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PART GENERAL
1. Els òrgans executius
1.1 Composició dels comitès executius
La composició dels diferents comitès executius d’àmbit territorial es
conforma en funció de l’àmbit territorial respectiu i el nombre de
militants, d’acord amb les següents escales:
1.1.1 Locals
Les agrupacions locals de fins a 10 militants disposen d’un comitè
executiu de 3 membres. Les agrupacions d’entre 11 militants i 20
militants, de 5 membres, les agrupacions d’entre 21 i 50 militants, de
7 membres, les agrupacions d’entre 51 i 100 militants, de 9 membres
i les agrupacions de més de 100 militants, d’11 membres.
1.1.2 Comarcals
El representant de cadascun dels comitès executius locals
corresponents i a més, un nombre de membres electes que com a
mínim sigui igual al nombre de representants dels executius locals i
com a màxim sigui el doble d’aquests.
1.1.3 Intercomarcals
El representant de cadascun dels comitès executius comarcals
corresponents i a més, un nombre de membres electes que com a
mínim sigui igual al nombre de representants dels executius
comarcals i com a màxim sigui el doble d’aquests.
1.1.4 Membres nats institucionals
Són membres nats de cada executiu aquells que els hi pertoqui
d’acord amb el que estableix l’article 122 dels estatuts.
1.2 Elecció dels membres dels executius
L’elecció ordinària dels membres de qualsevol executiu d’àmbit
territorial es produeix com a conseqüència de la convocatòria d’un
Congrés Nacional ordinari d’acord amb els criteris de temporalitat que
estableixen els estatuts.
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Els membres electes dels diferents executius s’escullen per la via de
les candidatures completes i tancades.
Els criteris de convocatòria i presentació de candidatures personals
són els fixats pel punt 3.1 del present reglament.
1.2.1 Locals
Els membres electes s’escullen a raó de la proporció establerta pel
punt 1.1.1 mitjançant l’assemblea local corresponent.
1.2.2 Comarcals
Els membres electes que pertoquin d’acord amb el punt 1.1.2
s’escullen mitjançant l’assemblea comarcal corresponent.
1.2.3 Intercomarcals
Els membres electes que pertoquin d’acord amb el punt 1.1.3
s’escullen mitjançant l’assemblea intercomarcal corresponent.
1.3 Renovació dels membres dels executius
1.3.1 Tipus de renovacions
La renovació dels membres d’un executiu es pot donar pels següents
supòsits:
1.3.1.a) Baixa d’algun dels seus membres
La baixa de qualsevol membre d’un executiu, sigui per les
circumstàncies que sigui, comporta la seva substitució amb caràcter
permanent.
En el cas en que es doni la baixa de més del 50% dels membres
electes d’un executiu en el període d’1 any, s’ha de convocar una
assemblea territorial de l’àmbit corresponent per fer una renovació
total de l’executiu.
1.3.1b) Aprovació de la moció de censura territorial
Sempre que prosperi i s’aprovi la moció de censura d’àmbit territorial
regulada pels estatuts i pel punt (4.) d’aquest reglament, s’ha de
procedir a l’elecció del total de membres de l’executiu censurat.
1.3.2 Procediment de renovació parcial
La renovació dels membres d’un executiu local es produeix per
elecció de l’assemblea corresponent d’un nou membre que
substitueixi al membre sortint.
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La renovació de qualsevol dels membres electes d’un executiu
comarcal o intercomarcal es resol per acord de la majoria absoluta
dels membres del propi òrgan en la designació del substitut
corresponent. L’assemblea ha de ratificar amb posterioritat, l’elecció
de cadascun dels substituts acordades per l’òrgan executiu.
1.4 Càrrecs orgànics
Els membres de cadascun dels òrgans executius territorials del partit
han d’escollir d’entre els seus membres electes qui ocupa el càrrec de
president de l’òrgan.
El president ha de presentar una proposta d’organigrama intern de
funcionament de l’òrgan on hi han de constar necessàriament un
vicepresident i un secretari.
L’elecció tant del president, com de la resta de càrrecs orgànics dels
executius s’adopta per acord de la majoria simple.
1.5 Actualització periòdica dels executius locals
1.5.1 Requisits per a la seva existència
D’acord amb l’establert pels estatuts del partit, per tal de poder
constituir una agrupació local es requereix la concurrència de, com a
mínim, 5 militants actius i la creació d’un comitè executiu local
integrat per, com a mínim 3 membres, que han de ser militants de
l’agrupació local corresponent.
1.5.2 Procediment de control dels requisits
El comitè executiu intercomarcal és l’òrgan encarregat de comprovar,
anualment, que les agrupacions locals i executius locals constituïts en
el seu àmbit territorial compleixen els requisits del punt 1.5.1.
1.5.3 Efectes de la pèrdua dels requisits
En el cas en que alguna agrupació local minvi el seu nombre de
militants en actiu per sota del mínim de 5 o bé no mantingui vigent
un comitè executiu local format per 3 militants, deixant de complir els
requisits del punt 1.5.1; el comitè executiu intercomarcal ha de
comunicar als militants d’aquesta agrupació i a l’executiu comarcal
corresponent, que es troben en aquesta situació i que, si en un
període de 3 mesos no es subsana la manca dels requisits, es
