Units per Avançar

ESTATUTS

ÍNDEX

TÍTOL I.- Disposicions generals.
TÍTOL II.- Persones afiliades.
CAPÍTOL I.- Drets i deures.
CAPÍTOL II.- Règim disciplinari.
TÍTOL III.- Estructura i organització: òrgans de representació,
govern i participació.
CAPÍTOL I.- Disposicions generals.
CAPÍTOL II.- Dels òrgans de representació i directius del partit
CAPÍTOL III.- De la participació singular el partit.
TÍTOL IV.- Règim econòmic-patrimonial, documental i de
comptabilitat.
TÍTOL V.- Disposicions finals.

TÍTOL I.- Disposicions generals.

Article 1 - Denominació, sigles i símbol.
1. A l'empara de l'article 6 de la Constitució espanyola i dels articles 1
i 2 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es
constitueix el partit polític denominat Units per Avançar.
2 El símbol del partit es compon de dos elements visuals: la paraula
“Units, en color negre i destacada per la seva tipografia TEMPS TEXT
BOLD, i el bloc “per avançar” que es representa en menor grandària,
lleugerament avançat, per a expressar dinamisme, i destacat amb un
color coral (HEX#*f46e6e, RGB 244/110/110).

Per acord de Consell Nacional es podrà modificar el logotip.

Article 2 - Àmbit.
El partit polític denominat Units per Avançar té àmbit d'actuació
estatal, amb la voluntat de presentar candidatures en totes les
convocatòries electorals: locals, al Parlament de Catalunya, a les Corts
Generals i al Parlament Europeu.
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Article 3 - Fins.
Units per Avançar té per finalitat contribuir democràticament a la
formació de la voluntat política de la ciutadania, promovent la seva
participació en les institucions representatives de caràcter polític, per
preservar la cohesió social a través dels valors del diàleg, el pacte, la
democràcia i la participació ciutadana. Vetllarà pel respecte i la
promoció dels drets individuals i col·lectius de totes les persones,
incloent a les discriminades negativament i les pertanyents a minories.
D'acord amb la declaració fundacional, la seva contribució inclou les
perspectives següents:
• Una visió de la persona integrada per totes les dimensions inclosa
l'espiritual; que creix relacionant-se en famílies i madura en els
àmbits socials i culturals que l'envolten.
• Una societat que es dona i políticament es compon per elements
del

catalanisme

constitucional:

realista,

obert,

dialogant,

inclusiu, interdependent, jurídic, pragmàtic i efectiu.
• El impuls a una dinàmica de cohesió social; equilibrada entre la
llibertat necessària per a què es donin, alhora, la plena activitat
creativa i productiva de la persona en tots els àmbits -econòmic,
d'innovació i artístic-, i la necessitat social de redistribuir la
riquesa per oferir les mateixes oportunitats a totes les persones.
• Una defensa del concepte de la política que posa al servei de la
Societat Civil i de les persones, com a únics subjectes de la
sobirania, el seu exercici i les pròpies Institucions.
• Un compromís i implicació amb el medi ambient natural, del què
l'ésser humà rep l'ús dels béns i elements per a existir i ha de
retornar innocus, en equilibri.
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Amb aquesta finalitat i perspectives, presentarà i donarà suport a
candidatures en les corresponents eleccions, per poder representar els
ciutadans en els parlaments, cambres i en els diferents nivells
administratius i territorials de govern, així com difondre entre la
societat el seu ideari.

Article 4 - Domicili i pàgina web.
1. El domicili social d’Units per Avançar s'ubicarà en el carrer Aragó,
número 291, baixos, Barcelona, CP 08009.
2. La pàgina web del Partit és "unitsperavancar.cat" i l'adreça de correu
electrònic de contacte és info@unitsperavancar.cat
3. Tant el domicili social com la pàgina web i l'adreça de correu
electrònic, podran ser modificats per acord de la Convenció Nacional,
sense necessitat de modificació dels presents Estatuts. Aquestes
modificacions es comunicaran al Registre de Partits Polítics.

TÍTOL II.- Persones afiliades.

CAPÍTOL I.- Drets i deures.
Article 5 - De les persones afiliades.

1. Podran afiliar-se a Units per Avançar les persones físiques, majors
d'edat, que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d'obrar,
que de forma lliure i voluntària així ho decideixin i sempre que coneguin
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i acceptin l'ideari i compleixin amb els estatuts i la resta de normativa
d’Units per Avançar.
2. L'afiliació a Units per Avançar és incompatible amb presentar-se o
donar suport públic a llistes electorals no avalades pels òrgans de
direcció del partit o amb l'afiliació a qualsevol altra formació política
espanyola.
3. L'accés a l'afiliació exigeix tenir l'alta prèviament aprovada.

Article 6. - Procediment d'afiliació.
1. L'afiliació al partit s'adquireix, a sol·licitud de la persona interessada,
per acord del Comitè Directiu.
2. La sol·licitud de l'afiliació es realitzarà d'acord amb el model aprovat
i dirigit al Comitè Directiu on es faran constar les dades personals, DNI,
domicili, població i adreça de correu electrònic de la persona
interessada, i el nom i DNI de dues persones avaladores adherides al
partit.
3. El Comitè Directiu resoldrà sobre la procedència o no de l'admissió,
i ho haurà de comunicar al sol·licitant dins d'un termini de quinze dies
des del moment de l'acord, que haurà de ser motivat i preveure un
termini de quinze dies per interposar recurs davant el mateix Comitè
Directiu, que resoldrà definitivament en la seva propera reunió.

