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I.— DE LES QÜESTIONS GENERALS

1.1 Abast d’aquest Reglament
Aquest Reglament regula el període transitori entre la Convenció fundacional de 27
d’octubre de 2018 i el Congrés constituent de 19 de gener de 2019. En concret,
determina el funcionament del procés deliberatiu sobre el redactat final dels textos
presentats, i determina la creació dels òrgans de supervisió.

1.2 Participants
Pot participar en aquest procés qualsevol persona (la participació sempre és individual)
que sigui fundadora de la Crida i es doni d’alta a la plataforma informàtica que s'esmenta
en el punt següent.
El fet que la participació sigui individual no impedeix que pugui haver-hi participacions
col·lectives o de grups, que en qualsevol cas seran incorporades al procés i tractades
com si fossin individuals.

1.3 Participació deliberativa en un suport informàtic obert i transparent
Per facilitar un debat absolutament obert, transparent i amb traçabilitat respecte de
cadascuna de les contribucions als documents esmentats al punt 2.1, es desenvolupa
una plataforma informàtica oberta, on en tot moment es poden veure els parers i les
opinions de tothom sobre el conjunt de comentaris i esmenes que es facin als textos.
Cap altra via ha de ser emprada per donar parer ni proposar canvis sobre els documents.

1.4 Publicació conjunta d’un manual de funcionament de la plataforma informàtica
Conjuntament amb aquest Reglament es publica un manual de funcionament de la
plataforma informàtica que sustenta tot el procés de debat i deliberació sobre els textos.
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II.— PROCÉS DE DEBAT I LES SEVES FASES

2.1 Documents sotmesos a deliberació
La Crida Nacional per la República sotmet a deliberació i a procés d’esmenes els dos
documents presentats a la Convenció fundacional. Concretament són:
• El document de ponència política
• El document de ponència organitzativa
Per a un millor treball de discussió i debat sobre els documents, aquests s'han de dividir
en petits fragments, l’addició dels quals dona el document sencer i íntegre.

2.2 Fases del procés de debat
Aquest procés es desenvolupa en tres fases successives i una votació final en el mateix
Congrés Fundacional. Les fases són (1) la DELIBERATIVA; (2) la d’ESMENES, i (3) la
d’ESMENES VIVES.

2.3 La fase (1), DELIBERATIVA
En aquesta fase els participants no formulen esmenes concretes a la redacció, sinó que
es limiten a fer-ne comentaris i valoracions.
Tots els fragments poden ser susceptibles de ser comentats per tothom qui hi participi i
tantes vegades com vulgui. Tots els comentaris i valoracions han de ser oberts i es
mostren a la plataforma. Cadascun dels comentaris, opinions i valoracions també pot ser
comentat a la vegada per altri.
Si en alguns fragments es detecta que la deliberació i el debat tracten de més d’un
aspecte, es pot obrir un fil de debat mitjançant la plataforma informàtica per tal que es
pugui debatre aïlladament sobre cada punt. Correspon a la Comissió d’Esmenes obrir
aquests nou fils.
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Qualsevol participant que consideri necessària la incorporació en els documents d’alguna
qüestió que el document base no toca té un espai a la plataforma per poder-ho fer.
L’objectiu d’aquesta fase és conèixer l'opinió general respecte de cadascun dels punts
plantejats als dos documents. Amb aquest procés es pretén detectar els punts bàsics de
consens i dissens respecte de cada punt, i esbrinar-ne també les llacunes, si n'hi ha.
La Comissió d’Esmenes pot publicar, si ho considera convenient, un nou text de les
ponències com a fruit d’aquestes aportacions, per recollir-ne l'esperit, si valora que amb
aquestes incorporacions es millora la proposta de ponències inicial.
La fase deliberativa s’inicia el dia 13 de novembre i finalitza el dia 25 de novembre.

