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Capítol 1.- De la constitució i dels membres del
Comitè de Govern
Article 1 - Constitució del Comitè de Govern
Una vegada celebrat el Congrés Nacional ordinari, el Comitè de
Govern s’ha de reunir el primer dia hàbil per tal de constituir l’òrgan i
d’elegir, entre els seus membres electes, com a mínim, la
presidència, la secretaria general, la vicesecretaria general i la
secretaria d’actes, i, si s’escau, elegir la resta de càrrecs orgànics.
Article 2 - Dels membres del Comitè de Govern
El Comitè de Govern es compon dels membres electes i dels
membres nats, en el número i les condicions que estableix l’article 37
dels Estatuts.
Especificitats dels membres electes:

 Els membres electes prenen possessió del càrrec en l’acte de
constitució del Comitè de Govern o, si es tracta d’una
substitució, en la reunió immediatament posterior a la seva
designació.

 Els membres electes són baixa del Comitè de Govern per mort
o incapacitat, per pèrdua de la condició d’afiliat o per renúncia
voluntària, que s’ha d’adreçar a la presidència mitjançant un
escrit que es presenta davant la secretaria general.
En la primera reunió del Comitè de Govern es dóna compte de
la baixa i s’inicia el procediment per a la seva substitució.
Especificitats dels membres nats


Els membres nats s’entenen incorporats al Comitè de Govern
en el moment en el qual prenguin possessió del càrrec que els
dóna aquella condició i que així ho justifiquin.



Els membres nats són baixa del Comitè de Govern quan deixen
de posseir el càrrec que els habilita.
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Article 3 - De les incompatibilitats
La condició de membre del Comitè de Govern és incompatible amb la
de membre de la Mesa del Consell Nacional, amb la de membre de la
Mesa del Congrés Nacional, amb la de membre de la Comissió
Jurídica, amb la de membre de la Comissió de Garanties i qualsevol
altra incompatibilitat que estableixin els estatuts.
Article 4 - Deure de secret
Els membres del Comitè de Govern han de guardar secret sobre el
contingut de les deliberacions i dels acords presos, sens perjudici
d’allò establert per l’article 13 d’aquest reglament, i s’estén aquest
deure fins i tot després de cessar en el càrrec.

Capítol 2. De les competències i organigrama del
Comitè de Govern
Article 5 - Competències del ple del Comitè de Govern
Amb les excepcions previstes en els Estatuts i en aquest reglament,
totes les funcions i competències del Comitè de Govern es consideren
atribuïdes al seu ple, que en tot cas és responsable de l’activitat
global de l’òrgan col·legiat.
El Comitè de Govern pot conferir els mandats o apoderaments que
consideri convenients per a actes concrets amb caràcter temporal o
permanent.
Article 6 - Càrrecs del Comitè de Govern
1.- Sens perjudici del seu caràcter col·legiat, el Comitè de Govern té
una presidència, una secretaria general, una vicesecretaria general,
les vicepresidències, secretariats i vocalies que es considerin.
2.- El Comitè de Govern pot adequar els diferents càrrecs a les
necessitats de cada moment.
Article 7 - Presidència del Comitè de Govern
1.- L’elecció de la presidència del Comitè de Govern, tant en la sessió
constitutiva com en el cas de vacant posterior, es fa per votació
secreta dels membres electes que el componen i entre els candidats
-4-

que s’hi hagin presentat. És escollida, en primera volta, la persona
candidata que obtingui una majoria absoluta de vots. En cas contrari,
es procedeix a realitzar una segona volta, que té lloc en la mateixa
sessió, i en la qual resulta escollida la persona més votada. En cas
d’empat, aquest es resol en favor del candidat de més antiguitat
d’afiliació, i en el cas de coincidència d’antiguitat es resol en favor del
candidat de més edat.
2.- Són funcions de la presidència del Comitè de Govern:

 Representar i dirigir aquest òrgan col·legiat.
 Representar judicial i extrajudicial en tota mena d’actes i
contractes per materialitzar els acords del Comitè de Govern.


Fixar l’ordre del dia, convocar i presidir les reunions del Comitè
de Govern.



Ordenar les deliberacions i els debats.



Dirimir, en cas d’empat, el resultat de les votacions.

3.- La presidència pot delegar, quan sigui necessari, qualsevol de les
seves funcions a la secretaria general.
Article 8 - Secretaria general del Comitè de Govern
1.- L’elecció de la secretaria general del Comitè de Govern, tant en la
sessió constitutiva com en el cas de vacant posterior, es fa per
votació secreta dels membres electes que el componen i entre els
candidats que s’hi hagin presentat. És escollida, en primera volta, la
persona candidata que obtingui una majoria absoluta de vots. En cas
contrari, procedeix realitzar una segona volta, que té lloc en la
mateixa sessió i en la qual resulta escollida la persona més votada.
2.- Són funcions de la secretaria general del Comitè de Govern:


Assistir la presidència del Comitè de Govern i substituir-la en
cas d’absència, de malaltia o de delegació.