procedirà a la dissolució de l’agrupació local i a la seva integració, si
s’escau, en una agrupació de municipis.
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1.6 Agrupacions de municipis
1.6.1 Requisits per a la seva constitució i vigència
Que pertanyin a la mateixa comarca.
Que només un dels municipis agrupats superi el llindar dels 1.000
habitants. Aquest requisit no és d’aplicació per a l’agrupació de barris
de la ciutat de Barcelona.
1.6.2 Procediment de constitució de noves agrupacions
Per a la constitució de noves agrupacions de municipis, el comitè
executiu intercomarcal ha de demanar informe al comitè executiu
comarcal corresponent i comprovar que es compleixen els requisits
enumerats en el punt 1.6.1. i aprovar l’autorització d’agrupació dels
municipis pel seu ple.
Un cop aprovada pel ple de l’executiu intercomarcal, aquest ha
d’informar al Comitè de Govern perquè en la seva primera reunió del
ple, si s’escau, ratifiqui la constitució de la nova agrupació.
1.6.3 Procediment de control de la vigència de les agrupacions
Anualment, les intercomarcals han d’avaluar que les agrupacions de
municipis reuneixin els requisits del punt 1.6.1.
1.6.4 Efectes de la pèrdua dels requisits
Aquells municipis que ja no disposin de militància activa, han de
deixar de formar part de l’agrupació a la qual pertanyien.
Si en agrupacions de municipis ja constituïdes es dóna el cas que més
d’un dels municipis agrupats superen els 1.000 habitants, s’ha de
procedir a la seva extinció o excisió d’acord amb l’establert pel punt
1.6.5.
1.6.5 Extinció o excisió de les agrupacions de municipis
Per a procedir a l’extinció o excisió d’una agrupació de municipis es
requereix una convocatòria extraordinària del seu comitè executiu on
l’únic punt de l’ordre del dia sigui el debat i votació de l’extinció o
excisió de l’agrupació en dues o més noves agrupacions.
En aquesta reunió, l’acord d’extinció o excisió requereix la majoria
qualificada dels membres de l’executiva, que, amb caràcter previ han
de demanar un informe de l’executiu comarcal corresponent.
Un cop aprovat l’acord, s’ha de procedir a la seva posterior ratificació
per part del comitè executiu intercomarcal.
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En el cas d’excisió, en l’acta de l’acord hi ha de constar cadascun dels
municipis que integraven l’agrupació extinta en quina nova agrupació
s’han d’enquadrar.
1.6.6 Noves addicions a agrupacions de municipis ja constituïdes
Per tal de que un municipi pugui integrar-se en una agrupació de
municipis ja constituïda, es requereix que amb la seva inclusió se
segueixin mantenint els requisits del punt 1.6.1, que el comitè
executiu de l’agrupació ho aprovi i que el comitè executiu
intercomarcal ho ratifiqui.
1.7 Funcionament intern dels òrgans
1.7.1 Participació i debat
Qualsevol membre amb dret de veu d’un òrgan territorial del partit té
dret a participar en tots els debats exposant el seu punt de vista.
El president de l’òrgan és l’encarregat de dirigir els debats i ordenar
els torns d’intervenció.
S’ha de garantir que qualsevol membre de l’òrgan disposi del dret a
rèplica i contrarèplica en tots els debats.
1.7.2 Adopció d’acords
Tots els acords que s’adoptin pels òrgans executius requereixen la
majoria simple per a la seva adopció, tret que els estatuts o les
normes que se’n deriven estableixin una altra majoria per a acords
concrets.
En l’adopció d’acords s’ha de garantir que les parts interessades o els
membres dels òrgans puguin disposar de torn de paraula per exposar
el seu punt de vista.
1.8 Convocatòria forçosa d’executius i assemblees
1.8.1 Inactivitat dels òrgans
Davant de situacions de manca d’activitat dels òrgans territorials del
partit, sense que es convoquin i es duguin a terme el mínim de
reunions exigides pels estatuts del partit, els òrgans d’àmbit
territorial superior a l’afectat poden instar la convocatòria forçosa dels
òrgans d’àmbit inferior.
En primer lloc, els òrgans superiors han d’instar per escrit al
president de l’òrgan inferior a convocar en el termini màxim d’1 mes
l’òrgan afectat.
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Si superat aquest termini l’òrgan no s’ha convocat, els òrgans
superiors, mitjançant la figura del seu president, poden convocar
directament l’executiu o l’assemblea afectada.
Les reunions que es produeixin com a conseqüència d’una
convocatòria forçosa han de ser presidides pel president de l’òrgan
superior convocant, qui ha de dirigir el debat però no pot disposar de
dret a vot.
1.8.2 A instància de més d’una quarta part de l’assemblea
En el cas de petició per part d’un 25% o més dels membres d’una
assemblea, ja sigui local, comarcal o intercomarcal, de la celebració
d’una assemblea extraordinària en els termes establerts pels estatuts
del partit, el president de la corresponent assemblea està obligat a
convocar-la en un període no superior a 1 mes des de la petició
formal. Si transcorregut aquest període l’assemblea no ha estat
convocada, el president de qualsevol òrgan superior té la facultat de
convocar-la i presidir-la.
1.9 Òrgans gestors
1.9.1 Motius
La interposició d’òrgans gestors amb caràcter temporal i excepcional
correspon en els següents casos:




En els casos on prèviament ja s’hagi aplicat el punt 1.8 del
present reglament i la situació d’inactivitat es reprodueixi
novament al llarg dels següents 12 mesos.
En cas de produir-se la situació que estableix el punt 1.3 del
reglament, des de que es produeix la baixa de més del 50%
dels membres fins que es celebra una assemblea per elegir els
nous membres.

1.9.2 Requisits
La interposició d’un òrgan gestor requereix l’acord exprés de
l’executiu intercomarcal corresponent declarant dissolt l’òrgan afectat
i la ratificació de l’àrea d’organització del Comitè de Govern.
1.9.3 Nomenament de l’òrgan gestor
L’acta de nomenament d’un òrgan gestor ha d’anar signada pel
president de la intercomarcal afectada i pel responsable de l’àrea
d’organització del Comitè de Govern.
1.9.4 Composició de l’òrgan gestor
Els òrgans gestors han d’estar composats per 3 membres quan afecti
a l’àmbit local i per 5 membres quan afecti a l’àmbit comarcal.
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1.9.5 Requisits dels membres de l’òrgan gestor
Els membres de l’òrgan gestor han de ser necessàriament militants
però no és necessari que militin a l’agrupació territorial afectada.
1.9.6 Extinció
Els òrgans gestors s’extingeixen bé per haver completat la seva tasca
o bé per haver esgotat el termini màxim de durabilitat.
El nomenament d’un òrgan gestor té una durabilitat de 6 mesos,
prorrogable un sol cop per un nou període de 3 mesos, mitjançant un
nou acord del president de la intercomarcal corresponent i el
responsable de l’àrea d’organització del Comitè de Govern.
En el cas d’esgotar el termini de durabilitat, correspon al president
del comitè executiu intercomarcal corresponent convocar una
assemblea de l’àmbit territorial afectat per a elegir els càrrecs
corresponents. Aquesta assemblea l’ha de presidir el president de la
intercomarcal corresponent o la persona en la que ell delegui
expressament.

2. Militància
2.1 Procediment de noves altes
Tota nova incorporació d’un nou militant del partit s’ha de fer per
mitjans telemàtics en els termes que estableixen els estatuts del
partit.
2.1.1 Circuit intern
La petició de nova alta que hagi estat entrada telemàticament és
enviada als corresponent òrgans territorials. El comitè executiu
intercomarcal és el responsable de constatar que aquesta nova alta
arribi a coneixement tant del comitè executiu comarcal com del
comitè executiu local.
2.1.2 Avals
Correspon als diferents executius territorials, i en última instància al
comitè executiu intercomarcal, la comprovació dels avals indicats
telemàticament.
2.1.3 Vist-i-plau o informes negatius
La signatura dels respectius presidents locals i comarcals a la butlleta
d’adhesió només implica el reconeixement de que aquesta li ha estat
lliurada.
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En tots els casos, correspon al ple de l’executiu dels diferents àmbits
territorials el donar el vist-i-plau o decidir denegar la petició de nova
alta, emetent en aquest darrer cas el pertinent informe negatiu, que
ha d’estar degudament motivat i votat pel propi executiu.
Sempre que la petició de nova alta sigui denegada motivadament, la
intercomarcal corresponent ha d’enviar un correu electrònic per
comunicar la seva decisió a l’aspirant no admès.
2.1.4 Altes no incorporades al sistema telemàtic
És responsabilitat de cada executiu territorial el no aprovar una nova
alta que no hagi estat entrada en el circuit telemàtic i compti amb el
corresponent número de referència.
Els serveis administratius nacionals estan obligats a no donar d’alta a
cap nou militant que la seva tramitació no s’hagi produït pel
procediment telemàtic.
2.2 Procediment de baixes
La petició de baixa realitzada en qualsevol format que, d’acord amb
els estatuts del partit, quedi clara la voluntat del sol·licitant, implica
la baixa immediata.
Quan qualsevol òrgan territorial és coneixedor d’una baixa, sigui per
les circumstàncies que sigui, ha d’informar al comitè executiu
intercomarcal corresponent.
El comitè executiu intercomarcal trasllada la informació, juntament
amb la documentació que s’escaigui als serveis administratius
nacionals perquè la baixa es faci efectiva a la base de dades del
partit.
2.3 Canvis d’emplaçament
2.3.1 Petició
Qualsevol militant pot demanar un canvi d’emplaçament de la seva
militància sempre que el lloc on demani militar compleixi els requisits
establerts als estatuts del partit.
El militant interessat ha de comunicar la seva voluntat de trasllat a la
intercomarcal a la qual pertany i, aquesta, ha de comunicar la petició
del canvi a la intercomarcal on es sol·liciti militar.
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Quan la petició de canvi sigui dins d’una mateixa intercomarcal,
aquesta ha de seguir igualment tot el procediment establert pels
següents subpunts del punt 2.3.
2.3.2 Trasllat al territori
La intercomarcal sol·licitada ha de traslladar la petició a la comarcal i
a la local corresponent.
2.3.3 Petició de referències
Qualsevol dels òrgans territorials als quals es demani incorporar el
militant té la possibilitat de demanar a la intercomarcal a la qual
pertany el militant les seves referències. Aquesta ha de demanar a la
local i la comarcal corresponent la informació que estimi oportuna.
2.3.4 Acceptació o denegació
La petició de canvi d’emplaçament d’un militant s’ha d’acordar o
denegar en un termini màxim de 2 mesos des de que la comunicació
arriba a la intercomarcal d’acollida. Superat aquest termini sense
l’adopció de cap acord de l’executiu intercomarcal, el canvi
d’emplaçament es produeix per silenci positiu.
Els executius locals i comarcals als que es vulguin incorporar els
militants poden, si s’escau, realitzar un informe negatiu sobre la
incorporació dels sol·licitants.
El silenci positiu només opera quan no s’ha realitzat cap informe
desfavorable en el termini previst.
En tots els casos, inclús en els canvis d’emplaçament dins d’una
mateixa intercomarcal, l’executiu intercomarcal ha d’adoptar l’acord
d’acceptació o denegació del canvi.
Si el canvi d’emplaçament s’accepta, s’ha de comunicar al militant en
quina data es produeix i quan produirà els efectes per a poder
assumir tots els drets i deures com a militant de la nova local,
comarcal i intercomarcal.
Si el canvi d’emplaçament es denega, s’ha de fer de forma raonada,
comunicant al militant i als òrgans territorials als quals pertany que el
canvi d’emplaçament s’ha denegat i exposant els motius que han dut
a terme aquesta decisió.
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3. Processos interns d’elecció
3.1 Eleccions a càrrecs interns d’òrgans executius
3.1.1 Requisits
Per a poder formar part dels òrgans executius territorials del partit
s’han de complir els requisits de 6 mesos d’antiguitat i estar al
corrent de pagament de la quota anual obligatòria amb caràcter previ
a la convocatòria de l’òrgan que ha de designar el càrrec.
L’òrgan executiu immediatament superior pot eximir el termini dels 6
mesos d’antiguitat de forma raonada.
3.1.2 Convocatòria
Les convocatòries s’han de trametre amb una antelació especial de,
com a mínim, 15 dies.
L’escrit de convocatòria ha d’especificar el número de càrrecs a optar
i la forma de presentació de les candidatures.
3.1.3 Candidatures
Les candidatures es poden presentar fins a 5 dies previs a la
celebració de l’assemblea o òrgan que elegeixi el corresponent càrrec.
3.1.4 Votació
En els casos en els que només es presenti una candidatura, aquesta
requereix la majoria simple per a ser escollida.
Quan es presentin dues o més candidatures, en primera volta resulta
escollida la candidatura que obtingui la majoria absoluta dels vots. Si
cap candidatura obté aquesta majoria en la primera volta, es realitza
una segona votació on esdevé guanyadora la candidatura amb la
majoria simple dels vots.
En cas d’empat es repeteix la votació fins a un màxim de dues
vegades. Si l’empat persisteix, s’ha de realitzar una nova reunió
extraordinària de l’òrgan de forma urgent per repetir novament el
procés de votació.
3.2 Eleccions a càrrecs de representació pública
3.2.1 Elecció de llistes a les eleccions municipals
Davant de conteses electorals d’àmbit municipal, correspon a Unió
Democràtica de Catalunya la designació dels representants que els
correspongui a les diferents llistes municipals.
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L’elecció dels representants s’ha de fer mitjançant la corresponent
assemblea local, a excepció de la possibilitat d’elecció del cap de llista
en municipis de més de 30.000 habitants mitjançant un procés de
primàries establert pels estatuts.
3.2.1a) Procediment de primàries
En el cas que una local de més de 30.000 habitants vulgui celebrar
un procés de primàries, es requereix un acord de la majoria absoluta
del comitè executiu de la local corresponent elevant la petició al
Consell Nacional per a l’obertura del procés de primàries. El Consell
Nacional aprovarà, si és el cas, les instruccions concretes de cada
procés de primàries que es celebri, on s’hi ha de detallar com a
mínim, els requisits per a tenir sufragi actiu i passiu, així com el dia,
lloc i hora de celebració de les primàries.
3.2.1.b) Procediment sense primàries
L’elecció del cap de llista a les diferents llistes municipals pot
realitzar-se prèviament a l’elecció de la resta de la llista electoral o bé
en el mateix moment que aquesta.