2.4 La fase (2), d’ESMENES
En aquesta fase els participants formulen les seves propostes en forma d’esmenes
textuals concretes, que poden ser d’addició, de modificació o de supressió al text
fragmentat. El dia que s’inicia aquesta fase s’habilita l’espai a la plataforma per poder
plantejar les esmenes.
Cada participant pot formular tantes esmenes com cregui convenient. Totes les esmenes
s'han de fer directament sobre la plataforma abans esmentada i seran visibles per a
tothom des del moment mateix en que el participant l’incorpori.
Cada esmena s'identifica amb un numeral creixent i identifica l’esmenant i el dia i l’hora
que formula l'esmena.
Cada esmena publicada genera un grup de debat en el si de la plataforma i pot recollir
comentaris i adhesions. Qualsevol participant pot comentar i valorar qualsevol altra
esmena, i retirar les seves pròpies esmenes.
Aquesta fase dura des del 28 de novembre, l’endemà de la finalització de la fase
deliberativa, i s'allarga, fins el 9 de desembre.
Mentre duri aquesta fase la Comissió pot crear les consultes als participants que cregui
convenients per tal d’incorporar o rebutjar esmenes. La Comissió també pot comunicarse amb els esmenants, a través de la plataforma, per plantejar transaccions possibles.

Crida Nacional per la República

En camí cap al congrés constituent | 5

Com a molt tard una setmana després de la data que finalitzi la fase d’esmenes, és a dir,
el 16 de desembre, s'han de publicar les noves ponències amb el text refós que
incorpora les esmenes acceptades, i un llistat ordenat d’esmenes rebutjades.
Tot i la publicació de les noves ponències refoses, els comentaris i valoracions de la fase
prèvia continuen sent visibles i consultables a la plataforma, per donar transparència i
traçabilitat als criteris de la Comissió d’Esmenes.

2.5 La fase (3), d’ESMENES VIVES
L’endemà (17 de desembre) de la publicació dels nous TEXTOS REFOSOS amb la
incorporació de les esmenes, s’inicia la fase d’ESMENES VIVES, que finalitza el dia 9 de
gener de 2019.
Tenen consideració d’esmenes vives, i per tant sotmeses a la presentació i votació en el
plenari del Congrés constituent, totes aquelles esmenes rebutjades (no transaccionades)
que hagin aconseguit superar el 3’5% de suport individualment manifestat (per via
telemàtica) dels promotors que en aquell moment estiguin d’alta com a fundadors de la
Crida, i que no hagin rebut més del 15% de rebuig (en la mesura que la plataforma pot
establir aquest paràmetre) dels participants actius. S’ha d'habilitar a la plataforma un
mecanisme per donar suport i comptabilitzar els suports necessaris.
Per tant, el dia 17 de desembre es publica el nombre total de signatures exigibles per
superar aquest percentatge habilitador d’esmena viva.
També pot ser considerada esmena viva aquella que es demani abans del 21 de
desembre i que plantegi retornar al text de la ponència inicial, quan es refereix a un
fragment que en el text refós ha estat modificat com a fruit de la incorporació d’una
esmena acceptada. Aquest tipus d’esmena també ha de superar el 3,5% de suport del
conjunt dels fundadors actius i no rebre el 15% de rebuig dels participants actius.
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III.— ÒRGANS TRANSITORIS

3.1 Comissió d’Esmenes
Els impulsors de la Crida (Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sánchez) han de
nomenar un màxim de 20 persones per constituir la Comissió d’Esmenes.
Aquestes es divideixen en dos grups de 10.
El nom d’aquestes persones ha de ser públic, i s'ha de donar a conèixer com a molt tard
el dia 13 de novembre.