Coordinar la vicesecretaria general, les vicepresidències
executives, els secretariats i les diferents àrees del Comitè de
Govern.
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Coordinar, d’acord amb la presidència del Comitè de Govern,
les funcions executives del partit dins de les línies marcades pel
congrés o el Consell Nacional i acordades en el si del Comitè de
Govern.

 Certificar les altes i baixes dels membres del Comitè de Govern
i vetllar pel compliment del seu règim d’incompatibilitats.


Signar les actes i certificar els acords del Comitè de Govern,
amb el vistiplau de la presidència.

 Impulsar les tasques de participació que estableixen els
Estatuts. En especial coordinar l’espai virtual de participació.

 Les delegades expressament per la presidència, segons allò
establert per l’article anterior.
Article 9 - Vicesecretaria general
Corresponen a la vicesecretaria general les funcions que li siguin
delegades per la secretaria general.
Article 10 - Vicepresidències i secretariats
1.- Les vicepresidències que el Comitè de Govern hagi decidit dotarse depenen directament de la secretaria general del partit.
Són les encarregades d’executar la línia i la doctrina del partit
respecte les diferents àrees que aquestes tractin.
2.- Els secretariats que s’hagin acordat pel ple del Comitè de Govern
depenen directament de la secretaria general del partit.
Cada un dels diferents secretariats pot estar presidit per un membre
del Comitè de Govern, o per una persona designada a tal efecte, que
no sigui membre del Comitè de Govern. Aquesta última, en no formar
part del Comitè de Govern, no té ni veu ni vot, sens perjudici de
l’establert per l’article 26 d’aquest Reglament. La persona
responsable de cada secretariat es fa càrrec del seguiment dels
acords que es prenguin del seu àmbit.
El propi Comitè de Govern, ha d’establir el nombre, la denominació i
els àmbits competencials dels secretariats. Així mateix, el Comitè de
Govern pot fixar els objectius i el programa d’actuació de cada
secretariat, i crear-ne de nous o suprimir-ne d’existents, sempre que
les circumstàncies polítiques ho exigeixin.
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Article 11 – Àrees executives.
1.- Als càrrecs òrganics designats se’ls pot encomanar la direcció de
les diferents àrees executives que el propi Comitè de Govern estimi
oportunes.
2.- Les següents són el mínim d’àrees executives que el Comitè de
Govern ha de dotar-se i que han d’estar encomanades
necessàriament a un membre del propi òrgan:


Relacions institucionals



Comunicació, imatge i portaveu



Relacions parlamentàries, programes i estudis



Organització



Relacions internacionals



Finances

Article 12 - Àrea de relacions institucionals
És l’àrea encarregada de vetllar per la relació entre el Comitè de
Govern del partit i les diferents institucions d’àmbit nacional, estatal,
europeu i/o internacional, així com amb la societat civil i les diverses
entitats.
Article 13 - Àrea de comunicació, imatge i portaveu
1.- Aquesta àrea s’encarrega, juntament amb la presidència i/o la
secretaria general del Comitè de Govern, de la comunicació pública
dels acords que prenguin, i també de la comunicació interna,
juntament amb la secretaria d’organització, tret que el Comitè de
Govern encarregui expressament la comunicació d’un acord o uns
acords determinats a un altre o uns altres dels seus membres.
2.- Fora d’aquests supòsits, cap membre del Comitè de Govern pot
atribuir-se la funció de representació de l’òrgan ni de comunicació
dels seus debats i acords. En cas contrari, procedeixen les
conseqüències disciplinàries corresponents, d’acord amb l’establert
per l’article 124 dels estatuts.

