ESTATUTS
CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI.
Art. 1º: 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 Ara, les sigles del qual són “A” i sent el símbol del partit: una lletra A
en blanc, a l'interior d'un quadrat de color v i sota amb el mateix color bordeu la
paraula Ara.

Quan concorri en les eleccions en autonòmiques de Catalunya i estatals aquest
partit polític concorrerà amb la denominació Ara acompanyat de l'expressió
Catalunya i el símbol del partit serà:

Quan concorri a les eleccions municipals unirà a la paraula Ara el nom de la
població en la qual es presenti el partit. Els resultats obtinguts amb la mateixa
denominació, amb el nom dels diferents municipis, comptabilitzaran per a
l'elaboració de la composició dels Consells Comarcals i l'elaboració de la
composició de les diputacions provincials.
Art. 2º: Àmbit i Finalitats.
Ara, és un partit polític INDEPENDENT d'àmbit d'actuació és estatal; constituït
per contribuir democràticament a la determinació de la política 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 presentació i
suport de candidats en les corresponents eleccions, conformement a les
següents finalitats específiques:
aLiderar una experiència innovadora de concepte, pensament i
actuació en el sí del moviment ciutadà, de caràcter independent, on
tinguin cabuda totes les tendències ideològiques democràtiques.
bLa seva raó de ser es basa en la defensa dels interessos de tots els
ciutadans, pronunciant-se i actuant en temes de caràcter general,
defensant els interessos dels afiliats i de tot ciutadà que ho requereixi

cde-

Constituir-se en grups de debat i d'opinió tractant temes d'interès
global.
Participar activament en tot el que faci referència a polítiques de
participació ciutadana o democràcia participativa.
Participar en tota iniciativa que tingui com a objectiu afavorir i
impulsar el progrés econòmic, social, laboral i cultural.

Art. 3º: Domicili.
El domicili social radica en Carrer Sant Joan, 15, 3º, 1ª CP 43201 de la ciutat
de Reus. El domicili podrà ser modificat per acord dels membres del partit.
CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES.
Art. 4º: Proposta i afiliació.
Per poder afiliar-se serà necessària una proposta que estigui avalada com a
mínim per quatre signatures de persones ja afiliades en Ara Transcorregut un
període de quinze dies des de la proposta serà presentada per a la seva
admissió a l'Òrgan del Partit.
Podran ser afiliats de Ara les persones físiques, majors d'edat, i que no tinguin
limitada ni restringida la seva capacitat d'obrar, així com els ciutadans
estrangers quan la normativa vigent ho permeti.
Art. 5º: Admissió.
La qualitat de membre del partit s'adquireix a sol·licitud de l'interessat per acord
de l'Assemblea General, amb un 50 % dels assistents en la data de celebració
per a l'admissió i altres temes a tractar en l'ordre del dia, i havent complert amb
els requisits de l'article anterior.
Existirà en el partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes
i baixes definitives.
Art. 6º: Drets dels afiliats.
abcde-

A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i
representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l'Assemblea
general, d'acord amb els estatuts.
A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i
d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius,
sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la
Llei o als estatuts.
El dret al control polític dels seus triats i responsables.

Art. 7º: Obligacions dels afiliats.
abcd-

Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de
les mateixes.
Respectar el que es disposa 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, conformement als
estatuts, puguin correspondre a cadascun.

Art. 8º: Baixa de l'afiliat.
abcdef-

Qualsevol afiliat del partit podrà cessar en el mateix lliurement
mitjançant l'oportuna comunicació per escrit i per les causes que a
continuació s'exposen:
Malaltia Greu personal o familiars de primer grau.
Mobilitat per canvi de domicili a una altra ciutat.
Mobilitat per canvi de lloc de treball i no poder atendre amb les
obligacions del Partit.
Per aplicació del règim de disciplina per causes molt greus del Partit.
Per no estar d'acord en els ideals o forma de prendre decisions en el
règim intern del Partit.

