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REGLAMENT DEL CONSELL NACIONAL
TÍTOL I - COMPOSICIÓ I DURADA DEL CONSELL NACIONAL
Article 1.1. El Consell Nacional està constituït per les persones que adquireixin
la condició de conseller nacional d’acord amb el que estableixen els
Estatuts del partit.
2. La durada del Consell Nacional és la que estableixen els Estatuts, o
bé la que acorda, excepcionalment, el Congrés Nacional.
TÍTOL II - MESA DEL CONSELL NACIONAL
Capítol 1 - Composició
Article 2.La Mesa del Consell Nacional està formada per un president, tres
vicepresidents i tres secretaris.
Capítol 2 - Sistema d’elecció
Article 3.1. El procediment d’elecció s’inicia amb la presentació de
candidatures a president i de candidatures a la resta de membres de
la Mesa. Les candidatures a president requereixen l’aval de 50
consellers nacionals. Les candidatures a la resta de membres de la
Mesa inclouen tots els noms de les persones que han d’ocupar els
diferents càrrecs de la Mesa i hi han de ser representades totes les
intercomarcals. Aquestes candidatures han de comptar amb l’aval de
tots els Comitès Executius Intercomarcals o bé amb l’aval de 50
consellers nacionals. Les candidatures s’han de presentar a la seu
nacional del partit. El termini per a la presentació de candidatures a
la Mesa finalitza a les 20 hores del 10è dia abans de la data de
celebració de la sessió constitutiva del Consell Nacional.
2. El President i la resta de membres de la Mesa del Consell Nacional
són elegits en la seva primera sessió, que ha de ser presidida pel
conseller de més edat i hi actua de secretari el conseller més jove.
3. L’elecció del president i de la resta de membres de la Mesa es fa
en tres votacions secretes:
 Una votació per al president.
 Una votació per als vicepresidents.
 Una votació per als secretaris.
Un cop escollida la Mesa, i a proposta del president, aquesta ordena
les vicepresidències i les secretaries, i designa, d’entre les
secretaries, quina serà l’encarregada de la redacció de les actes.