Elecció prèvia del cap de llista
En el cas en que l’elecció del cap de llista es vulgui fer amb
caràcter previ, s’ha de convocar una assemblea extraordinària de
l’àmbit territorial corresponent on s’indiqui el termini de
presentació de les candidatures personals que optin a encapçalar
la llista municipal.
El termini de presentació de candidatures finalitza a les 20 hores
del tercer dia immediatament anterior a la celebració de
l’assemblea. Els requisits per a ser candidat són els establerts pels
articles 110 o 113 dels estatuts.
El dia de celebració de l’assemblea es fa una votació on hi
concorren tots els candidats. En el cas de que només se n’hagi
presentat un, requereix el vot del 50% dels presents per a ser
escollit. En el cas en que es presentin 2 o més candidats, en una
primera votació surt escollit el candidat que obtingui la majoria
absoluta. Si no hi ha cap candidat que obtingui la majoria
absoluta, es fa una segona votació i surt escollit el candidat que
obtingui la majoria simple dels vots. En el cas de que en la segona
votació es produeixi un empat s’ha de realitzar una tercera
votació. Si l’empat persisteix, es posa fi a aquest procediment
sense escollir cap candidat, podent tornar a iniciar el mateix
procediment novament o bé procedint a l’elecció d’una llista
completa.
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En cas de que surti proclamat un cap de llista, l’elecció de la resta
de components de la mateixa s’ha de realitzar d’acord amb el
procediment establert en el següent apartat.