Art. 9º: Règim disciplinari.
L'afiliat que incomplís amb els seus deures envers el partit o que amb la seva
conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis del partit,
serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà
audiència, conformement al procediment que s'elaborarà i desenvoluparà en
el Reglament del partit.
Les infraccions seran qualificades de molt greus, greus i lleus.
Seran tipificades com a infraccions Molt greus:
aIncórrer en qualsevol tipus de corrupció a l'hora d'exercir un càrrec
públic.
bDesobediència de les directrius procedents dels òrgans de govern del
partit.
cExercir qualsevol tipus de càrrec públic de forma contrària als
principis i programes del partit.
dNegar-se a participar com a interventor, apoderat o a col·laborar en
les campanyes electorals havent estat requerit per a això.
eL'abandó per part de l'afiliat del partit en les diferents institucions
fRecolzo de moció de censura amb un altre partit o coalició contra
alcaldes o altres càrrecs en les llistes de *UPR.
gIntegració oficial d'un afiliat en les llistes electorals d'un altre partit,
sense el consentiment dels òrgans de govern del partit.

Les infraccions molt greus seran sancionades de la següent forma:
aSuspensió de militància durant un període comprès entre tres i quatre
anys.
bInhabilitació per a l'acompliment de càrrecs dins del partit.
cExpulsió del partit en els supòsits i, f, g.
dMulta coercitiva entre 50 € i 600 €.
Seran tipificades com a infraccions greus:
aAtribuir-se funcions que no li corresponen.
bFer manifestacions en els mitjans de comunicació desprestigiant a
qualsevol membre del partit
cNo acudir a les reunions convocades pels òrgans del partit als quals
se li hagi citat, excepte causes justificades.
dNo complir durant sis mesos consecutius amb el pagament de quotes
d'afiliat
Les infraccions greus seran sancionades de la següent forma:
aSuspensió de militància durant un període comprès entre un i dos
anys
bInhabilitació per a l'acompliment de càrrecs dins del partit
cRecarrego de 10% en la quota d'afiliat en el suposat d)
Seran tipificades com a infraccions lleus:
aPertorbació de l'ordre en qualsevol reunió del partit
bNo complir durant tres mesos consecutius amb el pagament de
quotes d'afiliat
Les infraccions lleus seran sancionades de la següent forma:
aSuspensió de militància durant un període comprès entre un i sis
mesos
bRecarrego de 5% en la quota d'afiliat en el suposat b)
Art. 9º BIS.- Procediment sancionador.
aEl comitè executiu és l'òrgan competent per incoar els expedients
d'ofici o per petició raonada. Sent els seus membres competents els
exposats en l'apartat h
bLes seves resolucions seran sempre motivades i fundades
cLa sanció imposada a un militant començarà a complir-se des del
moment que sigui ferm la resolució. Serà ferm quan no càpiga recurs
algun contra ella.
dAmb anterioritat al procediment, els membres designats del comitè
executiu (h) podran
determinar si concorren les causes que
justifiquin la incoació de l'expedient. En els supòsits que el
procediment s'iniciï per denúncia, l'òrgan instructor, intentarà que les
parts s'avinguin a un acte de conciliació. En el supòsit de no haver-hi
avinença, s'incoarà l'expedient en un termini màxim de 10 dies.

