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Aquest document té present el respecte per la diferència de gènere i l’ús no sexista del llenguatge. El fet que no hi hagi 
la duplicitat (el/la) o altres formes lèxiques que diferencien el masculí/femení respon a la voluntat de fer referència a 
totes les persones, tenint en compte sempre el conjunt d’homes i dones.
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El Consell Nacional constitueix el màxim òrgan de decisió, debat, participació i control entre congres-
sos, i per això li corresponen totes les facultats que no siguin expressament reservades al Congrés 
Nacional.

Les competències pròpies del Consell Nacional són:

1. Vetllar pel compliment dels acords i línies estratègiques i polítiques aprovades pel Con-
grés Nacional.

2. Controlar l’actuació de la Presidència i la Secretaria General i de l’Executiva Nacio-
nal

3. Aprovar, si s’escau, els pressupostos i els actes de disposició patrimonial. 
4. Aprovar, si s’escau, un cop l’any, la gestió de l’Executiva Nacional. 
5. Debatre i aprovar propostes de resolució dels afiliats, del territori, i/o d’altres òrgans del 

partit.
6. Resoldre recursos del Defensor dels afiliats. 
7. Aprovar els programes i les candidatures electorals, així com les possibles coalicions i 

el Reglament que regula les relacions entre el partit i els càrrecs públics electes i/o de 
designació, i la carta financera que en determina les obligacions econòmiques. 

8. Ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits. 
9. Aprovar els diferents reglaments del partit i les normes de funcionament de les dife-

rents comissions. 
10. Aprovar les expulsions dels afiliats en processos disciplinaris contradictoris de faltes 

molt greus. 
11. Establir l’import i les modalitats de les quotes a pagar pels afiliats. 
12. Fer complir de manera obligatòria als membres de la presidència i de l’Executiva Naci-

onal les decisions i els acords del Consell Nacional.

El Consell Nacional es reunirà en sessió ordinària cada tres mesos, i en sessió extraordinària a ins-
tàncies de l’Executiva Nacional, o quan ho sol·licitin un 25% dels Consellers Nacionals.

Article 1. Naturalesa i funcions

Article 2. Composició i elecció de membres
Els membres de Consell Nacional hauran de ser afiliats al partit. 

Formaran part del Consell Nacional: 

a. Quatre representants, com a màxim, dels afiliats de cada comarca o districte, distribu-
ïdes de la següent manera: fins a cent afiliats, un representant; fins a dues-cents, dos 
representants; fins a tres-cents, tres representants i fins a quatre-cents, quatre repre-
sentants.

b. Vint afiliats escollits en el proper Congrés Nacional.
c. Deu representants escollits per la Comissió Nacional Municipalista.
d. Un afiliat proposat per les agrupacions exteriors.
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e. Aquelles places que es determinin amb les entitats o partits amb les que Junts establei-
xi col·laboració.

I seran membres nats, amb veu i vot: 

a. Tots els membres de l’Executiva Nacional.
b. Els membres del Govern de Catalunya.
c. Els qui foren Presidents de la Generalitat.
d. Els representants a les diferents cambres parlamentàries.
e. El president del Grup Municipal de Barcelona.
f. Els presidents o portaveus de les Diputacions.
g. Els delegats del govern.
h. Els coordinadors comarcals i de districte.
i. El representant de la Comissió de Coordinació Metropolitana.
j. Els coordinadors de les Vegueries.
k. El Defensor dels afiliats i els responsables dels diferents òrgans de control del par-

tit.
l. Nou representants dels espais ideològics.
m. Els representants de les sectorials que es determinaran per via reglamentària.

Els membres de l’Executiva Nacional del partit no podran votar en els aspectes relatius a la seva 
gestió.

Article 3. Drets i deures del Consellers Nacionals
Els Consellers Nacionals tenen els següents drets:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions convocades reglamentàriament.
2. Expressar i defensar les seves opinions i/o les dels seus representats que els hagin 

escollit.
3. Rebre informació sobre els assumptes propis del partit i especialment aquells compre-

sos en l’ordre del dia de cada reunió.
4. Participar en l’elecció de càrrecs en el si del Consell Nacional, exercir el dret de vot i 

presentar-hi la seva candidatura.
5. Assistir a les reunions de les comissions de què formin part.