4. El Partit deixarà constància de l'afiliació dels seus membres en el
corresponent fitxer o Llibre de Registre de Persones Afiliades que es
regirà pel que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
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protecció de dades de caràcter personal, i en el qual constaran les
dades d'altes i baixes definitives.

5. La persona afiliada tindrà a la seva disposició un exemplar dels
estatuts del partit i del seu reglament i els documents ideològics i
polítics aprovats pel Comitè Directiu i pel Consell Nacional. Qualsevol
persona afiliada podrà donar-se de baixa del partit lliurement
mitjançant l'oportuna comunicació per escrit (podent comunicar-ho
prèviament per correu electrònic). Aquesta baixa procedirà a anotarse en el Llibre de Registre de Persones Afiliades i tindrà els seus efectes
des del mateix moment de la seva comunicació.

Article 7 - Drets de les persones afiliades.
1. Són drets de les persones afiliades els següents:
a) Participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i
representació, i a exercir el dret de vot, d'acord amb els estatuts.
b) Ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
c) 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.
d) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a
la Llei o als estatuts.
e) Acudir a l'òrgan encarregat de la defensa dels drets de l'afiliat.
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2. Els òrgans directius del partit garantiran en tot moment la
participació activa de les persones afiliades a les activitats i debats del
partit.

3. L'exercici del dret de vot es realitzarà en la forma que s'indica en
aquests estatuts per a cada òrgan col·legiat.
Es

realitzarà

en

votació

secreta

amb

urna

i

paperetes

-o

telemàticament per qualsevol mitjà electrònic equivalent, veraç i fiable,
degudament homologat -, quan ho acordi d'ofici la Taula de l'òrgan
col·legiat; a proposta del Comitè Directiu; o, per acord del propi òrgan
col·legiat.
Aquest acord ha de ser adoptat per més de la meitat dels membres
presents amb dret a vot, en votació secreta, una vegada declarada
vàlida la constitució de la sessió i abans d'iniciar el tractament dels
punts de l'Ordre del Dia; sempre que hi hagi hagut petició prèvia d'una
tercera part dels membres amb dret a vot de l'òrgan convocat adreçada
al seu President, a la Taula o a la persona convocant, i en el termini
d'una setmana des de la data d'emissió de la Convocatòria si aquesta
inclou l'Ordre del Dia, o des de quan aquest sigui donat a conèixer.

Article 8. - Deures de les persones afiliades.
1. Són obligacions de les persones afiliades:
a. Compartir les finalitats del partit i col·laborar a la seva
consecució.
b. Respectar el que disposen els estatuts i les lleis.
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c. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans
directius del partit.
d. Abonar les quotes i altres aportacions que, d'acord amb els
estatuts, puguin correspondre a cadascú.

CAPÍTOL II.- Règim disciplinari.

Article 9 - Definició.
La persona afiliada que incompleixi amb els seus deures envers el partit
o que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o atempti
contra els seus principis serà objecte del corresponent expedient
disciplinari del què se li donarà audiència, d'acord amb el procediment
que es detalla més endavant.

Article 10. - Infraccions.
1. Les infraccions seran qualificades de molt greus, greus i lleus.
a. Es consideren molt greus: atemptar contra els drets fonamentals
reconeguts en la Constitució, estar condemnat per corrupció o
per delictes dolosos contraris als principis que inspiren el partit,
atemptar greument contra els principis i interessos del partit en
l'exercici de càrrecs públics o exposar públicament opinions
manifestament

contràries

a

l'ideari

del

partit,

promoure

escissions o altres moviments per debilitar el partit, afiliar-se a
un altre partit polític i cometre dues o més faltes greus en un
termini inferior a un any.
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b. Es consideren greus: desprestigiar el partit per qualsevol mitjà,
desqualificant

als

seus

òrgans

de

representació

i

grups

institucionals, fer declaracions comprometent públicament el
partit sense comptar amb les degudes autoritzacions, suplantar
càrrecs o funcions, fer desistiment de funcions, desobeir les
directrius dels òrgans de direcció del partit i haver estat sancionat
per dues faltes lleus en el termini d'un any.
c. Es consideraran lleus: la negligència en l'exercici de les funcions
encomanades, la inassistència reiterada a les reunions sense
causa justificada, l'alteració de l'ordre en les reunions sense fer
cas a les indicacions de qui les presideixi i fer manifestacions de
descrèdit d'un altre o altres afiliats que no constitueixin una falta
més greu.

Article 11. - Sancions.
Les infraccions seran sancionades amb les següents mesures:
a. Suspensió d'afiliació per un període de temps a determinar pel
Comitè Directiu, en funció de la gravetat de la infracció
b. Inhabilitació per a ostentar càrrecs orgànics o en nom del partit
per un període de temps establert pel Comitè Directiu, en funció
de la gravetat de la infracció
c. Les sancions enumerades en els anteriors apartats no són
excloents entre si.
d. En el cas d'infraccions lleus, l'amonestació o advertiment per
escrit.
e. Es procedirà a l'expulsió immediata del partit d’aquelles persones
afiliades que hagin estat condemnats en ferm per delictes
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relacionats amb la corrupció, per delictes dolosos contraris als
principis que inspiren el partit o per atemptar als drets
fonamentals reconeguts en la Constitució.

Article 12. - Prescripció de les infraccions i de les sancions.
1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos
anys i les lleus als sis mesos.
2. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als
tres anys, les imposades per infraccions greus als dos anys i les
imposades per infraccions lleus en el termini d'un any.
3. El termini de prescripció comença a comptar des que s'hagi comès
la infracció i, per a les sancions, des que la resolució esdevé ferma.