L'acord d'incoació, tindrà com a mínim:
aIdentificació de la persona responsable
bEls fets succintament que motiven la incoació del procediment, la
seva qualificació provisional, amb expressió de la norma
presumptament infringida.
cEl nomenament d'instructor/a i, si escau secretari Entre els membres
de l'apartat h.
dEn el termini de deu dies es notificarà fefaentment l'acord d'iniciació
al presumpte responsable, i si escau, al denunciant.
eUna vegada designat l'instructor i secretari, se li comunicarà al format
expedient aquest nomenament, així com informant-li de les causes
d'obertura de l'expedient.
En aquest comunicat se li informarà del seu dret a ser sentit i a indicar dels
mitjans de prova dels quals pretengui valer-se per a la seva defensa, proposta
que haurà de fer arribar per escrit a l'instructor en un termini de sis dies des de
la recepció de la notificació. L'instructor es reserva el seu dret d'admissió de les
proves proposades.
A la vista de les actuacions practicades, l'instructor proposarà el sobreseïment
o formularà el corresponent plec de càrrecs.
fEl plec de càrrecs serà notificat a les persones interessades perquè
en el termini de 10 dies hàbils manifestin al·legacions en defensa dels
seus drets.
Transcorregut aquest termini assenyalat a l'apartat anterior, l'instructor, elevarà
la proposta de resolució als membres del comitè executiu ( h), per a la seva
resolució, al costat de totes les actuacions que obrin en l'expedient.
gLa competència per resoldre els expedients disciplinaris correspondrà
als següents membres del comitè executiu:
 President
 Vicepresident
 Secretari General
hEls membres, referencials a l'apartat anterior, de l'òrgan competent,
una vegada rebut l'expedient podrà resoldre o acordar l'obertura d'un
període de 40 dies màxim, per practicar les proves que crea
necessàries.
Conclòs aquest període, resoldran en el termini màxim de 30 dies hàbils,
comunicant la fallada a la persona interessada i al comitè executiu, òrgan, que
inclou a tots els seus membres i als quals li correspon la seva execució.
iLes Resolucions Sancionadores del comitè executiu podran recórrer
en el termini de 10 dies davant la comissió de garanties del comitè
executiu, la qual estarà composta pels següents membres:
Secretari de la Comissió sectorial, Coordinadors de Barri, Tresorer, Suplent de
Tresorer i els 5 Vocals.
Aquest recurs haurà de remetre's també a l'òrgan que va adoptar la resolució
recorreguda.
La resolució de la comissió de garanties, que s'haurà de pronunciar en un
termini màxim de 20 dies, serà ferm i es procedirà a la la seva execució per
l'òrgan competent.

CAPITULO TERCER.
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Art. 10º: Òrgans del partit.
L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis
democràtics. Són òrgans del partit els següents :
- L'Assemblea General
- Comissions Sectorials
- Comitè Executiu
Art. 11º: L'Assemblea General.
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del partit i està constituïda pel conjunt
dels seus membres, que podran actuar directament o per mitjà de
compromissaris.
L'Assemblea General es reunirà almenys una vegada a l'any per aprovar els
pressupostos i comptes i renovació o ratificació de càrrecs executius i
administratius de la comissió sectorial i comitè executiu, així com els candidats
a les eleccions municipals. Aquesta Junta Ordinària tindrà lloc en el primer
trimestre, i se celebrarà sempre en el local del partit, sent convocada pel
President del Partit.
També es reunirà, en Junta Extraordinària, en les altres ocasions que ho
consideri convenient el President del partit o ho demanin la quarta part dels
afiliats o un nombre d'aquests que representin almenys el vint-i-cinc per cent de
les quotes de participació, sent necessari el mateix quòrum per a la inclusió
d'assumptes en l'ordre del dia. Les convocatòries hauran d'arribar als afiliats
amb un mínim de 48 hores d'antelació, al domicili assignat per l'afiliat.
Les citacions aniran signades pels convocants o bé pel propi Secretari en
representació dels mateixos, fixant l'Ordre del Dia, el lloc, data i hora de la
primera i segona convocatòria, amb una diferència mínima de 30 minuts.
Solament poden adoptar-se acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del
dia, perquè aquests acords siguin valguts es requerirà en tots els assumptes la
majoria simple dels assistents, ja que es computen favorablement els vots que
corresponen als afiliats que, convocats correctament, no assisteixen a la
reunió. El president és l'encarregat del computo dels vots.
Presidirà l'Assemblea el President del Partit i estarà assistit pel Secretari, que
redactarà l'acta.
Les regles de deliberació que permetin el contrast de parers es regirà de la
següent manera: el President del partit, o la persona que s'hagi designat,
exposarà cadascun dels punts de l'ordre del dia, donant posteriorment la
paraula a cadascun dels assistents a la reunió que ho sol·liciti, qui expressarà
la seva semblar, entaulant-se el corresponent debat per posteriorment dur a
terme la votació.
Les votacions podran ser per assentament, ordinària, nominal i secreta.
Els recursos que es plantegin en relació amb la convocatòria i acords, seguiran
el mateix procediment que el preceptua en l'Art. 9 BIS.

