REGLAMENT
COMISSIÓ DE GARANTIES

Aprovat pel Consell Nacional el 21 de febrer de 2015
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CAPÍTOL I.- De la Comissió de Garanties.
Article 1.- Composició, elecció i mandat
La Comissió està composada per 7 membres titulars i 14 membres
suplents. Cada Comitè Executiu Intercomarcal proposa, d’entre els
seus afiliats, un membre titular, un primer suplent i un segon suplent,
i el Comitè de Govern en proposa, d’entre tots els afiliats del partit,
un de titular i un primer suplent i un segon suplent.
La proposta conjunta de les intercomarcals i del Comitè de Govern es
vota durant el Congrés Nacional ordinari.
El mandat de la Comissió de Garanties coincideix amb el del Consell
Nacional.
Article 2.- Renovació de membres
Pel que fa a la baixa d’un membre de la Comissió de Garanties, si
aquesta és d’un membre titular, el primer membre suplent esdevé
membre titular i es procedeix a la designació d’un nou membre
suplent. La proposta del candidat és feta per l’òrgan que el va
proposar per ser designat en el Congrés Nacional Ordinari. El Consell
Nacional, mitjançant votació secreta, fa efectiva aquesta substitució.
Article 3.- Contacte
Als efectes pertinents el mitjà de contacte amb la Comissió de
Garanties és el correu electrònic garanties@unio.cat.

CAPÍTOL II.- Funcions de la Comissió de Garanties.
Article 4.- Funcions
Correspon a la Comissió de Garanties el coneixement i resolució dels
expedients incoats d’acord amb el procediment disciplinari establert
pels estatuts del partit, així com el coneixement de tots els recursos
presentats d’acord amb el règim general de recursos.
La Comissió de Garanties, sempre que sigui possible, ha de procurar
utilitzar el sistema de mediació/conciliació per resoldre els conflictes
que conegui.
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CAPÍTOL III.- Deures i incompatibilitats dels seus membres
Article 5.- Deures dels membres
Tots els membres de la Comissió de Garanties tenen el deure d’acudir
a les reunions a les que hagin estat convocats.
En cas que el membre titular no pugui comparèixer, s’ha de convocar
el seu corresponent primer membre suplent, i si el primer suplent
tampoc pot comparèixer s’ha de convocar el segon suplent. En cas
d’impossibilitat d’assistència d’ambdós suplents, el President pot
convocar qualsevol altre membre suplent, primer o segon, nomenat
per qualsevol altre intercomarcal o comitè de govern.
Tot membre de la Comissió de Garanties té el deure de vetllar pel
compliment de la normativa interna del partit, així com actuar amb
independència i neutralitat.
Els membres de la Comissió de Garanties tenen el deure de mantenir
la confidencialitat dels assumptes tractats. En cas d’incompliment
d’aquest deure són procedents els efectes disciplinaris corresponents.
Article 6.- Incompatibilitats
La condició de membre de la Comissió de Garanties és incompatible
amb la de membre del Comitè de Govern i amb la de persona
vinculada laboralment a l’estructura del partit.
En els casos de conflictes en òrgans, càrrecs o llistes territorials, els
membres de la Comissió de Garanties proposats per la intercomarcal
afectada no poden participar en aquell procediment.
Quan algun dels membres de la Comissió de Garanties tingui alguna
relació o tipus d’interès en qualsevol assumpte que la Comissió
conegui, s’ha d’abstenir d’intervenir en aquest procediment concret i
ho ha de comunicar perquè es produeixi la seva substitució. Participar
d’un procediment on hi hagin interessos personals pot produir efectes
disciplinaris.