Article 13 - Iniciació de procediment.
1. Els procediments disciplinaris s'inicien per acord del Comitè Directiu.
2. Amb caràcter previ a la iniciació de procediment, el Comitè Directiu
està facultat per acordar la pràctica d'actuacions a fi de determinar si
concorren circumstàncies que justifiquin el procediment sancionador.
3. El Comitè Directiu vetllarà perquè el procediment s'iniciï amb el
contingut següent:
a. Identificació dels fets succintament exposats que motiven la
incoació del procediment i de la o les persones afiliades
presumptament responsables.
b. Nomenament de l'òrgan instructor.

10

c. Indicació que l'òrgan competent per resoldre l'expedient és la
Comissió de Garanties i la possibilitat del presumpte responsable
a reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat.
d. Notificació i adopció de les mesures de caràcter provisional o
cautelar que hagi acordat el Comitè Directiu.
e. Indicació del dret a formular al·legacions i a la possibilitat de
demanar audiència davant l'òrgan instructor per part de les
persones afectades.

Article 14 - Mesures de caràcter provisional.
1. El Comitè Directiu pot acordar l'adopció, en qualsevol moment del
procediment, de les mesures de caràcter provisional que siguin
necessàries per assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure,
el bon fi del procediment, evitar el manteniment dels efectes de la
infracció i preservar els interessos generals del partit. L'adopció de
qualsevol mesura de caràcter provisional s'ha d'adequar sempre als
criteris de proporcionalitat, intensitat, eficàcia i necessitat objectiva.
2. D'acord amb el que estableixi la legislació vigent, és d'aplicació la
suspensió automàtica dels drets d'afiliació als que siguin investigats o
condemnats per delictes relacionats amb la corrupció política un cop es
dictamini l'obertura del judici oral. Aquesta suspensió no serà revocable
fins que es posi fi a la via judicial.

Article 15 - Instrucció.
1. En la fase d'instrucció, la persona presumptament responsable
disposa de cinc dies per poder aportar les seves al·legacions i les
proves que cregui convenients.
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2. L'òrgan instructor, d'ofici, realitza les actuacions que estimi
oportunes a fi de recollir tota la informació necessària per a l'examen
dels fets i de les possibles responsabilitats que se'n derivin i puguin ser
imputables a responsables concrets, d'acord amb el règim de sancions
establert per l'article 11 dels estatuts.
3. Si, com a conseqüència del resultat de les investigacions efectuades
en la fase d'instrucció, s'ha de modificar la determinació inicial dels
fets, la seva possible qualificació, les possibles sancions imposables o
la identitat de les persones presumptament responsables, s'ha de
notificar a totes les persones que resultin afectades per aquesta
novació de les condicions de procediment disciplinari emprès.
4. Tots els òrgans del partit estan obligats a col·laborar amb l'òrgan
instructor.

Article 16 - Proposta de resolució.
1. Un cop finalitzada la fase d'instrucció, l'òrgan instructor formula una
proposta de resolució, que de forma motivada ha de contenir:
a) Els fets que hagin estat provats i la seva qualificació i tipus
d'infracció.
b) Els afiliats dels quals s'hagi pogut acreditar una responsabilitat.
c) La sanció que es proposi.
d) Si escau, les mesures provisionals que s'haguessin adoptat o les que
s'hagin d'adoptar fins que la resolució esdevingui ferma.
2. La proposta de resolució es notifica a la persona interessada,
acompanyada d'una còpia dels documents i proves de procediment,
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que disposarà d'un termini de cinc dies per formular les seves
al·legacions.
3. La proposta de resolució, juntament amb el possible escrit
d'al·legacions i tots els documents i proves de la instrucció, s'envien
immediatament a la Comissió de Garanties per resoldre l'expedient en
el termini de deu dies.
4. La Comissió de Garanties, un cop hagi estudiat l'expedient i
prèviament a dictar una resolució, excepcionalment pot encomanar la
realització de les actuacions complementàries indispensables per
resoldre el procediment.

Article 17 - Resolució.
1. La resolució dictada per la Comissió de Garanties ha de ser motivada
i incloure la fixació dels fets i la identificació de la persona responsable,
la indicació de la infracció i la determinació de la sanció que s'imposi o
bé la declaració de no existència de infracció i / o responsabilitat. Haurà
de cenyir-se als fets provats en la fase d'instrucció, llevat dels que
puguin resultar, si s’escau, de les actuacions complementàries
acordades.
2. Si la Comissió de Garanties considera que la infracció provada
revesteix més gravetat que la determinada per l'òrgan instructor en la
proposta de resolució, ho ha de notificar a les persones afectades
perquè aportin les al·legacions que consideri convenients en un termini
de cinc dies.
3. Les persones sancionades disposen d'un termini de deu dies per
presentar un recurs davant la Comissió de Garanties mitjançant escrit.
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Transcorregut aquest termini o resolt el recurs, la resolució esdevé
ferma.

TÍTOL III.- Estructura i organització: òrgans de representació,
govern i participació.

CAPÍTOL I.- Disposicions generals.

Article 18 - Principis generals i de funcionament.
L'organització, les regles de funcionament i l'activitat del partit es
basen en principis democràtics, d'acord amb el que disposa la
Constitució i la legislació en vigor.

