’equip de redactors dels comunicats i dels continguts de
les rodes de premsa

• Extensió (aporta 4 persones respectant la pluralitat territorial): impuls de la creació
de nuclis locals que participaran en la dinamització del debat constituent rupturista
a les diferents poblacions

6.3 Les comissions son obertes a la participació de les membres de ple dret sota criteri de
les coordinadores i respecte màxim a les dades personals de propis i tercers.

6.4  Una  de  les  persones  responsables  de  l'Equip  Coordinador  serà  la  portaveu  del
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col·lectiu (i també s’assignara una segona persona com a suplent).

6.5 Les membres de l’Equip Coordinador i les portaveus són escollides en Assemblea o
via consulta vinculant, amb criteri corrector de gènere i limitació a dos mandats seguits
com a màxim. 

6.6 La rotació de l'Equip Coordinador és anual i d’un mínim del 50%.

6.7 L'Equip Coordinador ha de treballar de forma transparent, publicant les actes amb les
decisions preses al web del col·lectiu, i presentar un informe de la seva activitat i de les
comissions durant les assemblees ordinàries estipulades al punt 4.

Article 7. La iniciativa de base

7.1 Dos nuclis -locals i/o comarcals- o un 10% de les persones membres de ple dret
poden convocar una assemblea o una consulta vinculant.
7.2 L’Equip Coordinador serà l’òrgan encarregat de dur a terme aquest mandat democràtic
sota el principi “manar obeint”.

Article 8. Decisions urgents

En casos d'urgència, quan no sigui viable convocar una Assemblea o consulta vinculant,
la presa de decisions es realitzarà mitjançant un grup de Whatsapp, Telegram o similar on,
a banda d'un o més enllaços de l'Equip Coordinador (sense vot), hi haurà un responsable
de cada nucli (amb vot).

Disposició transitòria

El  grup  impulsor  del  col·lectiu  serà  l’encarregat  de  gestionar  el  procés de  constitució
d’aquesta  proposta  d’estructura  organitzativa  (si  aquesta  s’aprova,  degudament
esmenada, per majoria simple de les actuals integrants).
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Revisions del document

Lloc i data Aportacions i/o modificacions

Barcelona, 7 de juliol de 2015 Primera versió (assemblea fundacional)

Barcelona, 4 de setembre de 2015 Nuclis locals i comarcals

Barcelona, 12 d'octubre de 2015 Assemblea descentralitzada
Presa de decisions urgents
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