REGLAMENT de JUNTS PER TIANA
El reglament de funcionament intern de l’assemblea de Junts Tiana inclou
els valors i objectius del manifest fundacional del 2015 i el codi ètic signat
pels membres de l’assemblea.

Principis
Què volem?
Volem un poble viu i dinàmic. Un poble per treballar-hi, per anar a
comprar, passejar i fer-hi activitats. Un poble per viure-hi.
Volem fomentar la participació ciutadana per construir un projecte
coherent i transparent que recuperi l’interès de la ciutadania per la
política i que situï les persones al centre de les prioritats municipals.
Volem unes institucions obertes al poble. Un Ajuntament amb les parets
de vidre amb representants que no tinguin res a amagar. Cal establir un
compromís ètic entre la institució i el veïnat que fomenti la màxima
transparència per part de l’administració i els governs municipals generant
espais de confiança, diàleg, decisió i coresponsabilitat.
Volem una Tiana que treballi, des de la diversitat, per la vertebració de la
cultura i la llengua.
Volem un projecte que il·lusioni, engresqui i cohesioni governants, la
ciutadania, les escoles, les entitats culturals i esportives, la infància, la
joventut, persones adultes i grans, per moure Tiana, sense oblidar el
passat, plenament dins el segle XXI i mirant cap al futur.
Per tot això, treballem per construir un espai polític local alternatiu que
permeti un consens social ampli, horitzontal i plenament democràtic,

vertebrar una candidatura ciutadana per a les eleccions municipals que
doni resposta a l’escenari actual de Tiana.
Com ho farem?
Amb un procés assembleari per repensar Tiana i construint des de la base
una candidatura electoral amb persones que portin a terme un projecte
essencialment tianenc, amb persones que portin la veu del poble defugint
de lideratges unipersonals.
Empoderant als tianencs i a les tianenques per a crear un programa
electoral que defensi la seva visió del poble.
Respectant un codi ètic i un model organitzatiu basat en l’assemblearisme
i en el debat popular.

1.- L’assemblea
1.- L’assemblea és l’òrgan decisori. Les persones que en formen part són
les qui decideixen els punts de l’ordre del dia i consensuen tant el
programa electoral com la llista.
2.- Per formar part de l’assemblea cal signar el codi ètic i el reglament.
3.- Per poder votar a l’assemblea cal haver assistit a les dues últimes
reunions i estar al corrent de pagament. En el cas de vot delegat, s’haurà
de presentar per escrit i firmat per als dos interessats.
4.- L’assemblea es reunirà periòdicament per posar en comú totes les
aportacions dels seus integrants i definir el programa electoral, així com
les persones que han de formar part de la llista i el nom del candidat o
candidata.
5.- Un cop passades les eleccions municipals, l’assemblea és qui farà
seguiment del projecte. En el cas d’obtenir representació municipal, farà
seguiment del grup municipal i les seves propostes i donarà suport als
regidors / es.
6.- Entre les seves competències té:
• Escollir els càrrecs per a l’estructura interna

• Escollir el candidat/a electoral
• Votar la llista electoral.
• Debatre i decidir la intenció del vot de les propostes del Govern i de
l’oposició en el ple municipal
• Debatre i decidir les propostes a presentar en el ple en el cas d’estar
a l’oposició.
• Fer seguiment del grup municipal per a garantir el bon compliment
per part dels càrrecs electes del codi ètic, el programa electoral i les
decisions de l’assemblea.
• Promoure activitats per difondre la feina de Junts per Tiana.
1.1.- Drets i deures
Els membres de l’assemblea de Junts per Tiana:
1.- Tenen dret a veu i vot.
2.- Tenen el dret d’assistir a les assemblees, fent propostes, fomentant el
debat i decidint el vot en els projectes col·lectius i dels temes que van al
ple municipal.
3.- Tenen el dret de votar el cap de llista.
4.- Tenen el dret de debatre, fer esmenes i votar la candidatura que
proposi el candidat/a. En cas que l’assemblea no aprovi la llista, el
candidat/a haurà de presentar una nova proposta.
5.- Tenen el deure de desenvolupar les tasques que li siguin assignades
per l’assemblea i/o els responsables de les comissions i els equips en els
quals treballin.
6.- Tenen el deure de fer donatius trimestrals per tal de finançar
l’agrupació d’electors sempre que la seva situació personal i laboral ho
permeti.