Art. 12º: Comissions Sectorials.
Existiran tantes com a barris existeixin a la ciutat, sent estructures de
participació directa dels afiliats en tasques d'informació, debat i propostes
relacionades amb les matèries pròpies del seu àmbit d'aplicació sectorial
La seva estructura aquesta formada pel plenari del barri, el coordinador de
barri i vocals.
La seva composició serà triada pel plenari del barri mitjançant sufragi lliure i
secret per tots els membres de la comissió sectorial del barri per majoria
simple.
El coordinador de barri representarà a tots els membres del plenari del barri i el
seu vot en cas d'empat tindrà consideració de vot de qualitat
La composició dels vocals dependrà del nombre de matèries pròpies del seu
àmbit d'actuació
Les comissions sectorials dependran del comitè executiu, i mantindran una
relació funcional amb qui competeixin els temes sectorials del comitè executiu.
Es reuniran tantes vegades com creen necessari, informant dels assumptes
tractats al comitè executiu.
Art. 13º: Comitè executiu.
És l'òrgan encarregat d'aplicar i dirigir la política del partit. Sent les seves
competències:
jL'organització i vida interna del partit
aCoordinar les relacions entre les comissions sectorials
bEl seguiment de les comissions sectorials
cLa resolució dels conflictes que sorgeixin en el si del partit
dEl disseny dels mètodes que assegurin la coordinació dels diversos
projectes del partit
eProposar a l'Assemblea General els candidats a les eleccions
municipals
L'elecció del comitè executiu serà proveïda mitjançant sufragi lliure i secret, per
majoria simple dels vots dels afiliats en l'Assemblea General. I podrà estar
composta per a:
abcdefg-

Un President
Un Vicepresident
Un Secretari General
Un Sotssecretari General
Un Secretari de la Comissió sectorial
Un Tresorer
Cinc Vocals

El president ostentarà la representació legal del partit, presidirà i moderés les
reunions i les juntes de l'Assemblea General, quan no aquest present el
President Honorífic. Autoritza amb la seva signatura tots els documents polítics,
orgànics i administratius. En cas d'empat el seu vot tindrà consideració de vot
de qualitat.

El Vicepresident: Substituirà i ostentarà les funcions del president en la seva
absència.
El secretari General: Coordina la política i estratègia del partit. És el portaveu
del partit. Ostenta la representació del partit i coordina els treballs del comitè
executiu.
El Sotssecretari General: Substituirà i ostentarà les funcions del Secretari
General en la seva absència.
El secretari de la Comissió sectorial: Coordina l'estratègia de totes les
comissions sectorials
Tresorer: Coordina la política econòmica del partit, així com tots els menesters
inherents al seu càrrec.
Vocals: Assumiran les funcions especifiques que li designi el comitè executiu.
La funció dels altres càrrecs es desenvoluparà via reglamentària.
Art. 13º BIS: El comitè executiu i els seus membres.
A més de les competències exposades en l'Art. 13. El comitè executiu és
l'òrgan competent per tramitar tot el procediment sancionador (incoació,
resolució, comitè de garanties).
A més de les competències dels membres exposades en l'Art. 13, el President
Honorífic fundador, el President, el Vicepresident el Secretari General i el
Sotssecretari General, seran els membres competents per incoar, instruir i
resoldre els expedients disciplinaris.
El Secretari de la Comissió sectorial, Coordinadors de Barri, Tresorer, Suplent
de Tresorer i els 5 Vocals del comitè executiu a més de les seves
competències exposades en l'Art. 13 constituiran el comitè de garanties, el qual
serà l'òrgan que resoldrà en última instància els recursos dels expedients
sancionadors.
El Comitè Executiu es reunirà almenys una vegada al trimestre per tractar
temes de la seva competència. Aquesta Junta Ordinària se celebrarà sempre
en el local del partit, sent convocada pel President del Partit
També es podran celebrar juntes amb caràcter urgent o extraordinari quan ho
sol·licitin un terç dels seus membres o el President.
Les convocatòries hauran d'arribar als membres del Comitè amb un mínim de
48 hores d'antelació, al domicili assignat.
Les citacions aniran signades pels convocants o bé pel propi Secretari en
representació dels mateixos, fixant l'Ordre del Dia, el lloc, data i hora de la
primera i segona convocatòria, amb una diferència mínima de 30 minuts.
Solament poden adoptar-se acords sobre els assumptes inclosos en l'ordre del
dia, perquè aquests acords siguin valguts es requerirà en tots els assumptes la
majoria simple dels assistents, ja que es computen favorablement els vots que
corresponen als membres que, convocats correctament, no assisteixen a la
reunió. El president és l'encarregat del computo dels vots.

