
REGULAMENTO DAS XUNTANZAS ABERTAS DE POR CHANTADA

PREÁMBULO

QUE É UN REGULAMENTO?

Un regulamento non é máis que unha norma de comportamento que unha comunidade se dá a si mesma

para  garantir  a  liberdade  de  todos  os  seus  integrantes  á  hora  de  formar  parte  desa  comunidade  no

momento do funcionamento orgánico da mesma. Atinxe a natureza da comunidade, a súa definición, o

papel  que xoga nun contexto determinado,  o seu funcionamento interno,  as súas  funcións,  o xeito  de

realizalas, etc.

POR QUE UN REGULAMENTO?

Un regulamento nace da necesidade de se organizar por parte dunha comunidade para garantir a liberdade

e a igualdade de tódolos seus integrantes. Porén, sobre todo, para impedir a dominación dun ou dalgúns

dos seus integrantes sobre o resto. É dicir, o regulamento é un elemento básico da liberdade positiva: como

o regulamento está feito e /ou aprobado por todos os integrantes da comunidade, os axentes toman parte

activa  no  control  e  dominio  de  si  mesmos,  precisamente  para  garantir  a  ausencia  de  interferencia

autoritaria das maiorías ou das minorías que se dean en cada momento. Garántense uns dereitos e unhas

obrigas, así como un procedemento e toda unha serie de requisitos que deben ser respectados por todos os

integrantes da comunidade indistintamente do seus status e do rol que xoguen dentro desa comunidade.



CANDO XURDE A NECESIDADE DUN REGULAMENTO?

Toda comunidade tende a organizarse, e polo tanto, a dotarse de estruturas de debate e de mando. Para

que esas estruturas non pervertan o motivo polo cal naceron, que non é outro que facilitar a  vida da

comunidade,  é  preciso  que  se  doten  de  instrumentos  que  garantan  a  sobrevivencia  de  determinados

aspectos fundamentais para a igualdade e a liberdade. Cando esa comunidade ve como no seu seo se

estabelecen elementos desestabilizadores dun proxecto igualitario e que busca o autoritarismo, o ordeno e

mando duns poucos en detrimento da maioría, o regulamento non é máis que unha das moitas ferramentas

que ten esa maioría para poder frear a quen pretenda destruír os principios da igualdade, da liberdade e da

fraternidade.

COMO DEBE SER UN REGULAMENTO?

Para a realización dun regulamento é necesario ver as necesidades organizativas do grupo ou comunidade

en cuestión. Canto máis pequeno e simple sexa, menos necesitará ser regulado. E cantas máis complexa e

diversa sexa a súa composición social e organizativa maior necesidade de regular até o máis mínimo punto

co gallo de evitar aspectos susceptíbeis de disputa. En segundo lugar, un regulamento debe responder, no

seu articulado, ás seguintes cuestións: Que regula este regulamento? É dicir, o obxecto do regulamento: a

natureza e o réxime das xuntanzas dun grupo de traballo, dunha comisión...

En segundo lugar, un regulamento debe responder, no seu articulado, ás seguintes cuestións:

Que regula este regulamento? É dicir, o obxecto do regulamento: a natureza e o réxime das

xuntanzas dun grupo de traballo, dunha comisión...

Que é o obxecto do regulamento. Simplemente a definición dese grupo de traballo, desa

comisión, desa asemblea...

Quen  integra  o  obxecto  do  regulamento?  Trátase  de  definir,  de  delimitar  as  características  dos

integrantes do grupo de traballo, da comisión... así como os supostos polos cales se perde o dereito a seguir

participando dese grupo de traballo, comisión...

Que dereitos e que deberes teñen os integrantes do obxecto do regulamento? Simplemente é realizar

un elenco de dereitos e deberes dos integrantes do grupo de traballo, da comisión...



Cales son as funcións do obxecto do regulamento e as ferramentas ó seu dispor? Neste punto abórdase

cal  é  o  campo de  actuación  do  grupo de  traballo,  da  comisión...  e  como realiza  as  funcións  que  ten

encomendadas.

 Como  son  as  xuntanzas  do  obxecto  do  regulamento?  Trataranse  aquí  as  cuestións  relativas  á

convocatoria,  constitución,  realización,  votacións  e  terminación  das  xuntanzas  do  grupo  de  traballo,

comisión... así como o tipo de xuntanzas que poida haber e a necesidade de recollelo debatido en acta.

Que relación ten o obxecto do regulamento con outros órganos da mesma organización? Simplemente

se amosará a estrutura organizativa e a posición do grupo de traballo, comisión... na mesma.

Como se modifica o regulamento? O regulamento debe prever como será o mecanismo polo

cal se poida modificar.

