REGLAMENT D’ORDRE INTERN DEL
CONGRÉS NACIONAL EXTRAORDINARI
REFORMA ESTATUTS

Estatuts d’Unió Democràtica de Catalunya aprovats en el
Congrés Extraordinari del 18 de juny del 2005, modificats pel
24è Congrés Nacional Ordinari:
Art. 23. El Congrés Nacional ajustarà la seva celebració a un
Reglament d’Ordre Intern. L'esmentat Reglament d'Ordre
Intern haurà de ser aprovat pel Consell Nacional amb motiu
de l’aprovació de la convocatòria corresponent.

REGLAMENT D’ORDRE INTERN
CONGRÉS NACIONAL EXTRAORDINARI
REFORMA D’ESTATUTS

TITOL 1.- DE LA FASE PRECONGRESSUAL
CAPÍTOL PRIMER: De la ponència i les esmenes
Article 1.- La proposta de Reforma dels Estatuts d’Unió
Democràtica de Catalunya, aprovats en el Congrés Nacional
Extraordinari del 18 de juny de 2005 modificats pel 24è
Congrés Nacional Ordinari, serà enviada, per correu electrònic,
a tots els compromissaris/àries amb l’antelació suficient per
poder fer les esmenes pertinents. A la vegada, es posarà a
disposició de tots els compromissaris/àries a les seus
Intercomarcals i en el seu cas comarcals i locals.
Article 2.- Les esmenes a la Proposta de Reforma dels Estatuts
d’Unió Democràtica de Catalunya podran presentar-se fins a les 20
h. del trentè dia natural previ a la celebració del Congrés Nacional
Extraordinari. Aquestes esmenes podran presentar-se per un dels
procediments següents:
a.- Per acord pres en la corresponent Comitè Executiu Comarcal (o
de Districte a la ciutat de Barcelona).
b.- Avalades, com a mínim, per la signatura de 15
compromissaris/àries. Tots ells signaran la mateixa fent constar el
nom i cognoms.
c.- Per acord pres en el Comitè Executiu dels Equips especialitzats i
el Comitè Executiu Nacional de la Unió de Joves.
Les esmenes s’han de fer arribar per qualsevol mitjà que permeti
acreditar la seva rebuda dins del termini. En cas que les esmenes es
facin arribar per correu electrònic, esmenes2014e@unio.cat, caldrà

que els documents originals de les esmenes, amb les signatures
dels/de les compromissaris/àries que les avalen o els acords dels
òrgans corresponents, es facin arribar a la seu central abans de les
20 h. del vintisisè dia natural abans de la celebració del Congrés
Nacional Extraordinari.
Article 3.- El Consell Nacional designarà els membres de la
Ponència que rebran les esmenes, i en el seu cas les transaccionarà
i/o les acceptarà.

TITOL 2.- DE FUNCIONAMENT DEL CONGRÉS
CAPÍTOL PRIMER: Condicions de congressista
Article 4.- Tenen dret a participar en el Congrés Nacional totes
aquelles persones compromissàries, que compleixen les següents
condicions:
a. Que la seva alta consti en el partit abans de sis mesos
de la data d’obertura del Congrés.
b. Que consti el seu nomenament com a compromissari/a i
que formuli la pertinent inscripció.
c. Que
en
formalitzar
la
inscripció,
abonin
els
corresponents drets, prèviament fixats per la Mesa del
Congrés Nacional.
d. Que estiguin al corrent de pagament de les quotes.
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.
Article 5.- El personal de la Secretaria del Congrés comprovarà si
la persona que vol inscriure’s en el Congrés compleix les condicions
esmentades. No caldrà que la inscripció es faci personalment.
Qualsevol afiliat pot efectuar per a un altre o altres les inscripcions
pertinents, sempre que la persona a la qual s’inscrigui compleixi les
condicions esmentades i signi la butlleta. El dia de la celebració del
congrés la acreditació s'haurà de fer personalment.