Els Consellers Nacionals tenen els següents deures:

1. Actuar de conformitat amb els estatuts i el Codi Ètic.
2. Assistir a les reunions convocades reglamentàriament.
3. Participar en els debats en el si del Consell Nacional i fer-hi aportacions.
4. Guardar secret sobre les matèries que hagin estat declarades reservades.
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5. Participar en les reunions de les comissions de què formin part.
6. Expressar i defensar en el si del Consell Nacional les propostes, opinions i acords 

adoptats pels òrgans territorials, àmbits sectorials o ideològics als quals represen-
ten.

7. Informar i retre comptes als òrgans territorials o ideològics als quals representen, sobre 
els debats (informacions i acords que hagin tingut lloc en el si del Consell Nacional, ex-
cepte en el cas que hagin estat declarades matèries reservades).

8. Justificar per escrit o per correu electrònic les absències a les reunions del Consell Na-
cional abans de la seva celebració. La justificació anirà dirigida a la Mesa del Consell 
Nacional i hi constarà la causa de la inassistència. La Mesa decidirà si l’absència és 
plenament justificada i en cas contrari així ho comunicarà al Conseller Nacional.

Article 4. Pèrdua de la condició de Conseller Nacional
1. Tots els Consellers Nacionals, independentment de la seva forma d’accés al càrrec, 

perdran automàticament la seva condició de membres del Consell Nacional amb tres 
absències consecutives o cinc d’alternes, sempre i quan siguin injustificades.

2. Els Consellers Nacionals  que no estiguin al corrent de pagament de les seves quotes, 
no podran assistir al Consell Nacional.

3. La Mesa del Consell Nacional, semestralment, facilitarà als Comitès de vegueries, als 
Comitès comarcals i als òrgans de direcció dels àmbits temàtics o corrents ideològics 
la relació d’absències injustificades dels Consellers escollits pels seus respectius àm-
bits.

4. L’acord de cessament d’un Conseller Nacional podrà ser impugnat davant de la Co-
missió corresponent, en el termini reglamentàriament establert des de la seva notifica-
ció.

5. Quan el cessament d’un Conseller Nacional esdevingui ferm, es notificarà a la persona 
implicada, així com als òrgans corresponents del partit, a l’efecte que procedeixin a la 
seva substitució.

Article 5. La constitució del Consell Nacional
1. Celebrat el Congrés Nacional i un cop feta l’elecció dels Consellers Nacionals d’acord amb els 

Estatuts i el Reglament d’eleccions aprovat pel Consell Nacional, correspondrà convocar-lo i 
constituir-lo a la persona que exerceixi la Presidència del Consell Nacional escollida pel Con-
grés Nacional.

2. La Presidència del Consell Nacional convocarà tots els membres del Consell Nacional a la pri-
mera reunió constitutiva, que haurà de celebrar-se en el termini màxim de 15 dies hàbils, una 
vegada finalitzats tots els processos d’elecció dels Consellers Nacionals.

3. La convocatòria de la sessió constitutiva del Consell Nacional es farà per correu electrònic o 
a través del mitjà que acordi l’Executiva Nacional, amb una antelació mínima de 7 dies natu-
rals.
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Article 6. L’elecció de la Mesa del Consell Nacional
1. La Mesa del Consell Nacional està formada per una Presidència, escollida pel Congrés 

Nacional, quatre vicepresidències i cinc secretaries. El mandat de la mesa coincidirà 
amb el del Consell Nacional. La seva composició haurà de ser paritària i representativa 
territorialment.

2. Els membres de la Mesa del Consell Nacional seran escollits pel mateix Consell. La 
Presidència del Consell Nacional és qui elevarà una proposta de candidatura. Les 
candidatures es presentaran davant la Presidència d’aquest òrgan, que les elevarà al 
Consell Nacional, en llistes obertes. Cada candidat haurà de superar la majoria simple 
dels vots.

3. El Consell Nacional podrà revocar totalment o parcial la Mesa mitjançant majoria abso-
luta dels presents. La proposta de revocació, signada per un 25% dels consellers haurà 
de figurar a l’ordre del dia de la convocatòria, que s’haurà d’enviar amb 7 dies d’antela-
ció.