Finalmente, deberá indicarse o órgano que aprobará de xeito definitivo o regulamento.



REGULAMENTO DE POR CHANTADA-CUP

1.-  Por  Chantada pretende ser  un  punto de encontro entre a  cidadanía que se sente galega desde a

esquerda para tecer pontes entre diferentes sensibilidades socio-políticas cunha visión de país e da mellora

das condicións sociais, económicas e culturais do país do Faro, co obxectivo engadido de construír unidade

popular. Asemade, será un alvo prioritario da CUP contribuír á creación e consolidación de tecido cívico e

social, expresión do poder popular e da autorganización: un pé na rúa outro nas institucións.

2.- Requisitos de participación.

Poderán participar todas aquelas persoas que desexen achegarse ás nosas Xuntanzas Abertas; cedan os

seus datos á nosa base de datos, para formar parte do censo de  Por Chantada; e asuman a defensa dos

intereses da maioría social e o principio da fraternidade, expresión política da liberdade e da igualdade.

Os e as participantes farano de xeito individual, independentemente da súa pertenza, de existiren, a outros

colectivos,  polo  que  non  se  poderá  formar  parte  da  asemblea  en  calidade  de  representante  doutra

formación política a efectos de comunicarse como grupo dentro de Por Chantada. Isto non se contradí con

que membros doutros colectivos ou partidos podan participar das asembleas, formando parte da mesma a

todos os efectos a título individual.

3.- Lugar e data

As asembleas serán convocadas pola Coordinadora Local ou a petición de 10 militantes,  convocándose

(ordinariamente) cunha semana de antelación e indicando o lugar e a hora na convocatoria que se fará

mediante os medios que a asemblea decida.

3.1.- Das asembleas extraordinarias.

As asembleas extraordinarias convocaranse, de ser posíbel, con 5 días de antelación indicando o lugar e a

hora da convocatoria. No caso das solicitudes de asemblea por parte da militancia deberán vir debidamente

asinadas remitindo na solicitude aqueles pontos que, no mínimo, desexan que se trate, sen prexuízo de que

podan incluírse outros a instancia da coordinadora local.

4.- Duración

As xuntanzas a celebrar non deben ter unha duración maior de dúas horas a excepción de convocatorias

extraordinarias nas que así quedase xustificado. Polo tanto, a orde do día e as intervencións axustaranse a

este tempo “marco” de referencia, correspondendo á mesa da xuntanza aberta fixalas en cada punto.



Excepcionalmente,  as  asembleas  xerais  anuais  (ordinarias)  poderán  ter  unha  duración  maior  cando  o

intervalo entre asembleas así o aconselle.

5.- Da Coordinadora Local

A Coordinadora da asemblea ten funcións técnico-organizativas e propositivas. Estará conformada por entre

5-10  persoas  que  serán  responsábeis  dos  diferentes  grupos  de  traballo  que  a  asemblea  decida

implementar: organización e finanzas, acción institucional, acción social... A Coordinadora contará con dous

secretarias ou secretarios que se comprometerán a facer as actas, ordes do día (cuxo punto primeiro será

sempre a propia modificación da orde do día por parte da asemblea) e convocatorias.

De por parte, se así se desexa, en cada xuntanza poderán escollerse voluntarias ou voluntarios in situ para

realizar as actas e moderar o debate (a mesa da xuntanza aberta),  co gallo de reforzar a participación

voluntaria e heteroxénea de todas e todos.

Corresponde á Coordinadora Local garantir e instar á execución dos acordos asembleares, así como calquera

outra función delegada expresamente pola asemblea.

5.1.- Do censo.

Corresponde á Coordinadora Local a custodia e actualización do censo, así como a confección dos informes

de xestión anuais e a dación de contas anual de Por Chantada-CUP, que deberá incluír, desglosados, os

pasivos e activos da organización diferenciando as contas do grupo municipal das contas do partido.

6.- Mesa (composición, funcionamento e competencias).

A Mesa da asemblea estará composta, de ser posíbel, de xeito paritario entre homes e mulleres por catro

persoas a proposta da Coordinadora ou da asemblea. Unha delas será a encargada de moderar a asemblea

e ordenar o debate. Outras dúas encargaranse de tomar acta. A cuarta e última persoa será a encargada do

reconto das votacións así como de todos aqueles asuntos que xurdan durante a celebración da mesma.

Por operatividade, estará na mesa a voceira ou voceiro da CUP e o municipal, caso as responsabilidades

recaeren en persoas distintas.

7.- Presentación e defensa dos textos.