Elecció de la llista municipal

Tota persona que compleixi amb els requisits establerts pels articles
110 o 113 dels estatuts del partit, pot ser candidat pel partit a unes
eleccions municipals.
El procediment s’inicia amb la convocatòria de l’assemblea local
corresponent a la llista que s’ha d’escollir. Aquesta convocatòria s’ha
de trametre amb una antelació especial de 15 dies.
La convocatòria fixa els criteris per a la presentació de les
candidatures personals, a on s’han de dirigir, així com els documents
que es requereixi aportar.
El termini de presentació de candidatures personals finalitza a les 20
hores del setè dia immediatament anterior a la celebració de
l’assemblea.
Les candidatures a una llista electoral municipal han de ser
completes, sense perjudici de la possibilitat d’haver escollit el cap de
llista amb caràcter previ. Qualsevol candidatura ha de tenir la
conformitat de tots els seus membres.
Les candidatures poden incloure el nombre de reserves que s’estimin
per a cobrir les possibles vacants que puguin sorgir al llarg del
procés.
Un cop esgotat el termini de presentació de les candidatures
personals, el comitè executiu local elabora una o més propostes
raonades de llista que s’han de sotmetre a l’assemblea local.
La configuració de les propostes raonades s’ha de trametre amb com
a mínim 48 hores d’antelació a totes les persones que hagin
presentat la seva candidatura personal.
En qualsevol moment des de l’inici de l’assemblea fins a la votació de
les propostes raonades, un 25% dels afiliats presents poden
presentar una candidatura alternativa a les del comitè executiu local.
Aquesta candidatura ha d’estar formada per persones que hagin
presentat la seva candidatura personal en temps i forma.
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Durant la celebració de l’assemblea es procedeix a fer la votació de la
proposta raonada de l’executiu local o, si és el cas, la votació de les
propostes de l’executiu i/o si s’escau la proposta alternativa
vàlidament presentada.
En el cas de presentar-se només una proposta raonada per part de
l’executiu, aquesta requereix la majoria simple per a ser aprovada.
Si es presenta més d’una candidatura, surt escollida aquella que
obtingui la majora absoluta dels vots. Si cap candidatura obté la
majoria absoluta en la primera votació, s’ha de realitzar una segona
votació on esdevé escollida la candidatura que obtingui la majoria
simple. En cas d’empat en aquesta segona votació, es repeteix
novament la votació. Si l’empat persisteix, surt escollida la proposta
raonada del comitè executiu local, sempre que aquest només hagi
presentat una sola proposta raonada. En el cas que el segon empat
sigui entre dues propostes del comitè executiu local, si no hi ha acord
entre les dues llistes, es dóna per finalitzada l’assemblea i s’ha de
celebrar un comitè executiu local d’urgència que esculli quina de les
dues candidatures és la que s’ha de presentar.
3.2.2 Elecció d’altres càrrecs
3.2.2.a) Diputats provincials
Són designats pel comitè executiu intercomarcal corresponent, en
funció dels resultats obtinguts i del repartiment que escaigui en
funció del règim electoral vigent.
3.2.2.b) Consellers comarcals
Són designats, a proposta del comitè executiu comarcal, pel comitè
executiu intercomarcal que correspongui, en funció dels resultats
obtinguts i del repartiment que escaigui en funció del règim electoral
vigent.
3.2.2.c) Consellers municipals
Els consellers municipals de la ciutat de Barcelona que corresponguin
en funció dels resultats obtinguts pel partit a cada districte en les
eleccions municipals es designen en les corresponents assemblees de
districte en funció de la proposta que realitza el comitè executiu de
districte, que ha de procurar arribar a una proposta de consens amb
el comitè executiu intercomarcal.
En el cas en que no s’arribi a una proposta de consens i que el comitè
executiu intercomarcal discrepi de la proposta acordada per
l’assemblea de districte, el comitè executiu intercomarcal pot realitzar
una proposta alternativa que ha de ser ratificada davant del Consell
de Barcelona.
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En el Consell de Barcelona s’han de debatre les propostes i sotmetreles a votació.
3.2.2.d) Consellers metropolitans
Són designats pel comitè executiu intercomarcal corresponent, en
funció dels resultats obtinguts i del repartiment que escaigui en
funció del règim electoral vigent.
3.3 Elecció de consellers nacionals d’UDC
3.3.1 Elecció ordinària
3.3.1.a) Repartiment
Es reparteixen el total de consellers nacionals que pertoqui en funció
del que estableixen els estatuts utilitzant el mètode de la llei d’Hondt,
assegurant que com a mínim cada comarca disposi d’1 conseller
nacional.
3.3.1.b) Àmbit d’elecció
L’àmbit d’elecció és el comarcal, mitjançant la celebració de la
corresponent assemblea.
3.3.2 Renovació dels consellers nacionals
Si per qualsevol circumstància un conseller nacional electe perd la
seva condició de conseller nacional, la vacant pot ser ocupada per un
nou membre.
L’elecció del nou conseller nacional s’ha de fer mitjançant l’òrgan pel
que havia estat escollit el conseller nacional sortint.
A la nova elecció pot presentar-se qualsevol militant que compleixi els
requisits establerts pels estatuts del partit.