Article 19 - Òrgans de el partit.
Són òrgans del partit els següents:
- Convenció Nacional: Òrgan que ostenta la màxima representació
del partit. Necessàriament convoca el conjunt de les persones afiliades.
- Consell Nacional: És l'òrgan que ostenta la màxima representació
del partit entre Convencions Nacionals.
- Comitè Directiu: Òrgan col·legiat al qual li correspon la direcció,
govern i administració del partit.
- Comissió de Garanties: Òrgan col·legiat al qual correspon la
defensa i garantia dels drets de les persones afiliades.
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CAPÍTOL II.- Dels òrgans de representació i directius del partit

Article 20 - Convenció Nacional.
La Convenció Nacional és la màxima representació de les persones
afiliades d’Units per Avançar. Té la responsabilitat de determinar el
ideari del partit. Alhora, és el seu òrgan superior de govern i
administració.
1. El partit es reunirà en Convenció Nacional, integrada per les
persones afiliades, convocada pel Consell Nacional, en un termini
màxim de tres anys des de la celebració de l'anterior, per decidir sobre:
a) Resolució sobre les ponències i mocions presentades.
b) Aprovació del informe de gestió del Comitè Directiu.
c) Elecció dels membres de Comitè Directiu.
d) Elecció dels membres de Consell Nacional.
e) Elecció dels membres de la Comissió de Garanties.
f) Reforma dels estatuts. Únicament quan l'acord de convocatòria de la
Convenció Nacional, aprovada pel Consell Nacional estableixi aquest fi,
entre els altres atribuïts de forma ordinària a la Convenció Nacional.
g) Presentació de declaracions, mocions i propostes de resolució de
forma opcional.
2. Convocatòria de la Convenció Nacional:
a) La Convenció Nacional serà convocada amb un mínim d'un mes
d'antelació a la data de la seva celebració. Aquesta convocatòria serà
aprovada pels dos terços dels membres de Consell Nacional. El Comitè
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Directiu, per acord de la majoria simple dels seus membres, pot instar
la convocatòria de la Convenció Nacional, davant la Mesa del Consell
Nacional.
b) La convocatòria de la Convenció Nacional s'enviarà per correu
electrònic a les persones afiliades i es publicarà a la pàgina web del
partit.
c) La convocatòria de la Convenció Nacional contemplarà un ordre del
dia de la sessió d'aquesta Convenció, establert pel Consell Nacional.
Aquest ordre del dia podrà rebre al·legacions i peticions de modificació
fins a la setmana prèvia a la celebració de la mateixa. Aquestes
al·legacions i propostes de modificació hauran de presentar-se davant
la Mesa de la Convenció Nacional. Caldrà que les peticions sobre l'ordre
del dia fixat per a la celebració de la Convenció, estiguin avalades per
un mínim de cinquanta persones afiliades.
El Consell Nacional serà el competent per aprovar un reglament de
funcionament i ordre intern d'aquesta Convenció Nacional, en el
moment en què aquest aprova la celebració de la mateixa.

3. Mesa de la Convenció Nacional
a) El Consell Nacional decidirà a proposta del Comitè Directiu sobre les
persones afiliades que han de presidir la Mesa de la Convenció
Nacional. Aquesta presidència estarà integrada per un mínim de tres
persones, de les quals una ha de fer les funcions de secretariat.
b) En el cas que es produeixin baixes entre els elegits per a la Mesa
seran substituïts per persones elegides per consens del Consell
Nacional.
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4. Configuració de la Convenció Nacional:
a) La Convenció Nacional quedarà constituïda en lloc i temps establert
en la convocatòria acordada pel Consell Nacional.
b) El Comitè Directiu proposarà les ponències i els seus respectius
coordinadors, fins a un màxim de tres per ponència, a presentar a la
Convenció Nacional, per a la seva aprovació pel Consell Nacional.
c) Totes les persones afiliades amb una antiguitat mínima de sis mesos
i que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes tenen dret a
assistir a aquesta convenció amb veu i vot. Hauran de confirmar la
seva participació en aquesta Convenció Nacional, per les vies que
s'estableixin en la convocatòria aprovada pel Consell Nacional. En el
cas que no transmetin aquesta confirmació, tindran el tracte de
convidats.
d) Durant la sessió totes les persones afiliades tindran la possibilitat de
participar del debat, plantejar qüestions d'ordre o preguntes adreçades
a la mesa de la Convenció Nacional, de manera que s'ha de garantir
que tots, a excepció dels que tinguin la consideració de convidats ,
puguin expressar lliurement les seves opinions i posicions.
e) La mesa de la Convenció Nacional serà competent per dirigir els
debats i garantir que es concedeixin els torns de paraula, així com els
de rèplica i contrarèplica, que es consideren oportuns.
f) Els convidats a la Convenció Nacional no tindran ni veu ni vot,
excepte que la mesa excepcionalment acordi concedir-los l'ús de la
paraula.
g) Totes les votacions que es realitzin durant la Convenció Nacional,
s'aprovaran per majoria simple de les persones afiliades amb dret a
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vot, llevat del que es disposa per a la reforma dels Estatuts i la
dissolució o extinció del partit.

Article 21 - Consell Nacional.
El Consell Nacional és el màxim òrgan de representació de les persones
afiliades a Units per Avançar entre Convencions Nacionals.
1. Competències:
a) Control i impuls de les tasques del Comitè Directiu.
b) Demanar la presentació de l'informe de gestió del Comitè Directiu.
c) Designar les persones candidates per als processos electorals, prèvia
proposta dels Cercles territorials, aprovada pel Comitè Directiu.
d) Convocar les persones afiliades que ocupin càrrecs electes perquè
puguin informar el partit del desenvolupament de les seves funcions.
e) Aprovació dels pressupostos a proposta del Responsable Econòmic.
f) Ratificar les decisions del Comitè Directiu de creació d'estructures
internes del partit.
g) Aprovació dels comptes, previ informe econòmic del Comitè Directiu
davant del Consell Nacional.
h) Presentar mocions, declaracions i propostes de resolució.
i) Aprovar, a proposta del Comitè Directiu, la submissió a consulta de
les persones afiliades de decisions amb especial transcendència per a
l'estratègia i ideologia del partit.