-7-

3.- A la vegada, aquesta àrea és l’encarregada de coordinar la
imatge, ja sigui pública o privada, del partit i dels òrgans que el
componen.
Article 14 - Àrea de relacions parlamentàries, programes i
estudis
1.- És l’àrea encarregada de coordinar la línia d’actuació de tots els
afiliats del partit que siguin membres del Parlament de Catalunya, de
les Corts Generals i del Parlament Europeu.
2.- Els portaveus d’aquestes cambres, han de donar compliment als
criteris d’actuació establerts per aquesta àrea.
Article 15 - Àrea d’organització
1.- Aquesta àrea és l’encarregada de coordinar l’organització interna
del partit, de preparar actes o accions que afectin al partit, així com
els lligams entre el Comitè de Govern i els òrgans intercomarcals,
comarcals, locals del partit, els equips especialitzats i la Unió de
Joves.
2.- Es responsabilitza, a través dels seus coordinadors o
coordinadores, de tot el referent a la política municipal, la militància i
la participació, la formació, la implantació i la coordinació territorial.
Article 16 – Àrea de relacions internacionals
1.- Aquesta és l’àrea encarregada de gestionar les relacions amb
altres formacions polítiques, entitats i/o societats tant de l’àmbit
internacional com de l’europeu.
2.- L’àrea de relacions internacionals pot iniciar o participar en
campanyes de suport a altres formacions polítiques, entitats o
societats de caire internacional, sempre que tingui el vist-i-plau del
Comitè de Govern.
Article 17 - Àrea de finances
La secretaria de finances la conforma el membre del Comitè de
Govern responsable de la gestió econòmica-financera.
Aquesta persona es nomena d’entre els membres electes del Comitè
de Govern per votació secreta entre els candidats que s’hi hagin
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presentat, sempre d’acord amb els límits i incompatibilitats a títol
personal que estableixi la normativa vigent.
Entren dins el seu àmbit competencial:


L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació al
Tribunal de Cuentas.



La remissió al Registre de partits polítics de la justificació
emesa pel Tribunal de Cuentas d’haver efectuat la presentació
dels comptes anuals.



Funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de
despeses, sempre d’acord amb els límits establerts pels
Estatuts.



Qualsevol altra que li sigui atorgada pel ple del Comitè de
Govern o bé per delegació de la presidència de les funcions
d’àmbit econòmic que li siguin pròpies.

Article 18 - Redacció d’actes del Comitè de Govern
1.- Entre els seus membres electes, el Comitè de Govern ha de
nomenar un secretari d’actes, que faci també funcions de secretaria
de l’òrgan col·legiat.
2.- Ha d’aixecar l’acta de les reunions, amb les indicacions següents:


Lloc i data de la reunió, i hora de començament.



Nom i cognoms del president, dels membres presents i dels
absents que s’hagin excusat.



Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.



Assumptes que s’examinen.



Votacions que es verifiquin, indicant si l’assumpte s’aprova per
assentiment o, en cas contrari, el número de vots afirmatius,
negatius i abstencions.



Part dispositiva dels acords que s’adoptin.



Hora en la qual la presidència aixeca la sessió.
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3.- En cas d’absència per qualsevol causa del secretari d’actes,
aquesta persona és substituïda pel membre electe del Comitè de
Govern amb menys antiguitat a l’òrgan o, si hi ha igual antiguitat, pel
que sigui més jove. En el cas de vacant, per renúncia o impossibilitat,
el Comitè de Govern ha de designar un nou secretari d’actes.

Capítol 3. De la convocatòria i el funcionament
Article 19 - Convocatòria del ple
1.- El ple del Comitè de Govern es reuneix per convocatòria de la
presidència o, per delegació, per la secretaria general, a iniciativa
pròpia o a petició de la meitat més un dels seus membres electes.
2.- Les reunions del Comitè de Govern s’ajusten a un ordre del dia
que s’aprova definitivament a l’inici de cada sessió. No obstant això,
tots els membres del Comitè de Govern, electes i nats, poden
proposar punts per al seu debat.
3.- Els punts de l’ordre del dia que hagin de concloure amb
l’aprovació per part del Comitè de Govern d’un text escrit s’ha de
lliurar a tots els membres un esborrany del document amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a la seva discussió.
Article 20 - Funcionament de les reunions del ple
1.- El ple del Comitè de Govern es considera vàlidament constituït, en
primera convocatòria, amb l’assistència de la meitat més un dels
membres electes, entre els quals s’ha d’incloure la presidència o la
secretaria general. En segona convocatòria, queda vàlidament
constituït sense fixar quòrum, essent imprescindible la presència de la
presidència o la secretaria general.
2.- Els acords es prenen per majoria simple dels membres presents o
representats amb dret de vot, tret que aquest reglament fixi una
majoria superior. Tenen dret de vot els membres electes i els
membres nats que presideixen els comitès executius intercomarcals,
així com el que presideixi la Unió de Joves. Quan sigui necessària una
votació per majoria absoluta, hi ha de votar a favor la meitat més un
dels membres amb dret de vot. En tot cas, si s’estableix una majoria
qualificada, aquesta ha de ser de dues terceres parts sobre els
membres amb dret de vot.
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3.- Els acords i resolucions del Comitè de Govern tenen força
executiva immediata en l’àmbit de les seves competències.
Tanmateix, els acords del Comitè de Govern que afectin
específicament una demarcació territorial només són executius si s’ha
escoltat prèviament el criteri del comitè executiu d’aquella
demarcació territorial, mitjançant el seu president respectiu, consulta
que no té caràcter vinculant.
4.- Tots els membres del Comitè de Govern tenen dret a demanar la
paraula en els diferents debats que es donin en el si de l’òrgan. El
president del Comitè de Govern, o en el seu defecte el secretari
general, és l’encarregat de dirigir i ordenar els debats d’acord amb
l’ordre del dia aprovat a l’inici de cada reunió. S’ha de garantir
sempre el dret de rèplica i contrarèplica de tots els membres de
l’òrgan abans de donar per finalitzat un debat o procedir, se s’escau,
a realitzar alguna votació sobre aquella qüestió.