4. Mocions de censura
4.1 Gestió de les mocions d’àmbit territorial
4.1.1 Presentació
La moció de censura es presenta davant el comitè executiu territorial
d’àmbit immediatament superior al que es vol censurar i ha d’anar
signada per al menys 1/3 de la militància pertanyent a l’agrupació
corresponent.
El comitè executiu intercomarcal ha d’estar informat de tots els
processos de moció de censura d’àmbit local.
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4.1.2 Control dels requisits
El control dels requisits de la moció correspon a l’òrgan al que se li ha
presentat la moció. En qualsevol cas, es pot demanar la col·laboració
dels serveis administratius nacionals i de la Comissió per la
Transparència, Participació i Qualitat Democràtica per a corroborar
que els requisits es compleixen.
4.1.3 Convocatòria dels òrgans afectats
La convocatòria de l’assemblea territorial corresponent per a
sotmetre a votació una moció presentada vàlidament correspon a al
president del comitè executiu de l’àmbit territorial immediatament
superior al que es vol censurar.
4.1.4 Votació
La votació de la moció es celebra en el decurs de l’assemblea
convocada a tal efecte.
És obligatòria la presència del president del comitè executiu
immediatament superior al censurat en l’assemblea en la que es
sotmeti a votació la moció de censura.
La majoria necessària a la que fa referència l’article 90 dels estatuts
del partit, es refereix a la votació a favor de més del 50% dels
membres amb dret a vot d’una agrupació territorial.
4.1.5 Efectes
Un cop finalitzada la votació, s’ha d’estendre una acta dels resultats
de la mateixa que ha de ser signada en el mateix acte pel president
del comitè executiu immediatament superior al censurat.
En el cas en que la moció prosperi, en aquesta acta s’ha de nomenar
un òrgan gestor provisional que s’encarregui de convocar una
assemblea territorial per a l’elecció del nou executiu. Aquesta situació
és cautelar i no pot ser prorrogada més enllà dels 3 mesos a comptar
des de l’aprovació de la moció de censura.
4.2 Gestió de la moció de censura als presidents dels executius
territorials
4.2.1 Presentació
1/3 dels membres amb dret a vot d’un comitè executiu poden
sotmetre a una moció de censura al seu president. La petició s’ha de
fer per escrit signat per cadascun d’ells i dirigit al propi president al
que es vol censurar, i al president del comitè executiu d’àmbit
territorial immediatament superior al que es vol censurar i, si no
coincideix, al president del comitè executiu intercomarcal.

19

4.2.2 Convocatòria de l’executiu on es fa la votació
La convocatòria correspon al propi president al que es vol censurar,
que ha de convocar un executiu que se celebri durant els següents 20
dies.
Si transcorregut aquest termini el president no s’ha celebrat
l’executiu, els membres de l’executiu que han presentat la moció de
censura poden convocar ells mateixos una reunió de l’executiu,
notificant-ho al president del comitè executiu immediatament
superior i, si no coincideix, al president de la intercomarcal
corresponent.
4.2.3 Celebració de l’executiu i votació de la moció
El dia de la reunió de l’executiu, s’ha de sotmetre a votació la moció.
L’aprovació de la moció requereix més d’un 50% dels vots a favor del
total de membres amb dret a vot i, en el cas en que hi hagi més
membres nats que electes, es requereix que més d’un 50% dels
membres electes votin a favor de la moció. En aquest darrer supòsit,
s’ha de realitzar la votació amb doble urna.
4.2.4 Efectes
Si la moció prospera, s’ha d’escollir en el mateix acte un nou
president i s’ha de renovar la resta de càrrecs orgànics de l’executiu.
5. Retiment de comptes
5.1 Retiment de càrrecs interns
5.1.1 Comitès executius locals
Els membres de l’executiu han de presentar com a mínim
semestralment un informe de la gestió de l’òrgan davant la
corresponent assemblea.
5.1.2 Comitès executius comarcals
Els membres de l’executiu han de presentar com a mínim anualment
un informe de la gestió de l’òrgan davant la corresponent assemblea.
5.1.3 Comitès executius intercomarcals
Els membres de l’executiu han de presentar com a mínim anualment
un informe de la gestió de l’òrgan davant la corresponent assemblea.
5.2 Retiment de càrrecs de representació pública
5.2.1 Regidors i alcaldes
Els alcaldes i regidors han d’intervenir en totes les reunions dels
executius locals que pertanyin per informar sobre la seva activitat
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com a càrrec electe del partit, així com per examinar la marxa del
municipi i les inquietuds de la resta de membres de l’executiu.
En tot cas, d’acord amb l’establert per l’article 86 dels estatuts, el
retiment de comptes s’ha de fer amb caràcter obligatori un mínim
d’un cop per cada any davant la corresponent assemblea local.
5.2.2 Consellers comarcals
Els consellers comarcals han de retre comptes com a mínim
anualment de la seva activitat davant el comitè executiu comarcal.
Aquest informe pot ser oral o per escrit, i de forma individual o
col·lectivament.
5.2.3 Diputats provincials
Els diputats provincials han de presentar un informe de la seva
activitat a la Diputació davant el corresponent executiu intercomarcal.
Aquest informe pot ser oral o per escrit, i de forma individual o
col·lectivament.

5.2.4 Consellers municipals
Els consellers municipals de la ciutat de Barcelona han de retre
comptes com a mínim anualment de la seva activitat davant el comitè
executiu del seu districte. Aquest informe pot ser oral o per escrit, i
de forma individual o col·lectivament.
5.2.5 Consellers metropolitans
Els consellers metropolitans han de retre comptes com a mínim
anualment de la seva activitat davant el comitè executiu
intercomarcal que l’hagi designat. Aquest informe pot ser oral o per
escrit, i de forma individual o col.lectivament.