4

CAPÍTOL IV.- Càrrecs orgànics.
Article 7.- Elecció dels càrrecs
En la reunió constituent de la Comissió de Garanties han d’escollir,
d’entre els seus membres titulars, qui ocupa el càrrec de president,
vicepresident i secretari.
Article 8.- Presidència
Les funcions del president són les de convocar les reunions de la
Comissió de Garanties així com de dirigir els debats en el sí de
l’òrgan, comunicar les resolucions a les persones afectades i signar
les actes de les reunions, juntament amb el secretari.
Article 9.- Vicepresidència
El vicepresident substitueix al president en les seves funcions en cas
d’absència.
Article 10.- Secretaria
El secretari és l’encarregat d’elaborar les actes de les reunions de la
Comissió de Garanties, així com de signar-les juntament amb el
president.
El secretari elabora l’acta de cada sessió i redacta els acords que
s’hagin pres, sense perjudici de l’aprovació formal del document en
una sessió posterior de la Comissió.
CAPÍTOL V.- De l’acceptació i Tramitació d’assumptes. De la
convocatòria.
Article 11.- Inici d’actuacions
La Comissió de Garanties es reuneix a instància de part, segons les
formes establertes pel present Reglament i pels Estatuts d’Unió
Democràtica de Catalunya.
Sempre que ho estimi oportú, la Comissió de Garanties pot demanar
els originals de la documentació presentada, així com demanar als
serveis administratius nacionals verificar les dades que figurin en la
base de dades del partit de les persones implicades en qualsevol
procediment.
Article 12.- Acceptació d’assumptes
En el moment en que aquesta Comissió rep formalment una petició
per analitzar un assumpte estatutàriament i reglamentàriament
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previst, el president ha de convocar els membres de la Comissió de
Garanties, ja siguin els titulars o suplents, per analitzar el cas en
concret i decidir si accepta l’assumpte o bé si el rebutja
motivadament.
Queden exclosos de l’aplicació d’aquest article els procediments
disciplinaris, els quals la comissió ha d’estudiar i resoldre en una
única reunió després d’haver rebut la proposta de resolució i, si és el
cas, les al·legacions de les parts implicades, per part de l’òrgan
instructor nomenat pel comitè de govern.
Article 13.- Convocatòries
La convocatòria de la Comissió es fa per mitjans telemàtics. En ella
s’ha d’indicar el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del
dia.

CAPÍTOL VI.- Dels debats, votacions i de la presa d’acords. De
les resolucions o dictàmens.
Article 14.- Funcionament intern
El president exposa els temes en qüestió, plantejats davant de la
Comissió de Garanties, i tot seguit és debatut en el sí de la Comissió.
Tots els membres tenen garantit el dret de veu en el debat. El
president és l’encarregat de dirigir i ordenar les intervencions, les
rèpliques i contrarèpliques així com l’encarregat de proposar les
votacions que puguin posar fi als debats.
Article 15.- Votacions
Degut a la naturalesa dels debats, totes les votacions en el sí de la
Comissió de Garanties són a mà alçada, a no ser que 2/3 parts dels
membres demanin votació secreta. En aquest darrer cas l’escrutini es
realitzat pel president i el secretari.
Article 16.- Adopció d’acords
Els acords de la Comissió de Garanties s’adopten per assentiment si
un cop anunciats pel president o qualsevol dels membres no susciten
cap objecció o oposició.
Si ho sol·licita un dels membres assistents, es pot sotmetre a votació
l’acord, que en aquest cas es pren per majoria simple dels vots
emesos pels membres assistents a la reunió.
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Article 17.- Efectes de les resolucions
Les resolucions i/o dictàmens de la Comissió de Garanties són
inapel·lables i executables automàticament, a excepció de les
resolucions finals dels expedients disciplinaris, que poden ser objecte
de recurs, en el termini de 5 dies davant la Mesa del Consell Nacional.
CAPÍTOL VII.- De la relació amb els militants i altres òrgans
d’Unió Democràtica de Catalunya.
Article 18.- Petició de col·laboració
En l’exercici de les seves funcions, la Comissió de Garanties té accés
a la documentació que consideri necessària per a l’aclariment del fets
continguts en els assumptes oberts, i per tant, pot demanar la
col·laboració de qualsevol militant o òrgan del partit. Si aquest és el
cas, tots ells tenen el deure de col·laborar en tot allò que demani la
Comissió de Garanties.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
En aquest reglament, s’entén que les denominacions de gènere
masculí referides a persones inclouen dones i homes.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
La modificació d’aquest Reglament ha de ser aprovada pel consell
nacional.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els processos iniciats amb anterioritat a l’aprovació del present
reglament es regeixen per l’establert als estatuts i al reglament de la
Comissió de Garanties del 2006.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el reglament de la Comissió de Garanties aprovat el
25 de març de 2006.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
El present Reglament entrarà en vigor immediatament després de la
seva aprovació pel Consell Nacional.
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