O responsábel de cada grupo ou un dos seus integrantes disporá de até quince minutos para a defensa da

proposta feita polo seu grupo. Posteriormente debateranse e votaranse as emendas presentadas en tempo

e  forma  no  enderezo  electrónico  cupchantada@gmail.com.  O  debate  das  emendas  será  con  quendas

fechadas de intervención, podendo abrirse unha quenda nova se así o esixen 5 asistentes da asemblea.

Poderán presentarse emendas transaccionais. Todas as emendas son individuais, como o é a participación

nas asembleas, e os tempos poden flexibilizarse se a mesa o estima oportuno.



7.1.- Quendas de palabra

Cada membro da Asemblea poderá intervir libremente nas quendas de palabra habilitadas sempre que

así o solicite previamente á Mesa. Compete a este decretar a orde das quendas de palabra en función da

súa solicitude por parte de calquera membro da asemblea.

8.- Emendas.

Os participantes nas asembleas poderán presentar emendas á orde do día ou aos textos propostos para

debate e aprobación pola Coordinadora e polos diferentes grupos de traballo sectoriais e refundidos pola

coordinadora con anterioridade ao comezo da asemblea ou na propia asemblea ao comezo do punto en

que se enfoque esa cuestión. No caso da emendas entregadas antes da asemblea, a Coordinadora porá os

medios  para  que cheguen a toda a  militancia.  Ditas  emendas serán debatidas e sometidas a votación

durante a celebración do mesma. Para a súa aprobación será preciso sometelas a votación. Estas emendas

serán enviadas ao enderezo electrónico cupchantada@gmail.com e pasarán directamente ao debate da

asemblea.

No caso de que ningún dos presentes na asemblea asuma a defensa dunha emenda, entenderase decaída.

9.- Emendas transaccionais.

Relatores ou relatoras e emendantes, poderán chegar a emendas transaccionais. Neste caso someteranse as

dúas a votación, primeiro a orixinal – se alguén a segue a defender- e en segundo lugar a transaccional.

10.- Sistema de votación.

No tocante ao sistema de votación das  propostas  de textos  e das  emendas,  adoptarase o método de

maioría simple entre os asistentes á asemblea. Os asistentes exercerán o seu dereito ao voto mediante

votación a man alzada, agás que 20% dos asistentes explicite a vontade de exercitar dito dereito de xeito

secreto. Amais, a asemblea poderá aprobar aquelas cuestións que esixan unha maioría mais ampla para a

súa  aprobación.  O  presente  regulamento,  unha  vez  aprobado,  só  poderá  ser  modificado  por  2/3  da

asemblea e cun quorum de, polo menos, a metade máis un do censo de Por Chantada.

Para determinadas decisións políticas o dereito a voto reservarase para a militancia, é dicir, aquelas persoas

que teñan as súas cotas ao día.  No entanto, para promover a participación, Por Chantada-CUP tenderá a

facer as súas xuntanzas abertas e, portanto, diferenciará no censo entre militantes e simpatizantes.

Habilitaranse  medios  de  decisión  telemática.  A  bitácora  oficial  de  Por  Chantada  é

https://porchantada.wordpress.com/.

10.- Financiamento



En situacións extraordinarias, ao comezo da asemblea solicitarase, se for necesario para sufragar o local ou

copias de textos, unha pequena contribución a cada un dos asistentes coa única vontade de financiar os

posíbeis custos do acto.

Por Chantada financiarase do seguinte xeito:

- Asignación do grupo municipal.

- Achegas voluntarias individuais.

- Venda de materias, bonus, etc. para sufragar as campañas.

- As cotas da militancia.

11.- Acordos

As resolucións, debates e acordos que xurdan da asemblea serán remitidos ao conxunto da militancia e dos 

simpatizantes.

As resolucións e acordos emanadas da vontade maioritaria da asemblea, logo dos pertinentes debates, 

serán resaltadas de xeito particular na acta final e terán valor por riba das posíbeis opinións enfrontadas, 

sen menoscabo do dereito á discrepancia interna.

Os integrantes de Por Chantada comprométense a resolver as discrepancias e as opinións enfrontadas 

internamente, sen transcender nos medios de comunicación ou nas Redes Sociais diferenzas que podan 

prexudicar a imaxe do partido ou a honorabilidade dos seus membros.

12.- Sancións

No suposto de que algún membro participante na Asemblea cometa faltas reiteradas contra o presente 

regulamento, a Asemblea en conxunto será competente para dispor as sancións oportunas que se acorden 

en cada caso.

O incumprimento das quendas de palabra, o debate fóra de tempos, as interrupcións reiteradas sen ter uso 

da palabra constituirán unha falta de orde a este regulamento.

O presente regulamento aprobouse orixinalmente en Chantada, corazón da Galiza, a 10 de xuño de 2015.

Foi modificado por acordo asemblear de 16 de febreiro de 2019.