PART ESPECÍFICA

6. Organització territorial de la ciutat de Barcelona
6.1 Barri
6.1.1 Àmbit territorial
El nucli bàsic d’organització territorial de la intercomarcal de
Barcelona ciutat és el barri. Els barris s’equiparen jeràrquicament a la
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condició d’agrupacions locals de la resta de territoris del partit. El
comitè executiu intercomarcal és l’encarregat de definir l’organització
per barris, ja siguin barris administratius o històrics, a proposta del
respectiu comitè executiu de districte i escoltant prèviament als
militants dels barris afectats.
6.1.2 Organització interna
Els barris s’estructuren, sempre que sigui possible, amb un executiu i
una assemblea, de forma equivalent a les agrupacions locals de la
resta d’intercomarcals del partit. La composició i funcionament dels
executius locals de barri és l’establert pel punt 1 d’aquest reglament.
6.1.3 Comissionats de barri
En aquells casos en que no hi hagi executiu de barri constituït i les
circumstàncies relatives a la gestió interna d’aquell barri ho
aconsellin, el comitè executiu intercomarcal pot constituir
comissionats de barri a proposta dels comitès executius del
corresponent districte.
Els comissionats de barri són òrgans unipersonals amb les funcions
específiques de dinamitzar l’activitat de la militància i treballar per
fomentar la implantació en aquell barri. Aquests comissionats
s’equiparen als presidents dels executius de la resta de barris pel que
fa a la seva presència amb veu i vot als respectius comitès executius
de districte.
La durabilitat d’aquests comissionats de barris és de 6 mesos. Un cop
esgotat el termini, per acord del corresponent districte es pot donar
per finalitzat el comissionat, prorrogar el comissionat per un nou
termini de 6 mesos o elevar nova proposta de comissionat al comitè
executiu intercomarcal.
6.2 Districte
D’acord amb el que estableixen els estatuts del partit els districtes de
la ciutat de Barcelona són equivalents als òrgans d’àmbit comarcal de
la resta del territori.
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7. Altres òrgans territorials
7.1 Consell de Barcelona
7.1.1 Definició
El consell de Barcelona és un òrgan de la intercomarcal de Barcelona,
que entre d’altres funcions exerceix les de control del comitè executiu
intercomarcal i d’assessorament i debat polític.
Així mateix, el consell de Barcelona substitueix el debat que es
produeix en l’assemblea de la intercomarcal quan aquesta no es
reuneix, però sense que es puguin adoptar els acords que li siguin
encomanats expressament a l’assemblea intercomarcal pels estatuts
o per aquest reglament.
El seu mandat coincideix amb la renovació progressiva dels òrgans
territorials del partit com a conseqüència de la celebració d’un
Congrés Nacional ordinari, després de la renovació del comitè
executiu intercomarcal.
7.1.2 Funcions
Són funcions del consell de Barcelona:
 L’impuls i el control de les actuacions del comitè executiu
intercomarcal.
 L’adopció de decisions polítiques d’àmbit intercomarcal.
 La proposta als diferents òrgans executius de la intercomarcal
per a realitzar campanyes i actuacions per afavorir la difusió del
partit en els seus respectius àmbits territorials.
 La votació de les propostes discrepants entre l’assemblea de
districte i el comitè executiu intercomarcal en la designació de
consellers municipals.
 La ratificació de les propostes de consellers municipals, així com
les seves posteriors modificacions.
 Altres funcions encomanades expressament.
7.1.3 Composició
El consell de Barcelona està conformat exclusivament pels següents
membres nats, agrupats en funció de si disposen o no de dret a vot.
Membres amb dret a vot:
 Els consellers nacionals que siguin militants de la
intercomarcal.
 Els càrrecs electes de la demarcació.
 Els membres dels comitès executius de districte que disposin
de dret a vot en aquell òrgan.
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Els membres del comitè executiu intercomarcal que disposin de
dret a vot en aquell òrgan.
Els exregidors executius de l’Ajuntament de Barcelona.

Membres sense dret a vot:
 Els presidents de les comissions sectorials de la intercomarcal.
 Els membres dels comitès executius de districte que no disposin
de dret a vot en aquell òrgan.
 Els membres del comitè executiu intercomarcal que no disposin
de dret a vot en aquell òrgan.
 Els càrrecs públics de la demarcació.
7.1.4 Mesa
La mesa del consell de Barcelona està composada per 1 president 2
vicepresidents i 2 secretaris, que s’han d’escollir d’entre tots els
membres amb dret a vot del consell de Barcelona, a excepció
d’aquells que siguin membres del comitè executiu de la intercomarcal
que en són incompatibles.
El procés d’elecció és el descrit en el full de convocatòria, on hi ha de
constar el termini de presentació de les candidatures personals. S’han
de produir dues votacions diferenciades, una per elegir la presidència
i una altra per elegir la resta de membres de la mesa. En aquesta
segona votació, només es poden votar tantes persones com llocs a
cobrir. En tots els casos, surten escollits els candidats amb major
nombre de vots. En cas d’empat surt escollit el militant de més
antiguitat en el partit.
En la reunió constitutiva de l’òrgan, exerceixen com a membres de la
mesa d’edat del consell de Barcelona en qualitat de president el
membre de més edat i qualitat de secretari el membre de menys
edat.
En cas de produir-se alguna vacant a la mesa al llarg del seu mandat,
s’ha d’obrir un nou procés de renovació per a cobrir aquella vacant.
Un cop la mesa del consell de Barcelona resulti elegida, han de
designar entre els que ocupin el càrrec de vicepresident i els que
ocupin el càrrec de secretari. A falta d’acord preval el criteri de la
presidència.
Són facultats de la mesa a exercir per acord de la majoria dels seus
membres les d’obrir les reunions del consell de Barcelona a la resta
de militants de la intercomarcal i/o la de convidar a persones no
membres de l’òrgan de forma expressa i puntual quan s’estimi
convenient pel debat.
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7.2 Comissions permanents dels executius
7.2.1 Definició
Els diferents òrgans executius territorials d’àmbit superior al local
poden constituir, a instàncies de la seva presidència, una comissió
permanent.
7.2.2 Composició
Qualsevol comissió permanent està composada pels membres electes
i nats de l’òrgan que s’estimi oportú, amb l’únic requisit de que com a
mínim el 50% dels integrants han de ser membres electes. La
proposta de composició correspon fer-la a la presidència de l’òrgan i
aquesta ha de ser aprovada per majoria simple.
7.2.3 Funcions
Les comissions permanents tenen la funció específica del control i
gestió del dia a dia del seu àmbit territorial. Es poden adoptar tota
mena d’acords, però aquells que s’adoptin que siguin competència del
comitè executiu corresponent, no seran vàlids fins que no els ratifiqui
aquell òrgan.
7.2.4 Retiment de comptes
Les actuacions i decisions que s’adoptin per la comissió permanent,
s’han d’informar i, si s’escau, ratificar, en la següent reunió del
corresponent comitè executiu.
7.3 Comissions de les intercomarcals
7.3.1 Definició
Les comissions de les intercomarcals agrupen a militants de la
intercomarcal per a debatre o generar continguts d’alguna temàtica o
àmbit concret per a una millor dinamització de l’activitat política en el
seu territori.
7.3.2 Creació
Les comissions es creen per acord de la majoria simple del comitè
executiu intercomarcal corresponent. En l’acord de constitució s’ha