2.- Estructura interna
Consell de coordinació*(1):
L’assemblea s’estructura a partir d’un organisme que la representa i que
es responsabilitza de les diferents tasques d’organització que té per nom
Consell de coordinació i que està integrat pel coordinador/coordinadora,
la persona responsable de secretaria, tresoreria i comptes i estratègia

política, la responsable de l’espai cultural a més d’un dels regidors del
grup municipal. Cada coordinador d’àrea a més, pot tenir els seus
col·laboradors estructurats en comissions.
El coordinador/a de l’assemblea pot creat tantes àrees de coordinació
com cregui necessàries.
El consell de coordinació té una vigència de 4 anys. Es renovarà en una
assemblea posterior a les eleccions municipals segons les candidatures
presentades.
Per poder aspirar a la coordinació cal haver signat el codi ètic, s’ha de tenir
dret a vot i cal presentar una proposta i un equip.
Coordinadors, comissions i grups de treball:
- Càrrecs electes
- Comissió econòmica
- Secretaria i logística
- Comissions específiques i/o extraordinàries
- Regidors a l’ombra
2.1.- Funcionament
Coordinador de l’assemblea
1.- És escollit pels membres de l’assemblea. La duració del càrrec és de 4
anys. L’assemblea, però, podrà demanar el relleu en cas d’incompliment
del reglament.
2.- Té la funció de vehicular les iniciatives dels regidors a l’ombra i
coordinar les decisions de l’assemblea i la feina de les comissions.
3.- Estar en contacte permanent amb els càrrecs electes.
4.- Fa de portaveu de l’assemblea en els mitjans de comunicació tot i que
pot delegar en el regidor/a pertinent o el coordinador de la comissió que
s’escaigui.
Portaveu municipal
1.- És el portaveu del grup municipal.

2.- Representa, juntament amb la resta de regidors / es, l’assemblea en el
ple municipal.
3.- Té l’obligació de comunicar la informació de la seva activitat municipal
a l’Ajuntament de Tiana i de sotmetre a l’assemblea els vots de les
propostes d’acord i mocions que vagin al ple.
4.- El seu càrrec té una vigència de 4 anys. En el cas d’estar a l’oposició,
l’assemblea el pot rellevar al cap de dos anys o ratificar.
Coordinador/a grup municipal
1.- Distribueix la feina i treballa en coordinació amb els regidors i regidores
i els càrrecs electes, per traslladar al ple o en accions al carrer, la feina dels
membres de l’assemblea.
2.- És escollit/a pel portaveu. La duració del càrrec és de 4 anys.
L’assemblea, però, podrà demanar el relleu en cas d’incompliment del
reglament.
Coordinador/a econòmic
1.- La seva funció és portar la comptabilitat de l’assemblea i fer els
pressupostos anuals així com l’autorització de pagaments.
2.- El coordinador de l’àrea econòmica és escollit per l’assemblea en la
votació de la candidatura del consell de coordinació.
3.- Gestiona el compte bancari de l’agrupació d’electors i n’està com a un
dels titulars.
Administrador/a
1.- És el/la representant legal davant la Junta Electoral.
2.- L’administrador/a està determinat segons els requisits que marca la llei
per a la presentació de l’agrupació d’electors i el determina el document
de presentació de la candidatura a la Junta Electoral. Té una vigència de 4
anys, el temps de vigència de l’agrupació d’electors.
3.- Forma part de la comissió econòmica.
Comissions i grups de treball
Càrrecs electes
1.- Són els regidors/es que formen el grup municipal.

2.- Tenen l’obligació de transmetre tota l’activitat del grup, les
informacions de les comissions informatives, consells de l’Ajuntament de
Tiana.
Comissió econòmica
1.- La comissió econòmica està formada per l’administrador, pel
coordinador/a de l’àrea econòmica i els/les vocals que es creguin
necessaris.
2.- L’administrador/a està determinat segons els requisits que marca la llei
per a la presentació de l’agrupació d’electors i el determina el document
de presentació de la candidatura a la Junta Electoral. Té una vigència de 4
anys, el temps de vigència de l’agrupació d’electors.
3.- El coordinador/a de l’àrea econòmica és escollit per l’assemblea en la
votació de la candidatura del consell de coordinació.
4.- La seva funció és portar la comptabilitat de l’assemblea i fer els
pressupostos anuals així com l’autorització de pagaments.
Comissió secretaria i logística
1.- És qui té el contacte amb l’Ajuntament en tot el referent a peticions de
sales, materials i permisos que tinguin a veure amb l’activitat de Junts per
Tiana fora del grup municipal.
2.- És també qui revisa totes les actes de la Junta de Govern i dona suport
als càrrecs electes.
3.- Coordina l’agenda d’actes de l’agenda cultural de Tiana i l’agenda
d’actes interns de Junts.
4.- Dona suport al coordinador de l’assemblea en l’organització de les
assemblees i temes interns.
Comissions especials o extraordinàries
1.- Es crearan quan l’assemblea o alguns dels càrrecs de l’estructura ho
proposi i es cregui necessària per tal de tirar endavant un projecte
puntual. Ex: Campanya electoral, procés de renovació de càrrecs interns,
jornades o actes públics, etc.
2.- La composició de la comissió estarà formada pel nombre de membres
que es creguin necessàries per desenvolupar el projecte encarregat.

