Protocol de funcionament intern dels cercles locals i de districte
d’Units per Avançar
Article 1
El cercle local es podrà constituir en tots aquells municipis i districtes de la ciutat
de Barcelona -anomenat cercle de districte- que reuneixin un nombre mínim de
5 adherits.
Article 2
El cercle local o de districte haurà de tenir necessàriament un coordinador, que
en serà el responsable, i un secretari. D’entre tots els adherits que es trobin en
possessió dels plens drets que estableixen els Estatuts s’escolliran els càrrecs
per majoria.
Article 3
L’acte de constitució del cercle estarà convocat pel Comitè Directiu. Un membre
del Comitè Directiu, o en el seu defecte de la Comissió de Garanties, assistirà els
adherits del cercle en l’acte de constitució. És necessari estendre una acta de la
constitució del cercle, en la qual hi constin necessàriament tots els assistents i el
resultat de les votacions d’elecció dels càrrecs.
Article 4
Les funcions, atribucions i obligacions dels cercles són:

a) Organització i coordinació del partit en l’àmbit d’actuació del cercle, que
serà l’àmbit municipal o de districte corresponent.
b) Impulsar l’activitat política, fomentar la implantació i facilitar la participació
dels membres adherits i amics.
c) Remetre al Comitè Directiu les sol·licituds d’adhesió que els arribin i
gestionar- les conjuntament.
d) Estar en contacte amb les associacions i organitzacions de tot tipus de
l’àmbit municipal o de districte, així com amb les institucions i els grups
polítics, entre d’altres.
e) Vetllar perquè els representants electes del seu àmbit participin de les
reunions i informin als adherits de l’activitat política i la gestió municipal i en
recullin sempre les seves opinions.
f) Redactar una Memòria anual, en la qual hauran de constar els objectius
marcats i les tasques realitzades pel cercle i que serà remesa al Comitè
Directiu.
Article 5
El cercle tindrà autonomia per crear perfils a les xarxes socials (Twitter,
preferentment) i haurà de posar-ho en coneixement del responsable de
comunicació i cap de premsa del Comitè Directiu, el qual haurà de disposar del
nom d’usuari i contrasenya de tots els perfils que es creïn.
Article 6
El cercle podrà crear un grup de Whatsapp per a una millor comunicació i
coordinació interna, en el qual hauran de figurar tots els adherits i/o amics que

així ho manifestin. Les decisions que es prenguin en el sí del grup de Whatsapp
hauran d’expressar-se per escrit en l’acta de la següent reunió del cercle. En cas
que algun adherit i/o amic no disposi d’aquest mitjà se li hauran de comunicar
les informacions i decisions per una altra via que en garanteixi el seu
coneixement i/o aprovació, en el seu cas.
Article 7
Les votacions de qualsevol decisió que hagi de prendre el cercle i també en la
de la seva constitució i elecció del coordinador i secretari, es poden fer de
manera secreta i, per tant, emprant urnes, de forma directa per assentiment o
bé públicament a braç alçat.
Article 8
El coordinador del cercle té la responsabilitat de convocar les reunions del
mateix. Les convocatòries seran obertes a tots els adherits i amics del cercle. El
coordinador moderarà els debats en el sí de les reunions del cercle. Qualsevol
membre del cercle, en possessió dels seus drets com a adherit pot fer ús en tot
moment de la paraula, però només els adherits podran exercir el seu dret a vot
en les diferents decisions i acords del cercle.
Article 9
S’ha de celebrar com a mínim una reunió ordinària al trimestre, sense perjudici
que el cercle decideixi celebrar-ne més. Un 30% dels adherits del cercle poden
sol·licitar per escrit al coordinador la celebració d’una reunió extraordinària,
especificant els motius i l’ordre del dia.
Article 10
El coordinador farà arribar la convocatòria de les reunions del cercle a tots els
membres adherits del cercle, per correu electrònic amb una antelació mínima
d’una setmana i establint un ordre del dia.
Article 11
El secretari estendrà una acta de totes les reunions del cercle, siguin ordinàries o
extraordinàries, i hauran d’estar signades pel coordinador i secretari. Aquesta
s’enviarà per correu electrònic al Secretari d’Organització del partit que les
arxivarà, sens perjudici que cada cercle tingui el seu propi arxiu.
Article 12
Totes les votacions i decisions del cercle seran col·legiades i obligaran a tots i
cadascun dels seus membres.
Article 13
En cap cas es podrà delegar el vot. La no assistència es comunicarà
necessàriament al coordinador.
Article 14
El tractament de les dades de caràcter personal serà a càrrec del Comitè
Directiu del partit i només se cediran les adreces de correu electrònic i els noms
complerts dels adherits als coordinadors per poder realitzar les diferents
comunicacions i també l’acta de les reunions, respectant així el que estableix la

Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del 13 de
desembre, i el Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016, General de Protecció
de Dades de la Unió Europea.