3.2 Tasques i funcions de la Comissió d’Esmenes
Són tasques i funcions de la Comissió d’Esmenes:
1. Vetllar pel compliment d’aquesta normativa sobre el procés de debat i fixació, i del
seu calendari d’execució, i pel correcte desenvolupament dels debats a la seva
comissió d’adscripció.
2. Organitzar els debats en la fase deliberativa.
3. Obrir tants grups de debat com sigui necessaris segons el que es desprengui de les
intervencions obertes que es donin a cada fragment.
4. Garantir la possibilitat que les esmenes rebutjades puguin tenir visibilitat suficient i
tenir un mètode informàtic per aconseguir suports a la tercera fase.
5. Canalitzar i posar d’acord diversos esmenants amb esmenes similars per recercar
una nova esmena transaccional i la retirada de les prèvies, sempre que s’assoleixi el
concurs de la majoria dels implicats.
6. Elaborar els textos refosos partint de la participació dels membres inscrits.
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7. Vetllar pel control de les ràtios de participació per a la comprovació de les esmenes
que obtinguin la consideració d’esmena viva en superar el percentatge del 3’5% de
participació.
8. Ocupar-se del debat, la discussió i la votació a l’Assemblea General de les esmenes
que hagin estat considerades vives d'acord amb els criteris objectius esmentats.
9. Tenir cura de la correcció i netedat dels debats per part de tots els participants.
10. Administrar i moderar la participació dels membres inscrits, funció que l’habilita a
suspendre temporalment o excloure la participació d’algun membre.
11. Donar solució a les queixes i els recursos que puguin sorgir en el procés.
12. Qualsevol altra tasca i funció d’organització i arbitratge que sigui pertinent i relativa a
aquest procés de debat.
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IV.— NETEDAT I CORRECCIÓ. RÈGIM DE MODERACIÓ

4.1 Mínima correcció en els debats i possibilitat d’administració
En tot el procés de participació, cal esperar el mínim de correcció deguda i de respecte
cap a les posicions i opinions dels altres.
És per evitar possibles excessos, i contravencions a aquesta correcció, que es faculta
cadascun dels grups de la Comissió d’Esmenes per administrar la participació dels
membres inscrits en les seves aportacions a seva ponència. Davant qualsevol queixa
formulada per un tercer, el grup de la Comissió d’Esmenes pertinent pot decidir bloquejar
la participació d’algú durant un cert temps o fins i tot en casos extrems a excloure del
procés aquell qui hagi infringit la cortesia deguda.

4.2 Obertura d’un canal de comunicacions, queixes i recursos
Qualsevol participant pot dirigir-se a la Comissió d’Esmenes per un canal que s’ha
d'habilitar a la mateixa plataforma informàtica.
Les comunicacions i queixes s'han d'adreçar al grup de la Comissió d’Esmenes al qual
correspon el contingut expressat.
També es poden formular per la mateixa via recursos a la decisió de suspensió temporal
o d’exclusió de la participació. Aquests recursos han de ser atesos pel grup d’esmenes
que no va participar en la decisió que hagi pogut motivar el recurs. Del debat i la votació,
se n’han d'excloure els dos membres comuns a les dues comissions.
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ANNEX : CALENDARI

13 novembre

Inici de la fase (1), de deliberació.
• Es penja el Reglament i el manual de la plataforma
informàtica.

13 novembre

• Data límit per publicar els membres de la comissió
d’Esmenes.

25 novembre

• Finalització de la fase (1), de deliberació

28 novembre

Inici de la fase (2), d’esmenes

09 desembre

• Finalització de la fase (2), d’esmenes

16 desembre

• Es publiquen els textos refosos amb les esmenes
incorporades.
• Es publica el llistat ordenat d’esmenes rebutjades.

17 desembre

Inici de la fase (3), d’esmenes vives.
• S’inicia el període de peticions de retorn a la ponència
original.
• Es publica la xifra que representa el 3’5% de fundadors
de la Crida.

21 desembre

Finalitza el període de propostes d’esmenes de retorn a
l’original.

09 gener

Finalitza la fase (3), d’esmenes vives

11 gener

Es publiquen el llistat de votacions a efectuar el dia 19 de
gener.

19 gener

Congrés constituent: votació de les esmenes vives.
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