2. Composició.
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a) El Consell Nacional estarà compost per un màxim de cent membres
elegits per la Convenció Nacional. Seran membres nats del Consell
Nacional, els integrants del Comitè Directiu.
b) Els membres elegits del Consell Nacional seran escollits en sessió
ordinària de la Convenció Nacional. L'elecció es durà a terme en una
votació amb llistes obertes. Podran presentar candidatura davant la
Mesa de la Convenció Nacional totes les persones afiliades al partit que
no incorrin en causes d'incompatibilitat.
c) Les persones afiliades al partit que no tinguin la consideració de
membres del Consell Nacional, previ acord de la Mesa del Consell
Nacional, podran assistir a les seves sessions, com a convidats, però
no tindran dret de veu ni vot. Excepcionalment la Mesa del Consell
podrà decidir donar la paraula a un convidat.
d) Durant la sessió tots els membres del Consell Nacional tindran la
possibilitat de participar del debat, plantejar qüestions d'ordre o
preguntes adreçades a la Mesa del Consell Nacional, de manera que
s'ha de garantir que tots els membres del Consell Nacional, puguin
expressar lliurement les seves opinions i posicions.

3. Mandat:
a) El mandat del Consell Nacional coincidirà amb el mandat del Comitè
Directiu i la celebració de la Convenció Nacional, en la qual es renoven
tots els òrgans del partit que estableixin els presents Estatuts.

4. Convocatòria de Consell Nacional:
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a) El Consell Nacional es reunirà, amb caràcter ordinari, com a mínim
un cop cada tres mesos, podrà tenir caràcter extraordinari, amb
convocatòria urgent si així ho decideix la Presidència del Consell
Nacional. La convocatòria la realitzarà la persona que ocupi la
Presidència, podent declarar-lo tancat per a , únicament, els consellers
nacionals.
b) De forma extraordinària, el Comitè Directiu podrà sol·licitar aquesta
convocatòria davant la Mesa del Consell Nacional.
c) En el cas anterior i en els que la meitat dels seus membres o al
menys una cinquena part de les persones afiliades sol·liciti la
convocatòria d'un Consell Nacional davant la Mesa del mateix, la
Presidència del Consell Nacional haurà de convocar-lo.
d) La convocatòria als membres del Consell Nacional es realitzarà via
correu electrònic.
e) L’esmentada convocatòria s'ha de fer com a mínim quinze dies abans
de la celebració del Consell Nacional, a excepció de les sessions
extraordinàries que es podran convocar amb una antelació mínima de
quaranta vuit hores.
f) La convocatòria del Consell Nacional contemplarà un ordre del dia de
la sessió. Aquest ordre del dia podrà rebre al·legacions i peticions de
modificació fins a la setmana prèvia a la celebració. Aquestes
al·legacions i propostes de modificació hauran de presentar-se davant
la Mesa del Consell Nacional. Caldrà que les peticions sobre la
modificació de l'ordre del dia fixat per a la celebració del Consell,
estiguin avalades per un mínim de vint i cinc persones afiliades.
g) Iniciada la sessió, la modificació de l'ordre del dia exigirà l'acord
d'un mínim de cinquanta membres del Consell.
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5. Taula del Consell Nacional:
a) La Convenció Nacional decidirà a proposta del Comitè Directiu sobre
les persones afiliades que han de presidir la taula del Consell Nacional.
Aquesta presidència estarà integrada per un mínim de dues persones.
Una ocuparà la Presidència i l'altra la Vicepresidència.
b) La Convenció Nacional a proposta del Comitè Directiu decidirà sobre
les persones afiliades que han de formar part del Secretariat del Consell
Nacional, integrat per un mínim de dues persones. Una ocuparà la
Secretaria i l'altra la Vicesecretaria.
c) En el cas que es produeixin baixes entre els elegits per a la Mesa i
la Secretaria, seran substituïts per persones triades pel Consell
Nacional, a proposta del Comitè Directiu o per consens.
d) Serà la taula del Consell Nacional, la competent per dirigir els debats
i garantir que es concedeixin els torns de paraula, així com els de
rèplica i contrarèplica, que es consideren oportuns.

6. Presa d'acords:
a) Les decisions i acords adoptats pel Consell Nacional hauran de rebre
el suport de la majoria simple dels assistents amb dret a vot.
b) Únicament es poden adoptar acords sobre temes inclosos en l'ordre
del dia.

21

Article 22 - Comitè Directiu.
El Comitè Directiu és l'òrgan encarregat de la implantació política, la
direcció, govern, organització i administració del partit. En les seves
funcions essencials, s'ocupa de marcar l'estratègia i acció política, i
l'organització del partit d'acord amb la normativa interna i els acords
adoptats pel Consell Nacional i la Convenció Nacional.