3.- L’assemblea votarà la composició de la comissió.
Comunicació
1.- Gestió de la comunicació interna i externa.
2.- S’encarrega de coordinar les corones de col·laboradors i informar els
seguidors de Junts per Tiana així com de garantir els mecanismes adients
per a comunicar les accions del grup municipal i l’assemblea.
3.- Gestió de la pàgina web, xarxes socials i mitjans de comunicació.
4.- Està integrada tant per membres de l’assemblea com per
col·laboradors/es externs.
5- Tota la gestió i recollida de dades personals vinculades a l’agrupació
d’electors es farà segons i amb el bon compliment de la llei vigent de
protecció de dades.
Regidors a l’ombra
1.- Són tots aquells membres amb tasques encarregades per àrees que
corresponen a les diferents regidories d’un govern.
2.- L’assemblea de Junts per Tiana s’organitza internament amb la figura
de “regidors a l’ombra”. Cada un dels membres té assignada una àrea de
seguiment i treball. Les regidories a l’ombra es proposen pel portaveu i es
voten per l’assemblea al principi de cada mandat. Els canvis per motius de
baixes i ampliacions de responsabilitats es votaran en assemblea.
3.- Els regidors/es a l’ombra s’organitzen a través del portaveu que
distribueix la feina i treballa en coordinació amb els / les càrrecs electes
per traslladar al ple o en accions al carrer la feina dels regidors a l’ombra.
4.- El coordinador/a dels regidors i regidores a l’ombra i les àrees de cada
un dels membres és escollit per l’assemblea.

3.- Finançament
Donatius
1.- Segons la llei de partits polítics, l’agrupació d’electors no pot tenir
militants ni associats. Per aquest motiu, Junts per Tiana es financia a
través de donatius.

2.- Els membres de l’assemblea fan donatius periòdics. La quantitat i la
periodicitat l’estableix l’assemblea.
3.- Els càrrecs electes donen una part del que perceben de l’Ajuntament
de Tiana i altres organismes supramunicipals en el cas de tenir
representació. La quantitat i la periodicitat l’estableix l’assemblea.
Subvencions
1.- El grup municipal rep una subvenció anual de l’Ajuntament de Tiana
que ingressa directament al compte de l’agrupació d’electors.
2.- L’agrupació d’electors rep la subvenció del Ministeri d’Interior
corresponent als vots rebuts i representació política obtinguda en cada
convocatòria electoral. La subvenció es cobra després de les eleccions i un
cop presentat l’estat de comptes. Les agrupacions d’electors no reben
subvencions abans de la campanya electoral.

4.- Seguidors, col·laboradors i simpatitzants
1.- Junts per Tiana té diversos nivells de col·laboració més enllà de
l’assemblea que s’organitzen a través de diversos mecanismes.
S’organitzen a partir de quatre corones.
2.- Junts compta amb una primera corona de col·laboradors/es habituals
que treballen en l’estratègia política i de comunicació i que estan en
contacte amb el portaveu i la coordinació de l’assemblea. S’inclou també
persones amb experiència que, puntualment, assessoren l’organització en
els temes de ple o sobre nous projectes.
3.- Hi ha una segona corona de simpatitzants que aporten informació i
punts de vista sobre el dia a dia del poble. Es compta amb ells i/ o elles en
moments puntuals per tirar endavant diverses accions i contrastar les
problemàtiques d’actualitat.
4.- La tercera corona està integrada per aquells seguidors/es que volen
rebre informació directa de Junts i que, per crear el vincle, s’organitzen a
través d’una llista de distribució de missatgeria instantània al mòbil. La via
directa del mòbil fa que puguin també fer consultes o aportar
suggeriments directament.

5.- La quarta corona està formada pels seguidors/es que volen estar
informats de les activitats de Junts, tenint un paper menys proactiu, que
s’organitzen a través del mailing de Junts per Tiana.

Aprovació definitiva, 23 de setembre del 2018 a Tiana.
*(1) Modificació, 4 de setembre del 2019 a Tiana.