2

Article 4.Les vacants que es produeixin a la Mesa durant el mandat del Consell
es cobreixen per elecció en la sessió següent a aquella en què s’han
produït. La proposta de les persones que han de cobrir les baixes pot
realitzar-la:
- Si es tracta d’elegir president, l’aval de 50 consellers nacionals.
- Si es tracta d’un altre membre de la Mesa, la proposta pot realitzarla el Comitè Executiu de la Intercomarcal a la qual pertany la persona
que causa baixa, o bé la meitat dels consellers nacionals d’aquesta
Intercomarcal.
Capítol 3 - Funcions dels membres de la Mesa
Article 5.El president té la representació del Consell Nacional en tots els
aspectes i actes públics i privats. Correspon al president convocar,
obrir, cloure les sessions; regir les sessions, les votacions i els
escrutinis que s’hi produeixin, i dirigir-ne els debats. Té també les
funcions específiques que li atorga el Consell, en el marc de les seves
atribucions, i aquelles que li confereix el Congrés Nacional.
Article 6.Els vicepresidents substitueixen el president en el cas de vacant,
absència o delegació per l’ordre que ostentin.
Article 7.Els secretaris auxilien al president en les seves funcions i,
específicament, verifiquen l’assistència i en lliuren les certificacions.
TÍTOL III - COMPETÈNCIES
Article 8.Les competències del Consell Nacional són les que estableixen els
Estatuts del partit. El Congrés Nacional pot confiar-li altres missions
amb caràcter permanent o temporal.
Capítol 1 - Designació de persones que hagin de cobrir les
baixes que es produeixen en el Comitè de Govern o en
altres càrrecs elegits pel Congrés
Article 9.1. El Consell Nacional és l’òrgan encarregat de designar les persones
que hagin de cobrir les baixes que es produeixin en el càrrec del
Defensor de l’Afiliat i entre els membres del Comitè de Govern i de la
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Comissió de Garanties, acceptant o no els candidats proposats
d’acord amb els apartats següents.
2. En el cas de baixa en el càrrec de Defensor de l’Afiliat, el Comitè
de Govern proposa un nou candidat.
3. Per cobrir les baixes dels membres del Comitè de Govern, aquest
proposa un nou candidat.
4. Pel que fa a la baixa d’un membre de la Comissió de Garanties, si
aquesta és d’un membre titular, el membre suplent esdevé membre
titular i es procedeix a la designació d’un nou membre suplent. La
proposta de candidat la fa l’òrgan que el va proposar per ser designat
en el Congrés Nacional Ordinari.
5. Per cobrir les baixes dels consellers nacionals elegits pel Congrés
Nacional se segueix el següent procediment: les candidatures són
unipersonals i es presenten a la Mesa del Consell Nacional fins les 20
hores del 8è dia abans de la celebració del Consell Nacional on es
procedeix a l’elecció. Les candidatures han de venir informades
favorablement pel seu propi comitè executiu intercomarcal i per una
altres dos comitès executius intercomarcals més o avalades per
afiliats de tres intercomarcals, a raó de vint-i-cinc afiliats per
cadascuna d’elles. Només es pot donar suport a candidatures d’acord
amb el número de places vacants a cobrir.
6. En tots els casos la votació en el sí del Consell Nacional és secreta.
Capítol 2 - Resolució de recursos en la designació de
candidats.
Article 10.El Consell Nacional, d’acord amb l’article 116 dels Estatuts, és l’òrgan
competent per a la resolució en darrera instància de les impugnacions
i recursos que es presentin en la designació de candidats.
Els recursos es dirigeixen, en un termini de 3 dies, en primera
instància, a la Comissió de Garanties, que és l’òrgan competent per a
resoldre’ls.
El Consell Nacional és l’encarregat de resoldre aquelles impugnacions
que la Comissió de Garanties no pugui resoldre en termini . Així
mateix, el Consell Nacional resoldrà les impugnacions de resolucions
de la pròpia Comissió de Garanties.
En tot cas, el Consell Nacional és competent en darrera instància per
a resoldre qualsevol impugnació de candidats a eleccions públiques.
Sempre que els terminis ho facin indispensable, es podrà convocar un
Consell Nacional extraordinari per a resoldre les possibles
impugnacions.
Els recursos que hagi de resoldre el Consell Nacional s’han d’adreçar
a la seva Mesa, per tal de que pugui incorporar-ho en l’ordre del dia.
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Article 11.Quan es designin candidats no afiliats per a eleccions d’àmbit
superior al municipal, procedeix la ratificació d’aquestes designacions
al Consell Nacional. La Intercomarcal que ha realitzat la designació ha
d’exposar les raons de la mateixa al Consell Nacional, el qual decideix
si és procedent mitjançant votació secreta.
Capítol 3 - Ponències, mocions i propostes de resolució
Article 12.1. Els consellers nacionals poden proposar i sotmetre a votació del
Consell Nacional, ponències, mocions i propostes de resolució.
La ponència consisteix en un informe o dictamen entorn un assumpte
determinat que es considera d’interès del Consell Nacional.
La moció consisteix en una proposta de pronunciament del partit
sobre un tema concret, i també pot ser presentada per la Mesa del
Consell Nacional. La proposta de resolució consisteixen en instar el
Comitè de Govern a realitzar una actuació determinada.
2. El procediment a seguir és el següent:
- Les ponències, mocions i propostes de resolució han de fer-se per
escrit, s’han de signar per un mínim de 20 consellers nacionals i s’han
d’adreçar a la Mesa del Consell Nacional.
- La Mesa del Consell Nacional admet a tràmit les propostes rebudes
fins a la data de convocatòria del Consell i les fa arribar als consellers
nacionals.
- La Mesa pot rebutjar l’admissió a tràmit si no es compleixen els
requisits formals abans esmentats i/o si en aquestes iniciatives es
contradiuen els Estatuts i/o la doctrina del partit.
- La Mesa ordena el procediment de debat i votació de les mateixes.
Capítol 4 - Ponències per debatre al Congrés
Article 13.El Consell Nacional que convoca un Congrés Nacional Ordinari elegeix
les propostes de ponències que s’hauran de debatre i votar en el
Congrés així com les persones encarregades de la formulació de les