1. Composició:
a) El Comitè Directiu, com a òrgan col·legiat, es compon d'un nombre
d'entre quinze i vint membres, escollits per la Convenció Nacional,
tenint en consideració les estructures territorials i sectorials, i les
seccions del partit. També seran membres nats del Comitè Directiu, si
s’escau, una persona que representi les persones elegides, pel
Parlament Europeu; una altra per les Corts Generals Espanyoles
(Congrés i Senat); una altra pel Parlament de Catalunya i una altra per
les administracions locals.
b) No podran ser membres d'aquest Comitè Directiu aquelles persones
afiliades que formin part de qualsevol altre òrgan de direcció, de la
Comissió de Garanties dels afiliats, la persona responsable de
l'economia del partit o persones sancionades.
c) Les baixes es cobriran pel Consell Nacional pel termini que falti en
el mandat de la persona substituïda.
d) A aquesta elecció podran presentar-se totes les persones afiliades
que no incorrin en cap circumstància prevista a l'apartat b)
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2. Procediment d'elecció
La Convenció Nacional elegirà els membres del Comitè Directiu, cada
tres anys, mitjançant votació lliure i secreta i es garantirà la
participació de totes les persones afiliades. Les candidatures es
presentaran en llistes tancades davant la Mesa de la Convenció
Nacional, juntament amb un Programa de Gestió, resultant elegida la
candidatura quina llista obtingui el major percentatge dels vots.
En cas que es produeixin baixes, aquestes seran cobertes per
designació del Consell Nacional, a proposta del Comitè Directiu, i a
través d'una votació expressa per cobrir les vacants per al període
restant de mandat. A aquesta última elecció podran optar totes les
persones afiliades, presentant la seva candidatura davant el Comitè
Directiu que l’elevarà, prèvia aprovació, a la Mesa del Consell Nacional,
durant els 15 dies previs a la celebració de l'esmentat Consell Nacional.
En el cas que el nombre de baixes a cobrir superi el cinquanta per cent
dels membres triats del Comitè, procedirà una renovació total del
mateix d'acord amb el procediment abans esmentat, iniciant-se un nou
període de tres anys de mandat.

3. Direcció.
a) El Comitè Directiu escollirà entre els seus membres una persona per
ocupar la Presidència, una altra per a la Secretaria General i una altra
per a la Secretaria del Comitè. L'elecció s'aprovarà per majoria simple
dels seus membres.
b) Correspon a la persona que ocupi la Presidència convocar les
reunions del Comitè Directiu fixant l'ordre del dia, les dates i els horaris
corresponents i presidir i ordenar les seves sessions, així com totes les
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funcions que per aquests estatuts se li reconeguin o se li deleguin pels
corresponents òrgans de

govern,

a excepció

de

les facultats

indelegables.
c) Correspon a la persona que ocupi la Secretaria General coordinar
l'activitat política del Comitè Directiu i del partit en general.
d) Correspon a la persona que ocupi la Secretaria del Comitè aixecar
acta de les reunions, redactar i emetre certificacions dels seus acords
amb el vistiplau de la persona que ocupi la Presidència, i custodiar les
actes originals signades per tots dos, així com els altres llibres oficials
i documents que se li encomanin.
e) El titular de la Presidència s'encarregarà d'escollir, d'entre els
membres electes del Comitè Directiu, com a mínim, a les persones
titulars d'una Vicepresidència, de la Secretaria d'organització, així com
del Portaveu. La derivació i atribució de funcions a aquests s'efectuarà
per delegació del Comitè Directiu, per majoria simple. La persona que
ocupi la Presidència del Comitè podrà proposar algunes funcions
específiques per als esmentats càrrecs, que hauran de comptar també
amb el suport de la majoria simple dels membres del Comitè.
f) Correspon a la persona que ocupi la Vicepresidència, substituir la
Presidència en casos d'absència, malaltia o vacant del càrrec.
g) Correspon al titular de la Secretaria d'organització, la gestió i
organització de l'activitat del partit.
h) Correspon a la persona que faci les funcions de portaveu la difusió
de les decisions del partit.
i) La persona que ocupi la Presidència del Comitè Directiu serà
l'encarregada de dirigir el desenvolupament de les sessions del Comitè,
garantint en tot moment que la totalitat dels seus membres
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participants

puguin

expressar

lliurement

la

seva

opinió

i

posicionament, així com fer ús de la paraula, per intervenir en els
debats, qüestions i votacions.

4. Competències
a) Proposta de convocatòria de Convenció Nacional.
b) Acord de suspensió cautelar de drets d'afiliació i la incoació de
procediments disciplinaris.
c) Acord per a l'adquisició, administració i alienació de béns o drets que
integrin el patrimoni del partit, i la delegació per a la disposició dels
comptes bancaris.
d) Acord sobre la decisió de presentar-se a qualsevol elecció pública o
autoritzar campanyes electorals, posteriorment ratificat per acord del
Consell Nacional.
e) Propostes d'elaboració, coalició i federació amb altres formacions
polítiques, posteriorment ratificades pel Consell Nacional.
f) Desenvolupar el programa polític i organitzatiu aprovat per la
Convenció Nacional en triar la llista d'integrants del Comitè Executiu.
g) Acordar la creació de seccions, agrupacions sectorials o delegacions
territorials.
h) Proposar al Consell Nacional sotmetre a consulta de les persones
afiliades decisions d'especial transcendència per a l'estratègia i
ideologia del partit.
i) Totes les competències no atribuïdes expressament a la Convenció
Nacional ni al Consell Nacional.
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Els acords del Comitè Directiu es prendran en tots els casos per majoria
simple.

5. Convocatòria
a) El Comitè Directiu es reunirà com a mínim de forma quinzenal.
b) La convocatòria es realitzarà per correu electrònic, amb un mínim
de cinc dies d'antelació a la seva celebració, excepte en casos
d'urgència en què es podrà convocar amb un termini mínim de vint i
quatre hores.
c)

La

persona

que

ocupi

la

Presidència

del

Comitè

Directiu

s'encarregarà de realitzar la convocatòria, podent delegar aquesta
funció en les persones que ocupin la Vicepresidència o el Secretariat
del Comitè.
d) L’esmentada convocatòria inclourà l'ordre del dia, que podrà ser
modificat a petició de, com a mínim, quatre dels membres del Comitè
Directiu. Aquesta petició haurà de dirigir-se davant la Presidència del
Comitè Directiu, amb una antelació mínima de dos dies a la celebració
de la reunió.

