Instruccions
per a l’elecció de
compromissaris/àries per al
Congrés Nacional Extraordinari
REFORMA D’ESTATUTS

INSTRUCCIONS PER A L’ELECCIÓ DE COMPROMISSARIS/ÀRIES PEL
CONGRÉS NACIONAL EXTRAORDINARI
REFORMA D’ESTATUTS
Estatuts d’Unió Democràtica de Catalunya aprovats en el Congrés Nacional
Extraordinari de 18 de juny de 2005, modificats pel 24è Congrés Nacional Ordinari:
Art. 26. “... El Consell Nacional dictarà les instruccions complementàries
necessàries per regular la designació dels/de les compromissaris/àries i la
forma d’acreditar-la i per ordenar el procés precongressual ordinari de
renovació de càrrecs.”
Art. 22.3. L’àmbit per elegir els compromissaris al Congrés Nacional amb
caràcter extraordinari és l’assemblea comarcal.

1.- ELECCIÓ DE COMPROMISSARIS/ÀRIES
1.1.- Elegibles:
Els/Les afiliats/des d’Unió Democràtica de Catalunya que també ho siguin de la
Unió de Joves o d’algun/s Equip/s Especialitzat/s i que vulguin ser
compromissaris/àries, hauran d’optar entre presentar la seva candidatura a
compromissari/ària pel partit o per un Equip Especialitzat o per la Unió de Joves.
El fet de presentar-se a compromissari/ària pel partit exclou la possibilitat de
presentar-se per un Equip Especialitzat o per la Unió de Joves, i viceversa.
Per ostentar la condició d’elegible (poder presentar-se a compromissari) en el
procés de designació de compromissaris/àries, serà necessari complir els
següents requisits:
1.
Tenir una antiguitat mínima d’afiliació de 6 mesos, a comptar des de la
data en que es celebri la reunió en qüestió.
2. Estar al corrent del pagament de les quotes com afiliat/da.

1.2.- Electors:
Aquells/es afiliats/des del partit que siguin membres de les assemblees
comarcals i alhora siguin afiliats/des de la Unió de Joves o d’algun/s Equip/s
Especialitzat/s, podran exercir el dret de vot, tant en l’Assemblea Comarcal, per
a l’elecció de compromissaris/àries del partit, com en la corresponent Assemblea
de designació de compromissaris/àries de la Unió de Joves o de l’Equip
Especialitzat al qual pertanyin.
Per ostentar la condició d’elector/a (per poder votar) en el procés de designació
de compromissaris/àries, serà necessari complir els següents requisits:

1. Tenir una antiguitat mínima d’afiliació de 6 mesos, a comptar des de la
data en que es celebri la reunió en qüestió.
2. Estar al corrent del pagament de les quotes com afiliat/da
1.3.- Pel que fa al pagament de les quotes endarrerides o pendents, s’atendrà al
sistema establert a l’article 9, lletra C) dels Estatuts d’Unió Democràtica de
Catalunya, aprovats en el Congrés Nacional Extraordinari de 18 de juny de 2005 i
modificats pel 24è Congrés Nacional Ordinari d’UDC. Segons estableix l'esmentat
article, convocat qualsevol òrgan territorial, i per poder ostentar el dret a ser
elector/a i elegible, els/les afiliats/des que no estiguin al corrent de pagament de la
quota d’afiliació hauran de posar-s’hi. Podran fer-ho fins el dia de la celebració de la
reunió de l’òrgan en qüestió. Es podran posar al corrent de pagament de les quotes
corresponents a l’any en curs de la data de la reunió en què es fa efectiu el
pagament.
En cas de pagar una quota aliena, caldrà l’autorització expressa original de
l’afectat/da que no estigui al corrent de pagament. Una tercera persona només
podrà fer efectiu el pagament de les quotes endarrerides d’un/a sol/a afiliat/da.

1.4.- Procediment:
a) Compromissaris/àries pel partit: Respecte de la designació de
compromissaris/àries d’Unió Democràtica de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els actuals estatuts del partit, el Consell Nacional que convoqui
aquest
Congrés
Nacional
Extraordinari
fixarà
la
proporció
de
compromissaris/àries respecte el nombre total de militants. El procediment per
a la seva elecció serà el següent:
1.- Tots/es aquells/es afiliats/des que vulguin ser compromissaris/àries ho
manifestaran així en el decurs de l’Assemblea Comarcal corresponent, en
la qual es procedirà a elegir els/les compromissaris/àries que els
correspongui i que siguin múltiples de la proporció que fixi el Consell
Nacional que convoqui el Congrés Nacional Extraordinari.
2.- L'Assemblea intercomarcal ratificarà i, en el cas de que hi hagin
restes respecte al número de compromissaris/àries que els hi pertoqui
escollir a les assemblees comarcals elegirà les persones compromissàries
que correspongui.
3.- D’aquestes reunions en les quals es realitzi l’elecció de
compromissaris/àries s’estendrà la corresponent acta que es farà arribar a
la Mesa del Congrés.

b) Equips especialitzats i Unió de Joves:
La designació de
compromissaris/àries serà feta per l’Assemblea de cada Equip Especialitzat i de
la Unió de Joves.

El nombre de compromissaris/àries a designar serà igual al nombre de
consellers nacionals obtinguts segons la seva militància, d’acord amb l’article
26.3 dels Estatuts. Concretament de la següent manera (article 29.6 j) dels
Estatuts): 5 afiliats/des per cadascun dels Equips Especialitzats i per la Unió de
Joves, i un afiliat/da més per cada dos-cents membres d’aquests, amb un límit
màxim de representació de dotze membres per cada Equip Especialitzat i per la
Unió de Joves.
De les Assemblees dels Equips Especialitzats i de la Unió de Joves, en les quals
es realitzi l’elecció de compromissaris/àries s’estendrà la corresponent acta que
es farà arribar a la Mesa del Congrés.

2. COMPROMISSARIS NATS
Els consellers nacionals, que ho siguin, en el moment de celebració del Congrés
Nacional Extraordinari seran compromissaris nats per tant no tindran que ser
escollits pels diferent òrgans d'elecció de compromissaris.

3.- ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE LES IMPUGNACIONS
El Consell Nacional designarà l’òrgan que ha de resoldre les impugnacions que es
presentin referides a la designació de compromissaris.
Les impugnacions s’adreçaran a la Seu nacional del carrer Nàpols número 35-39,
amb codi postal 08018 de Barcelona.