mateixes.
Article 14.Poden presentar propostes sobre la temàtica de les ponències i de les
persones encarregades de cada una d’elles: el Comitè de Govern i/o
un mínim de cinquanta consellers nacionals. Aquestes propostes de
ponència i de persones encarregades del seu redactat han de ser
dirigides a la Mesa del Consell Nacional abans de les 20 hores del
cinquè dia anterior al de la celebració del Consell Nacional on es
convoca el Congrés Nacional. La/les proposta/es han de ser lliurades
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a la Mesa, indicant el tema, els membres redactors de la ponència i
han d’anar acompanyades dels corresponents avals.
Article 15.La votació de les diferents propostes de ponència i dels seus
respectius membres redactors, es realitza a mà alçada.
Capítol 5 - Procediment d’elaboració dels reglaments interns
Article 16.El procediment per a l’elaboració dels reglaments interns és el
següent:
La Proposta de Reglament l’elabora una comissió designada pel
Comitè de Govern. El Comitè de Govern pot delegar l’elaboració de la
proposta a l’òrgan en qüestió quan ho estimi oportú. En el cas
específic del Reglament d’Organització Territorial, la comissió l’han de
formar, com a mínim, un representant de cadascuna de les
intercomarcals a proposta del corresponent comitè executiu
intercomarcal i un representant del Comitè de Govern.
La proposta és lliurada a la Mesa del Consell Nacional, que previ
informe de la Comissió Jurídica sobre l’adequació de la proposta amb
els Estatuts, s’encarrega que aquesta estigui a disposició de tots els
consellers nacionals, a través dels mitjans que consideri pertinents.
Per la presentació d’esmenes és necessari l’aval de quinze consellers
nacionals. El termini de presentació de les mateixes finalitza a les 20
hores del desè dia abans de la celebració del Consell Nacional. Les
esmenes es fan arribar per correu electrònic. En tot cas, la Mesa del
Consell Nacional es reserva la possibilitat de demanar els documents
originals de les esmenes, amb els corresponents avals, ens els casos
que estimi oportú.
La Mesa del Consell Nacional està facultada per proposar les
modificacions pertinents per tal que la proposta de Reglament sigui
adequada als Estatuts del partit. Les modificacions elaborades per la
Mesa per a l’adequació de la proposta als Estatuts del partit
requereixen majoria simple del Consell Nacional per ser aprovades
La Mesa fixa els criteris per a la defensa de la proposta de Reglament
per part de la comissió redactora, si s’escau, per al debat -tot
garantint el dret de contestació i rèplica- i la posterior votació de les
esmenes. Per a l’aprovació de la proposta de Reglament és preceptiva
una majoria de 2/3 dels consellers nacionals presents.
TÍTOL IV - TIPUS DE REUNIONS
Article 17.Les sessions del Consell Nacional poden ser ordinàries o
extraordinàries. Les primeres són les que tenen lloc, com a mínim,
una vegada cada dos mesos per a tractar els assumptes propis del
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Consell Nacional. Les segones són aquelles que es convoquen per
tractar un assumpte específic i aquelles que en el seu ordre del dia no
comptin amb l’informe del Comitè de Govern.
TÍTOL V - CONVOCATÒRIA
Article 18.1. La convocatòria per a cada de sessió del Consell és per escrit i el
president l’envia personalment a cada conseller amb una antelació
mínima de vint dies. Cada convocatòria ha d’indicar la data, l’hora, el
lloc, l’ordre del dia i el caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
2. La convocatòria es realitza per mitjà de correu electrònic.
3. En circumstàncies excepcionals, el president pot alterar l’antelació i
la forma escrita de les convocatòries, però no pot deixar mai de
comunicar l’ordre del dia.
4. La convocatòria a la sessió constitutiva del Consell Nacional es farà
amb una antelació mínima de 30 dies.
TÍTOL VI - ORDRE DEL DIA I FUNCIONAMENT LES SESSIONS
Capítol 1 – Ordre del dia
Article 19.L’ordre del dia és fixat per la Mesa, i ha d’incloure-hi els temes
proposats pel Comitè de Govern o aquells que siguin sol·licitats per
escrit per aquells que hagin demanat la convocatòria.
Capítol 2 – Funcionament de les sessions
Article 20.El Consell queda vàlidament constituït en primera convocatòria per la
presència o representació de les 2/3 parts dels seus membres. En el
moment de fer la convocatòria del Consell Nacional, es pot fixar una
segona convocatòria, en la qual no cal cap tipus de quòrum per a la
seva constitució.
Article 21.En començar cada sessió es verifica l’assistència i representació i es
procedeix la votació per aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió
anterior i l’ordre del dia; la inclusió en aquest moment de qualsevol
nou punt a l’ordre del dia no pot ser acordada si no és amb la
conformitat dels 2/3 dels assistents. A continuació, es tracten els
punts de l’ordre de dia d’acord amb l’ordre establert. Els debats de
les sessions del Consell Nacional són secrets i han de mantenir-se en
reserva total; sens perjudici de la facultat dels consellers nacionals
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d’informar del seu contingut en els seus respectius àmbits de
representació dins del partit. La Mesa pot modificar aquest règim en
relació amb alguna qüestió concreta.
Capítol 3 – Presa d’acords
Article 22.1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels consellers
presents i representats, tret que el present Reglament determini un
altre tipus de majoria. El vot dels consellers és presencial, i només
pot ser delegat per les circumstàncies i mitjançant el procediment
que establert pels Estatuts.
2. En les eleccions que afecten a persones, si es produeix empat es
realitza una segona votació. Si persisteix l’empat, aquest es resol a
favor del candidat d’afiliació més antiga al partit i, en cas que aquesta
data fos la mateixa, queda elegit el de més edat.
3. En les altres votacions, quan resulti empat és necessari repetir la
votació. Si persisteix l’empat es realitza una tercera votació, i si
d’aquesta resulta un nou empat es considera que la proposta ha estat
rebutjada.
TÍTOL VII - PÈRDUA
NACIONAL