Article 7. Funcions de la Mesa del Consell Nacional
1. Correspon a la Presidència del Consell Nacional:

a. Elaborar la proposta d’ordre del dia, incloent-hi les qüestions que li faci arribar l’Execu-
tiva Nacional o els assumptes que prèviament hagin demanat de tractar un 20% dels 
seus membres.

b. Convocar les sessions del Consell Nacional; obrir i aixecar les sessions, i moderar i 
dirigir els debats.

c. Plantejar amb claredat i sotmetre els assumptes a votació i proclamar els resultats i 
decisions adoptades.

d. Vetllar pel compliment d’aquests Estatuts i pronunciar-se sobre les qüestions d’or-
dre.

e. Proposar al Consell Nacional el nomenament d’una Comissió Gestora en cas de dimissió de 
l’Executiva Nacional (de més de la meitat dels seus membres), del President o del Secretari 
General i, en aquest cas, convocar un Congrés Nacional. 

f. Escollir una Presidència en el següent Consell Nacional (durant aquest període la Vi-
cepresidència n’ha d’assumir les funcions) en el cas que la Presidència de la Mesa del 
Consell Nacional quedi vacant.

2. Correspon a les Vicepresidències de la Mesa del Consell Nacional:
a. Assistir i assessorar la Presidència en les seves funcions. 
b. Substituir-la en cas d’absència.

3. Correspon a les Secretaries de la Mesa del Consell Nacional:
a. Assessorar la Presidència sobre les qüestions de procediment i d’aplicació del  Regla-

ment corresponent i dels Estatuts del partit.
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b. Redactar les actes de les reunions del Consell Nacional i certificar els acords que 
s’adoptin i vetllar, especialment, per les votacions que es desenvolupin en el si del Con-
sell Nacional.

c. Dur el control d’assistència de cada sessió. 

Article 8. Convocatòria del Consell Nacional
1. La Presidència del Consell Nacional, d’acord amb el Secretari General, fixa la data i el 

lloc de la reunió, que procurarà que se celebrin arreu del territori, que es convocarà per 
qualsevol mitjà escrit o telemàtic amb almenys 15 dies d’antelació. La convocatòria ex-
traordinària es farà amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la seva celebra-
ció i es farà preferentment per correu electrònic.

2. El Consell Nacional quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, amb la 
presència de la meitat dels seus membres. Si no existís aquest quòrum, l’inici del Con-
sell Nacional es retardaria 15 minuts, i quedaria vàlidament constituït, quan hi siguin 
presents, com a mínim, més del 25% dels seus membres.

3. En cap cas es podrà delegar l’assistència al Consell Nacional en una altra persona.

Article 9. Ordre del dia del Consell Nacional
1. A la convocatòria dels Consells Nacionals ordinaris s’hauran d’adjuntar l’ordre del dia que 

proposi la Presidència i la documentació relativa als temes a tractar, amb l’extracte dels 
acords de la sessió anterior. Tanmateix, s’hauran d’incloure en l’ordre del dia les propostes 
que hagin estat sol·licitades, almenys, per un 10% dels membres del Consell Nacional amb 
anterioritat a l’enviament de la convocatòria.

2. La Mesa del Consell Nacional definirà el procediment de recollida de suports per a aques-
tes propostes, amb la finalitat d’avançar tan aviat com sigui factible cap a una plataforma 
electrònica on els Consellers Nacionals puguin enregistrar el seu suport a una proposta de 
manera confidencial i eficaç.

3. La presentació de propostes per a la seva inclusió en l’ordre del dia s’haurà d’adreçar a la 
Presidència de la Mesa del Consell Nacional mitjançant un escrit amb l’exposició de motius 
en què es basa la proposta, amb un mínim de cinc dies d’antelació a la data assenyalada 
per a la celebració del Consell Nacional. La Mesa del Consell Nacional decidirà la seva 
inclusió i en cas de denegar-la, juntament amb l’enviament de la documentació dels punts 
de l’ordre del dia, informarà els Consellers Nacionals sobre el motiu de la denegació.

4. A la convocatòria dels Consells Nacionals extraordinaris s’haurà d’adjuntar l’ordre del dia 
amb els punts proposats per qui sol·liciti la convocatòria.