Article 6.- A tots els efectes, el lloc hàbil per rebre la documentació
en relació al Congrés, serà la seu nacional del partit (c/ Nàpols 3539, 08018, Barcelona). Altrament, l’únic lloc hàbil a partir de les
zero hores del dia de l’inici del Congrés serà la seu d’aquest.
Article 7.- Totes les persones afiliades tenen dret a comprovar la
constància de la seva afiliació al partit i la data de la seva alta. Hom
podrà comprovar personalment aquestes dades des d’un mes abans
de la celebració. Aquestes comprovacions es podran fer als serveis
administratius del partit.
Article 8.- Tota la documentació que hom reparteixi en el Congrés
o amb motiu d’aquest haurà d’ésser prèviament registrada per la
Mesa del Congrés i segellada per aquesta com a condició prèvia a la
seva difusió.

CAPÍTOL SEGON: Mesa del Congrés
Article 9.- La Mesa del Congrés estarà formada per la Presidència,
integrada per tres persones, que actuaran de forma col·legiada i el
Secretariat, que tindrà entre tres i cinc membres, tots ells assistits
per un/a assessor jurídic/a.
Aquestes persones seran designades pel Consell Nacional que
convoqui aquest Congrés.
Article 10.- Correspon a la Presidència:
I.
II.
III.
IV.

Presidir totes les sessions
Dirigir els debats
Comprovar els escrutinis
Resoldre totes les reclamacions o
impugnacions presentades en el sí del
Congrés Nacional Extraordinari.

A més de les atribucions que li confereix el present Reglament, així
com les habituals a l’exercici de tota Presidència.
Article 11.- Correspon a la Secretaria:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Executar els acords de la Mesa Presidencial
Verificar la inscripció
Tenir cura del servei d’ordre
Realitzar els treballs preparatius
Redactar les actes
Realitzar les altres funcions que el present Reglament
li atorga.

Article 12.- Entre els membres de la Secretaria es designarà un/a
Secretari/a primer/a i un/a substitut/a.
Article 13.- Les decisions de la Presidència que corresponguin
executar a la Secretaria es comunicaran
a través del/ de la
Secretari/a primer/a o persona delegada per aquest/a.
Article 14.- La Presidència d’una sessió es considerarà vàlida amb
la presència de qualsevol dels seus membres. Quan hi hagi
diversitat de criteris en prendre una resolució col·legiada, prevaldrà
el criteri de la majoria.
Article 15.- Donant compliment a l’article 25.6 dels estatuts, en
cas de produir-se una vacant en la Presidència de la Mesa, abans de
la constitució del Congrés, aquesta persona serà substituïda pel/per
la Secretari/a primer/a. La persona del Secretariat que havia estat
designada com a substituta, d’acord amb l’article 12 del present
reglament, passarà a exercir les funcions de Secretari primer. En
cas de produir-se una vacant en el Secretariat es reduirà el numero
de membres d'aquest sempre que es mantingui el límit establert als
estatuts..
En qualsevol altre cas la Mesa del Congrés decidirà.
CAPÍTOL QUART: Dels debats
Article 16.- La Presidència podrà:
a) Fixar en tot moment el temps que li correspon a l’orador de
fer ús de la paraula.
b) Advertir-li que s’ha exhaurit el temps.
c) Demanar-li que es cenyeixi a la qüestió.
d) Cridar-lo a l’ordre per retirar-li la paraula.

e)

Suspendre momentàniament la paraula a algú per atendre
algun afer a realitzar per la Presidència.

Article 17.- Si, a judici de la Presidència,
interessat/da, es fessin al·lusions a una persona
d’un/a afiliat o d’un òrgan del qual en formés o
part, la Presidència podrà concedir a l’al·ludit/da la

i a petició del
o a la conducta
n’hagués format
paraula.

