REGLAMENT
COMISSIÓ JURÍDICA

Aprovat pel Consell Nacional el 21 de febrer de 2015
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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ JURÍDICA

Capítol 1.- Composició de la Comissió Jurídica.
Article 1.- La Comissió Jurídica és un òrgan constituït en el si del
Consell Nacional que està integrada per un nombre senar de
membres, entre tres i set.
Article 2.- Poden integrar la Comissió Jurídica les persones afiliades
a Unió Democràtica de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima
de 5 anys.
Article 3.- En el supòsit que per renúncia, defunció, malaltia o per
qualsevol altra causa, la Comissió Jurídica quedi composada per un
nombre parell, el Consell Nacional ha de procedir a designar la
persona o les persones que hagin de cobrir les vacants, d’acord amb
el present reglament. Mentrestant, els empats que es puguin produir
es dirimeixen amb el vot de qualitat de la presidència.
Article 4.- La Comissió Jurídica és renovada o reelegida pel Consell
Nacional constituent després de cada Congrés Nacional Ordinari.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a l’esmentada
renovació o reelecció, qualsevol conseller nacional pot posar de
manifest a la mesa del Consell Nacional aquesta circumstància; la
Comissió Jurídica no perd les seves facultats informadores i
assessores pel fet de que hagi transcorregut el terminis sense que
s’hagi renovat o reelegit.
Article 5.- Correspon al Consell Nacional la designació de les
persones que han d’integrar la Comissió Jurídica. Quan s’hagi de
procedir a renovar o reelegir la Comissió Jurídica o a cobrir les
vacants que s’hagin produït o a substituir algun dels seus membres,
la Mesa del Consell Nacional ha de proposar les persones que hagin
de ser designades membres de la Comissió Jurídica que han de ser
titulats en dret o altres disciplines jurídiques. La proposta s’ha de fer
tenint en compte, especialment, la competència tècnica, així com
l’experiència i coneixements sobre l’organització i funcionament del
partit i els seus òrgans.
Article 6.- La condició de membre de la Comissió Jurídica és
incompatible amb la de:



Membre del Comitè de Govern, amb veu i vot.
Membre de la Mesa del Consell Nacional.
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Article 7.- La condició de membre de la Comissió Jurídica es perd
per renúncia o per pèrdua de la condició d’afiliat a Unió Democràtica
de Catalunya. La renúncia s’ha de dirigir a la Mesa del Consell
Nacional. Així mateix, en el cas que un membre de la comissió
incompleixi de forma reiterada els deures que comporta formar-ne
part, pot ser convidat, per acord de la Comissió, a presentar la seva
dimissió. Si així no ho fa, aquest acord s’eleva a la Mesa del Consell
Nacional, que pot instar-ne la seva substitució.
Article 8.- Entre els membres que formen part de la Comissió han
d’elegir la persona que l’ha de presidir i les persones que han
d’ostentar la vicepresidència i la secretaria. Si el president perd la
condició de membre de la comissió, s’ha de procedir a designar
novament la presidència. Si per la renúncia de la presidència la
comissió queda amb un nombre parell de membres i s’assoleix un
empat reiterat, l’elecció del president correspon fer-la al Consell
Nacional, a proposta de la seva mesa.
Article 9.- La presidència fixa l’ordre del dia, convoca i presideix les
reunions de la Comissió Jurídica i ostenta la seva representació. La
vicepresidència substitueix la presidència en cas de vacant, absència
o delegació. La secretaria auxilia la presidència en les seves funcions
i, específicament, verifica l’assistència, redacta les actes de les
reunions i en lliura les certificacions.

Capítol 2.- Funcions de la Comissió Jurídica.
Article 10.- En els termes previstos en els estatuts, correspon a la
Comissió Jurídica la funció específica d’assessorar, a requeriment del
Consell Nacional, a través de la seva mesa, o del Comitè de Govern,
en tots aquells aspectes jurídics relacionats amb la interpretació dels
Estatuts i de les normes que els despleguin així com amb totes
aquelles altres qüestions que afecten l’organització i funcionament del
partit i dels equips especialitzats i la Unió de Joves.
La Comissió Jurídica exerceix les seves funcions amb autonomia per
garantir la seva independència i objectivitat.
Article 11.- La Comissió Jurídica també informa sobre qualsevol altra
qüestió que li encomani el Consell Nacional, a través de la seva mesa,
o el Comitè de Govern.
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Article 12.- Els dictàmens i els informes de la Comissió Jurídica no
tenen caràcter vinculant, amb excepció dels casos establerts per
l’article 65.4 dels Estatuts.
Article 13.- La Comissió Jurídica és l’òrgan facultat per interpretar
amb caràcter decisori els Estatuts i altra normativa interna, essent les
seves conclusions sobre el conflicte de normes d’obligat compliment,
sense perjudici d’un possible recurs davant del Consell Nacional.
Article 14.- Correspon a la Comissió Jurídica la proposta al Consell
Nacional de normes supletòries o interpretatives dels estatuts,
d’acord amb la disposició addicional primera dels Estatuts.

Capítol 3.- Règim de Funcionament
Article 15.- La Comissió Jurídica actua com a òrgan col·legiat. No
obstant, la Comissió Jurídica pot nomenar un ponent per a la
preparació dels dictàmens i informes.
Article 16.- La Comissió Jurídica es reuneix en sessions ordinàries,
convocades per la presidència cada tres mesos. Transcorreguts els
tres mesos sense que la Comissió Jurídica hagi estat convocada,
qualsevol membre de la mateixa es pot dirigir a la presidència tot
sol·licitant la seva convocatòria. Si la mateixa no es formalitza, es pot
dirigir a la Mesa del Consell Nacional la qual pot adoptar les mesures
reglamentàries pertinents.
Article 17.- Així mateix, la Comissió Jurídica pot ser convocada en
qualsevol moment per tal d’emetre un informe o dictamen a
requeriment del Consell Nacional, a través de la seva Mesa, o del
Comitè de Govern.
Article 18.- La convocatòria de la Comissió es fa per mitjans
telemàtics, procurant que s’asseguri la recepció de la mateixa pels
membres i amb temps suficient.
Article 19.- Els acords de la Comissió Jurídica es prenen per majoria.
Quan un membre de la Comissió té un interès directe en l’assumpte,
apreciat per la mateixa Comissió, s’ha d’abstenir a participar del
debat i votació del mateix.
Article 20.- De totes les reunions de la Comissió Jurídica s’ha
d’aixecar acta, per la secretaria i amb el vist-i-plau de la presidència,
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que ha d’estar a disposició del Comitè de Govern i del Consell
Nacional.
Article 21.- La Comissió Jurídica ha de disposar dels mitjans
necessaris per al desenvolupament de les seves tasques. A aquests
efectes, el Comitè de Govern pot designar a un assessor jurídic, qui
actua sota la dependència absoluta de la Comissió Jurídica i l’auxilia
en totes les funcions que aquesta li encomani.
Disposició addicional
En el present reglament s’entén que les denominacions de gènere
masculí referides a persones inclouen dones i homes.
Disposició derogatòria
Queda derogat l’anterior reglament de la Comissió Jurídica aprovat
pel Consell Nacional del 17 de setembre del 2000.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor immediatament després de la seva
aprovació pel Consell Nacional.
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