DE

LA

CONDICIÓ

DE

CONSELLER

Article 23.La condició de conseller nacional es perd pel venciment del mandat,
per dimissió, quan per qualsevol causa es deixa de pertànyer al
partit, i/o per les causes previstes als Estatuts.
Article 24.D’acord amb el que estableixen els Estatuts del partit, l’absència
injustificada a tres reunions del Consell Nacional implica
automàticament la pèrdua de la condició de conseller nacional electe.
Aquest deixarà de tenir l’acreditació corresponent per accedir a les
reunions del Consell Nacional.
Article 25.L’absència injustificada a tres reunions del Consell Nacional per part
d’un conseller nacional nat, implica la pèrdua del seu dret a vot.
Article 26.En els casos de consellers nacionals que hagin excusat la seva
assistència, correspon a la Mesa l’apreciació de la justificació
d’aquestes absències.
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La Mesa tindrà cura de notificar la perduda de la condició de conseller
nacional o la perduda del dret de vot a les persones implicades. La
Mesa del Consell Nacional facilita semestralment als comitès
executius comarcals, dels equips especialitzats i de la Unió de Joves,
la relació d’absències injustificades dels consellers nacionals elegits
pel seu àmbit.
TÍTOL VIII - CONVIDATS AL CONSELL NACIONAL
Article 27.1. Poden assistir al Consell Nacional, sense veu i sense vot, en la
seva condició de convidats, les persones que acompanyin un conseller
nacional, de la qual es prenen les dades a l’entrada de les reunions.
Els convidats han de ser necessàriament afiliats a UDC, sota la
responsabilitat del conseller que signi el document de control;
s’admet un sol convidat per conseller nacional.
2. Els membres del Comitè de Govern poden convidar a les reunions
del Consell Nacional una o varies persones, amb comunicació prèvia a
la Mesa del Consell Nacional que podrà oposar-se a la seva admissió.
3. La Mesa del Consell Nacional pot convidar a participar a les
reunions del Consell Nacional a quantes persones estimi oportunes,
siguin o no militants del partit. En especial, a aquelles persones que,
per raó de la seva significació en qualsevol àmbit de la vida social,
política, cultural o econòmica en el seu país d’origen, puguin
contribuir, amb les seves aportacions, a l’enriquiment i al
desplegament de l’ideari del partit i a la definició de la seva posició
política en matèries específiques.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera.Tots els terminis previstos en el present Reglament es computen com
a terminis naturals.
Segona.En el cas en que el nombre d’intercomarcals constituïdes del partit
faci incompatible la composició de la Mesa del Consell Nacional
d’acord amb el que estableix l’article 2 del present reglament, s’ha
d’afegir una secretaria més per cada nova intercomarcal constituïda
perquè totes tinguin representació a la Mesa.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera.En el present reglament, s’entén que les denominacions de gènere
masculí referides a persones inclouen dones i homes.
Segona.El present Reglament entrarà en vigor immediatament després de la
seva aprovació pel Consell Nacional.
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