25

d’especificar el sector o àmbit de la comissió i la seva composició o, si
és el cas, la forma i els requisits per a poder-s’hi adherir.
7.3.3 Organització i funcionament intern
Totes les comissions han de tenir designat un responsable de la
comissió i un règim de funcionament d’acord amb els estatuts del
partit. Entre els membres de la comissió poden adoptar l’organigrama
i repartiment de funcions que creguin escaient per les tasques a
realitzar.
7.3.4 Vigència
Les comissions poden crear-se amb duració limitada o amb caràcter
permanent. En qualsevol cas, per acord de la majoria absoluta del
comitè executiu intercomarcal es pot dissoldre qualsevol comissió.
7.3.5 Retiment de comptes
El responsable de cada comissió, ha de retre comptes al comitè
executiu intercomarcal sempre que aquest li ho encomani.
Així mateix, el comitè executiu intercomarcal pot incorporar a les
seves reunions amb veu i sense vot als responsables de les
comissions que estimi oportuns. Aquesta decisió requereix per a la
seva adopció l’acord favorable de la majoria absoluta del membres
amb dret a vot del comitè executiu intercomarcal corresponent.

8. Elecció dels membres a la llista municipal a l’Ajuntament de
Barcelona
8.1 Presentació de candidatures
Les candidatures a regidor a l’Ajuntament de Barcelona es presenten
de forma unipersonal davant del comitè executiu intercomarcal, fins a
les 20 hores del setè dia previ a la celebració de l’assemblea
intercomarcal, que ha de ser convocada a tal efecte i amb un termini
mínim especial de 15 dies d’antelació.
Les candidatures han de complir tots els requisits que estableixen els
estatuts del partit.
8.2 Propostes raonades
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El comitè executiu intercomarcal, un cop rebudes les diferents
candidatures personals ha d’elaborar una o més propostes raonades
per a ser sotmeses a la consideració de l’assemblea.
Aquestes propostes raonades han de ser tancades i completes i
comptar amb la conformitat de tots els seus integrants.
El comitè executiu intercomarcal ha de comunicar en un termini
mínim de 48 hores prèvies a la celebració de l’assemblea
intercomarcal les propostes raonades a tots els qui hagin presentat
candidatura personal.
Als efectes de la consideració de llista completa, si el nombre de llocs
a cobrir encara està per confirmar, s’ha de prendre com a referència
el nombre de llocs que van correspondre en la darrera llista
municipal.
Les propostes poden incloure el nombre de reserves que s’estimin per
a cobrir les possibles vacants que puguin sorgir al llarg del procés.
8.3 Celebració de l’assemblea intercomarcal
La designació
intercomarcal.

de

la

llista

electoral

correspon

a

l’assemblea

A l’inici de l’assemblea, una quart part dels militants presents amb
dret a vot poden presentar una proposta alternativa a les proposades
pel comitè executiu intercomarcal.
Aquesta proposta alternativa ha de complir els mateixos requisits que
les propostes raonades del comitè executiu intercomarcal.
8.4 Votació
En primera votació resulta escollida la proposta que obtingui la
majoria absoluta dels vots. En cas de que cap proposta assoleixi
aquesta majoria, s’ha de produir una segona votació que es resol per
majoria simple.
En cas d’empat, es repeteix la votació. Si l’empat persisteix resulta
escollida la proposta del comitè executiu intercomarcal. En cas de que
l’empat es produeixi entre dues propostes raonades de l’executiu
intercomarcal, s’ha de celebrar un comitè executiu intercomarcal
d’urgència que ha de decidir quina de les dues propostes és
l’escollida.
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Disposició addicional
En el present reglament, s’entén que les denominacions de gènere
masculí referides a persones inclouen dones i homes.
Disposició transitòria primera
La regulació referent a la composició dels òrgans executius disposa
d’un termini d’adaptació fins al primer Congrés Nacional ordinari que
se celebri.
Disposició transitòria segona
Pels processos de designació de candidats a les eleccions municipals
del 24 maig de 2015 ja iniciats amb anterioritat a l’aprovació del
present reglament, seguirà essent d’aplicació la regulació establerta
pel reglament intern de la intercomarcal corresponent.
Disposició derogatòria
Queden derogats i per tant sense vigència els reglaments interns de
cadascuna de la intercomarcals del partit i altra normativa depenent
d’aquests, amb les excepcions establertes per les disposicions
transitòries del present reglament.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor immediatament després de la
seva aprovació pel Consell Nacional.
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