6. Control polític del Comitè Directiu.
a) El control democràtic dels dirigents elegits es realitzarà per part del
Consell Nacional. Els membres del Comitè Directiu hauran d'informar
dels acords adoptats en cada sessió ordinària de Consell Nacional.
b) Dues vegades l'any, presentaran un informe de gestió i situació
econòmica. Abans de finalitzar l'exercici presentaran, a més, la
proposta de pressupost per al següent exercici per a la seva aprovació
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pel Consell Nacional i abans de finalitzar el primer semestre, el
tancament dels comptes de l'exercici anterior.

Article 23 - Representació legal del partit.
El Comitè Directiu té la representació legal del partit, podent delegar
aquesta representació en la persona que ostenti la presidència.

Article 24 - Comissió de Garanties.
La Comissió de Garanties és l'òrgan encarregat de la defensa i garantia
dels drets de les persones afiliades al partit. És l'òrgan competent per
resoldre les impugnacions i comptarà amb un període de quinze dies
naturals per adoptar les seves resolucions que, un cop fermes, seran
inapel·lables.
La Comissió de Garanties es compondrà de cinc membres designats
per la Convenció Nacional en la mateixa forma i terminis que per a la
designació dels membres del Comitè Directiu.
En el cas que es produeixin baixes, seran cobertes per designació del
Consell Nacional, a proposta del Comitè Directiu, i a través d'una
votació ex professo per cobrir les vacants pel període restant de
mandat. A aquesta última elecció podran optar totes les persones
adherides, presentant la seva candidatura davant el Comitè Directiu
qui l'elevarà, prèvia aprovació, a la Mesa del Consell Nacional, durant
els quinze dies previs a la celebració d'aquest Consell Nacional.
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Article 25 - Impugnació d'acords dels òrgans directius.
Les persones afiliades poden impugnar davant la Comissió de
Garanties, qualsevol acord, considerat contrari a la llei o als presents
Estatuts o altra normativa interna del partit, adoptat pels diferents
òrgans directius del partit: Convenció Nacional, Consell Nacional i
Comitè Directiu; així com les propostes de resolució de l'òrgan
instructor dels procediments sancionadors, en un període de deu dies
naturals després de la seva aprovació.
L’esmentat recurs, en el cas d'impugnació d'acords, haurà d'estar
avalat per un mínim de vint persones afiliades. En els procediments
sancionadors, el recurs hauran de presentar els que resultin afectades
en el procediment.
La Comissió de Garanties és l'òrgan encarregat de la resolució davant
aquesta impugnació, en un termini màxim d'un mes, a comptar de la
presentació de l'esmentat recurs per part de les persones afiliades.
Les resolucions de la Comissió de Garanties seran inapel·lables.

CAPÍTOL III.- De la participació singular en el partit.

Article 26 - Altres Estructures de participació.
A més de la participació a desenvolupar en els òrgans col·legiats del
partit regulats anteriorment, el Comitè Directiu del partit, a proposta
d'un mínim de deu persones afiliades, podrà decidir la creació de
seccions, agrupacions sectorials o Cercles territorials, havent de
ratificar aquesta decisió el Consell Nacional. El Comitè podrà establir
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un nombre menor de persones proponents d'acord amb els objectius i
la tasca que s'estableixin.
Aquestes estructures actuaran sota la dependència del Comitè Directiu.
El Reglament intern determinarà, si s'escau, la seva organització i
funcionament.

Article 27 – Joves Units.
1. Es crea la Secció de “Joves Units” per promocionar la participació i
representació del col·lectiu de les persones joves, recollir i vehicular les
inquietuds de la joventut, que poden projectar en benefici de les
activitats del partit perquè disposen de dinàmiques noves.
2. Elaborarà, amb el suport de la secretaria d'Organització, el seu
reglament intern, així com el procediment per a l'elecció dels seus
òrgans, que hauran d'ajustar-se als principis polítics dels presents
estatuts, ser aprovats pel Comitè Directiu i confirmats pel Consell
Nacional a proposta d'aquest. Designarà els seus representants en els
organismes catalans, espanyols, europeus i internacionals que agrupin
les associacions de membres joves de partits polítics.

Article 28.- Secció de “Gent Gran”
1. Es crea la Secció de Gent Gran per recollir l'experiència d'aquells
afiliats i simpatitzants que han acumulat coneixements tècnics,
científics, sectorials, o tenen una àmplia capacitat de gestió i execució
que poden projectar en benefici de les activitats del partit perquè
disposen d’un període vital no limitat ni condicionat professional o
laboralment.
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2. Elaborarà, amb el suport de la Secretaria d'Organització, el seu
Reglament intern, així com el procediment per a l'elecció dels seus
òrgans, que s'han d'ajustar als principis polítics dels presents Estatuts,
ser aprovats pel Comitè Directiu i ratificats pel Consell Nacional a
proposta d'aquest. Designarà els seus representants en els organismes
catalans, espanyols, europeus i internacionals que agrupen les
associacions de membres sènior de partits polítics.

Article 29.- Secció de Voluntariat
1. Es crearà la Secció de Voluntaris per aprofitar l'experiència d'aquells
afiliats i simpatitzants que acumulen coneixements tècnics, científics,
sectorials, o tenen una àmplia capacitat de gestió i execució que poden
projectar en benefici de les activitats de el partit.
2. Elaborarà, amb el suport de la Secretaria d'Organització, el seu
Reglament intern, així com el procediment per a l'elecció dels seus
òrgans, que s'han d'ajustar als principis polítics dels presents Estatuts,
ser aprovats pel Comitè Directiu i ratificats pel Consell Nacional a
proposta d'aquest.