Capítol 4. De la comissió permanent del Comitè de
Govern
Article 21 - Composició
permanent

i

competències

de

la

comissió

1.- El Comitè de Govern pot elegir entre els seus membres, i a
proposta de la presidència, una comissió permanent, amb funcions
executives i d’assessorament polític, a la que li és d’aplicació el
mateix règim de funcionament que el ple.
2.- La comissió permanent està formada, en tot cas, per la
presidència i la secretaria general, així com els membres que
determini el Comitè de Govern, amb els límits que estableixen els
Estatuts.
3.- La comissió permanent assumeix, entre les reunions del ple del
Comitè de Govern, les funcions atribuïdes a aquest darrer i pren els
acords corresponents en l’àmbit de la gestió ordinària. No obstant,
s’ha de convocar el ple per tractar els següents punts:
a) Convocatòria del Congrés Nacional extraordinari.
b) Acord de suspensió provisional de militància, com a mesura
disciplinària provisional
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c) Acord d’adquisició, administració i alienació dels béns i drets
integrants del patrimoni del partit, i delegació per a la disposició
dels comptes bancaris
d) Propostes d’actuació que s’hagin de presentar davant del
Consell Nacional
e) Les que, pel seu caràcter estatutari, requereixin ser
aprovades pel ple.
Article 22 - Retiment de comptes davant el ple del Comitè de
Govern
En cada reunió del ple, la presidència del Comitè de Govern, o en el
seu cas, per delegació, la secretaria general, ha d’exposar les
actuacions dutes a terme per la comissió permanent.

Capítol 5. Altres delegacions del Comitè de Govern
Article 23 - Composició
1.- El Comitè de Govern pot crear delegacions per acord pres per
majoria absoluta.
2.- En l’acord s’ha d’establir el nombre de membres i la composició de
la delegació. En cap cas els membres nats del Comitè de Govern
poden representar més d’un terç dels membres de la delegació.
3.- Els acords i l’actuació de la delegació ha de ser validada pel
Comitè de Govern o, en el seu cas, per la comissió permanent.
Article 24 - Funcions
Les funcions de les delegacions són les atribuïdes expressament en
l’acord de delegació o de modificació dels termes de la delegació, tal
com figuren en l’acta corresponent, i també aquelles funcions
instrumentals per assolir els objectius perseguits amb la delegació.
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Article 25 - Retiment de comptes davant el ple del Comitè de
govern
A l’acord de creació de la delegació s’ha d’establir quin règim de
retiment de comptes li és d’aplicació. En tot cas, en cada reunió del
ple, la presidència del Comitè de Govern o, en el seu cas, per
delegació, la secretaria general, en el decurs del seu informe polític
exposa les actuacions dutes a terme per les delegacions que estiguin
operatives.

Capítol 6. Altres disposicions
Article 26 - Dels convidats
Poden assistir a les sessions del Comitè de Govern, a petició de la
presidència i/o de la secretaria general, aquelles persones que no
formen part d’aquest òrgan sempre que la temàtica que es tracta en
la sessió en concret ho faci convenient. Aquesta persona convidada
pot dirigir-se per donar les explicacions pertinents als membres del
Comitè de Govern respecte a la matèria de la qual n’és experta.
La persona convidada ha d’abandonar la reunió del Comitè de Govern
un cop s’entri en el debat i la votació que faci referència a la temàtica
en qüestió.
El president de l’ Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn
és convidat amb caràcter permanent a la reunió íntegra del Comitè de
Govern.
Article 27 - Reforma del Reglament de Règim Interior
1.- La iniciativa de reforma d’aquest reglament correspon a la
presidència del Comitè de Govern o, en el seu cas, per delegació, a la
secretaria general, o a les dues terceres parts dels seus membres
electes.
2.- Aquesta reforma ha de ser aprovada per un mínim de dues
terceres parts dels membres electes del Comitè de Govern.
Posteriorment, el Consell Nacional ha de ratificar l’aprovació de la
reforma d’aquest reglament.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En aquest reglament, s’entén que les denominacions de gènere
masculí referides a persones inclouen dones i homes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat, i sense efecte, la reforma aprovada pel Comitè de
Govern, del Reglament Interior del Comitè de Govern del 2012.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament interior del Comitè de Govern entrarà en vigor
immediatament després de la seva aprovació.
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