Article 18.- La Presidència, abans o durant el debat, podrà fixar el
nombre d’oradors que intervindran en el tema o temes en qüestió.
Hi haurà sempre un torn a favor i un altre en contra com a mínim.
Quan a judici de la Presidència algú sigui contradit o al·ludit se’l
podrà deixar rectificar o replicar per una sola vegada.
Article 19.- La Presidència, quan estimi que un tema ha estat
suficient debatut, posarà fi a la discussió i ordenarà, si s’escau, la
votació.

CAPÍTOL CINQUÈ: De les votacions
Article 20.- Cada congressista amb el dret de sufragi podrà emetre
un sol vot.
Article 21.- En cap cas està permesa la delegació del vot.
Article 22.- Quan per a qualsevol qüestió calgui un quòrum
específic de congressistes, s’entén que es refereix a congressistes
que exerceixin realment el vot en la votació corresponent.
Article 23.- Per prendre part en les votacions hom ha d’ésser
present a la sala corresponent en el moment que la votació
s’ordeni.
Article 24.- La votació pot ésser:
a) Per Assentiment General: un cop estudiades les
propostes de la Presidència, es consideren aprovades si

no es presenten objeccions o aquestes són retirades si
s’haguessin presentat.
b) Nominal: S’aixequen les paperetes de votació a ma
alçada, d’aquells/es que aproven; d’aquells/es que
desaproven i d’aquells/es que s’abstenen.
Article 25.- Per a l’aprovació de la Proposta de Reforma d’Estatuts,
caldrà que sigui aprovada mitjançant acord dels dos terços dels/de
les congressistes inscrits/es.

CAPÍTOL SISÈ: De les sessions
Article 26.- Les sessions del Congrés Nacional Extraordinari,
relatives a la ponència, tindran caràcter plenari.
Article 27.- Totes les sessions seran sempre presidides per un
membre de la Presidència de la Mesa, o persona en qui delegui,
amb l’assistència d’un membre del Secretariat, que actuarà de
Secretari/a.
Article 28.- Podran assistir a les sessions del Congrés Nacional
Extraordinari no solament els congressistes sinó també aquelles
persones afiliades a Unió Democràtica de Catalunya, que havent-ho
sol·licitat hagin obtingut autorització de la Presidència. No obstant,
aquests no gaudiran de veu ni de vot.

CAPÍTOL SETÈ: De les reclamacions en el sí del Congrés
Article 29.- Les reclamacions que es formulin seran resoltes
inapel·lablement per la Presidència del Congrés.

CAPÍTOL NOVÈ: Facultats especials de la Mesa

Article 30.- La Mesa del Congrés podrà donar, abans i durant la
celebració del Congrés, instruccions complementàries del Reglament
destinades a la bona marxa de les sessions. Entre aquestes
facultats cal entendre la de modificar en sentit restrictiu sempre que
no hi hagi oposició majoritària.
Article 31.- A més de les facultats reconegudes en el Reglament, la
Presidència podrà:
a) Amb motivació raonada, prendre les mesures que estimi
escaients en relació al bon ordre i marxa del Congrés. Així
mateix, podrà suspendre el curs d’aquest i donar-lo per
clos, quan raons d’ordre ho facin necessari.
b) Interpretar decisòriament el Reglament i les instruccions,
així com tot allò que es remeti als Estatuts.

TÍTOL 3.- ARXIU I COMUNICACIONS
Article 32.- Les actes i documents del Congrés seran arxivats a la
seu nacional del partit. La ponència definitiva de reforma d’estatuts,
aprovada pel Congrés Nacional Extraordinari, es penjarà al web del
partit.

DISPOSICIÓ FINAL
En els terminis establerts per dies, a comptar d’un de determinat,
quedarà aquest exclòs del còmput.; i llevat que es digués el
contrari, s’entendran sempre dies naturals, sense descomptar els
festius.
Els terminis expressats per mesos es comptaran de data a data.