TÍTOL IV.- Règim econòmic-patrimonial; documental i de
comptabilitat.
Article 30 - Determinació del responsable econòmic-financer
del Partit.
El responsable econòmic i financer serà nomenat, entre persones amb
acreditats

coneixements

o

experiència
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professional

en

l'àmbit

econòmic i en què concorri la condició d'honorabilitat, per acord del
Comitè Directiu, ratificat pel Consell Nacional, i les seves funcions seran
les següents:

a) L'elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el
Tribunal de Comptes. Així com la presentació davant el Consell
Nacional dels Comptes anuals per procedir a la seva aprovació, si així
ho decideixen els membres del Consell Nacional.
b) La supervisió dels responsables de la gestió econòmica-financera de
nivell autonòmic, provincial i local, si existissin.
c) Les funcions en matèria d'ordenació de pagaments i autorització de
despeses que, si s'escau, assenyalin els estatuts.
d) Supervisar el compliment dels procediments i normativa legals
relativa a les despeses electorals.
e) Qualsevol altra funció que li atribueixin els estatuts o el màxim òrgan
de direcció o la llei.

Article 31 - Patrimoni.
El partit té plena capacitat jurídica i d'obrar. Haurà d’assegurar la seva
perdurabilitat per tal de garantir el desenvolupament del seu ideari
polític en la societat. Per a això es prendran les mesures que
garanteixin la seva solvència i creixement patrimonial.

Article 32 - Recursos econòmics.
Els recursos econòmics del partit estaran constituïts per:
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1. Procedents del finançament privat:
a) Les aportacions de les persones afiliades i donants.
b) 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 els
seus fins específics.
c) Les donacions en diners o en espècie que es percebin en els termes
i condicions que preveu la Llei Orgànica 3/2015 de finançament dels
partits polítics.
d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que es concertin.
e) Les herències o llegats que es rebin.

2. Procedents del finançament públic:
Les subvencions públiques que per a despeses electorals i despeses de
funcionament ordinari s'estableixin en els termes que preveu la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Llei
Orgànica 3/2015 de finançament dels partits polítics i altres lleis de
Comunitats autònomes, grups parlamentaris de les Cambres de les
Corts

Generals

i

Assemblees

Legislatives

de

les

Comunitats

Autònomes, Juntes Generals dels Territoris Històrics i dels grups de
representants en els òrgans de les Administracions Locals, que li
puguin correspondre.

Article 33 - Procediment d'aprovació de comptes anuals.
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L'administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial
es realitzarà per part d'una persona escollida pel Comitè Directiu, tal
com disposa l'article 30.
El responsable econòmic presentarà la proposta de tancament de
l'exercici davant el Consell Nacional per a la seva aprovació,
contemplant la durada de l'exercici econòmic anual. L'aprovació dels
comptes ha de tenir el suport dels tres cinquens dels membres de
Consell Nacional que assisteixin a la seva celebració.
Un cop aprovades, s'hauran de dipositar davant del Tribunal de
Comptes dins del termini legalment establert.
Es publicarà en la pàgina web del partit polític la informació
especificada a l'article 14 de la Llei Orgànica 3/2015, sobre
finançament de partits polítics.

Article 34 - Règim de control i documental.
a) El Comitè Directiu preveurà un sistema de control intern que
garanteixi l'adequada intervenció, comptabilitzadora de tots els actes i
documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut
econòmic, d'acord amb els seus estatuts i la normativa vigent.
b) El partit portarà, a més del Llibre o fitxer d'Afiliats i el Llibre d'Actes,
els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria i d'Inventaris i Balanços que
permetran, en tot moment, conèixer la seva situació financera i
patrimonial i el compliment de les obligacions previstes en la legislació
en vigor.
c) El partit actua com una entitat patrimonial única. Per això no es
permetran comptes de tresoreria locals o sectorials, sense l'aprovació
expressa del Comitè Directiu i el control del responsable econòmic.
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TÍTOL V.- Disposicions finals.

Article 35 - Reforma dels Estatuts
1. Per procedir a la reforma dels presents Estatuts haurà de ser
convocada la Convenció Nacional del partit per a tal efecte, a proposta
del Comitè Directiu, del Consell Nacional o bé a instància de dues
cinquenes parts dels membres afiliats. En tot cas, es podran presentar
esmenes davant la Mesa de la Convenció Nacional, en la forma,
terminis i condicions que s'estableixin en els reglaments generals o
especials de les reunions de la Convenció Nacional corresponent.
2. Per a l'aprovació de la reforma dels Estatuts es requereix una
majoria de tres cinquenes parts de les persones afiliades presents amb
dret a vot en la Convenció Nacional.

Article 36 - Dissolució o extinció del partit.
1. El partit es dissoldrà o extingirà per acord de la Convenció Nacional
convocada a aquest efecte, adoptada per una majoria de dues terceres
parts de les persones afiliades presents, que representin a més la
majoria de les persones afiliades.
2. Procedirà la dissolució del partit, o, si s'escau la suspensió del
mateix, en els termes que preveu el Capítol tercer de la Llei Orgànica
67/2002, de 27 de juny, de partits polítics.
3. El destí del patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una
vegada satisfetes les

obligacions

financeres que

existissin, es

distribuirà entre les entitats culturals, benèfiques i socials que
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determini la Convenció Nacional que adopti l'acord d'extinció o
dissolució.

Disposició addicional. - Còmput de dies.
Tots els períodes de temps establerts en els presents estatuts
expressats en forma de dies s'entendran per dies naturals.

Disposició transitòria. - Durada dels càrrecs directius.
La renovació dels càrrecs directius actualment vigents en el partit, es
farà d'acord amb els terminis previstos en aquests estatuts.
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