Les regles de deliberació que permetin el contrast de parers es regirà de la
següent manera: el President del partit, o la persona que s'hagi designat,
exposarà cadascun dels punts de l'ordre del dia, donant posteriorment la
paraula a cadascun dels assistents a la reunió que ho sol·liciti, qui expressarà
la seva semblar, entaulant-se el corresponent debat per posteriorment dur a
terme la votació.
Les votacions podran ser per assentament, ordinària, nominal i secreta.
Els recursos que es plantegin en relació amb la convocatòria i acords, seguiran
el mateix procediment que el preceptuat en l'Art. 9 BIS.
Art. 14º: Durada dels càrrecs.
La durada de tots els càrrecs serà quatre anys, renovables per tres períodes
màxims.
CAPITULO QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.
Art. 15º: Recursos econòmics.
abc-

def-

Procedents del finançament privat
Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.
Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els
rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els
beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que
puguin obtenir-se dels serveis que puguin prestar en relació amb les
seves finalitats específiques.
Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i
condicions previstos en la Llei 8/2007.
Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concertin.
Les herències o llegats que reben.

Art. 16º: Quotes
Seran fixades pel Comitè executiu i aprovades per l'Assemblea General per
majoria simple
Art. 17º: Patrimoni.
Ara manca de patrimoni fundacional.
Art. 18º: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització
i control.
L'administració, fiscalització i control del seu règim econòmic i patrimonial es
realitzarà conformement a les següents normes :. El comitè executiu per mitjà
del Tresorer elaborés el pressupost de l'exercici econòmic del partit que es
tanqués el 31 de desembre sent aprovat en el primer trimestre de l'any per
l'Assemblea General
S'haurà de preveure un sistema de control intern que garanteixi l'adequada
intervenció, contabilizadora de tots els actes i documents dels quals es derivin
drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als seus estatuts.

Art. 19º: Règim documental. Obligacions comptables.
El partit portarà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, de Comptabilitat,
de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà
reglamentàriament i que permetin a tot moment conèixer la seva situació
financera.
CAPITULO CINQUÈ: PROCEDIMENTS ELECTORALS
Art. 20º :L'elaboració de les llistes dels candidats es basarà en els
següents principis.
abcd-

La igualtat de tots els afiliats per accedir als càrrecs públics
dependents del partit
El principi del merito que asseguri la selecció de l'afiliat més capacitat
La renovació periòdica i gradual en l'exercici de les funcions
públiques
El compliment de Democràcia paritària.

Art. 21º: Proposició dels candidats.
La proposició dels candidats correspon a la Comissió Executiva, sent aprovats
per majoria simple en l'Assemblea General
CAPÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.
Art. 22º: Dissolució.
El partit es dissoldrà o extingirà per decisió dels seus afiliats, amb un quòrum
de les 2/3 parts.
El patrimoni resultant al moment de la dissolució, una vegada satisfetes les
obligacions financeres que existissin, es destinarà a una associacions de
caràcter Benèfic o social