5. La convocatòria i la tramesa de la documentació es farà electrònicament.
6. En l’ordre del dia, a més dels punts que plantegi incloure l’Executiva Nacional, hi hauran de 

figurar, com a mínim, els següents punts:
a. Aprovació de l’ordre del dia definitiu.
b. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
c. Informe de la Presidència i/o de la Secretaria General.
d. Informe polític.
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e. Informe, si s’escau, de les diferents comissions del Consell Nacional o de la res-
ta d’òrgans del partit.

f. Debat i votació de propostes de resolucions.
g. Els assumptes que, prèviament a la convocatòria, hagin sol·licitat incloure un 

20% dels membres del Consell Nacional.
h. Torn obert de paraules.

En l’ordre del dia, a més dels punts que plantegi incloure l’Executiva Nacional, hi hauran de figurar, 
com a mínim, els següents punts: 

a. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
b. Informe de la Presidència i/o de la Secretaria General. 
c. Informe polític. 
d. Informe, si s’escau, de les diferents comissions del Consell Nacional o de la resta d’òr-

gans del partit. 
e. Debat i votació de propostes de resolucions.
f. Els assumptes que, prèviament a la convocatòria, hagin sol·licitat incloure un 10% dels 

membres del Consell Nacional. 
g. Torn obert de paraules.

7. Durant el torn obert de paraules, els Consellers Nacionals podran adreçar preguntes, oral-
ment o per escrit, a qualsevol membre de la Presidència i de l’Executiva Nacional en rela-
ció amb els informes que hagin presentat davant el Consell Nacional i en relació amb les 
responsabilitats que ostentin. La Mesa podrà no admetre les preguntes que formulin qües-
tions d’exclusiu interès personal d’aquella persona que les planteja.

Article 10.  Funcionament de les sessions del Consell  
   Nacional

1. Presentació de propostes per al debat i deliberació sobre temes d’interès nacional, territori-
al o social.

a. En cada Consell Nacional ordinari s’incorporaran en l’ordre del dia dos temes d’in-
terès nacional, territorial o social, per al debat i deliberació i/o posicionament del 
partit. Podran presentar propostes de temes d’interès: l’Executiva Nacional, els Co-
mitès de Vegueria i els òrgans de direcció dels àmbits temàtics. Els Comitès de Ve-
gueria i els òrgans de direcció dels àmbits temàtics hauran de garantir, en tot cas, 
la participació dels afiliats del seu àmbit en la presa de decisió del tema d’interès 
que s’elevarà al Consell Nacional.

b. Les propostes s’hauran de presentar davant la Presidència de la Mesa del Consell 
Nacional, amb un mínim de 8 dies d’antelació a la data prevista per a la celebra-
ció del Consell Nacional, llevat motius d’urgència. La Mesa del Consell Nacional 
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decidirà la seva inclusió i en cas de denegar-la, juntament amb l’enviament de la 
documentació dels punts de l’ordre del dia, informarà tots els Consellers Nacionals 
sobre el motiu de la denegació.

c. Cada proposta sobre temes d’interès inclosa en l’ordre del dia serà presentada i/o 
defensada per un Conseller Nacional, en representació de qui ha fet la proposta, 
per un temps màxim de 5 minuts. Posteriorment, podrà intervenir un Conseller Na-
cional proposat per la mesa del Consell Nacional, també per un temps màxim de 
5 minuts. Finalitzades les intervencions, s’obrirà un torn tancat de paraules regulat 
per la Mesa del Consell Nacional.

d. Finalitzat el debat i la deliberació dels temes d’interès, la Mesa redactarà les con-
clusions del debat.

2. Presentació de propostes de resolució.

a. Podran presentar propostes al Consell Nacional que comportin una resolució:
- La Presidència del partit.
- La Secretaria General.
- La Presidència del Consell Nacional.
- Qualsevol Conseller, sempre que la proposta de resolució estigui avalada pel 

10% dels Consellers o rebi el suport per escrit del Comitè o Assemblea del seu 
àmbit d’elecció o representació.

- Les propostes de resolució que plantegin les Presidències de les comissi-
ons.

b. Les propostes de resolució s’hauran de presentar per escrit davant la Presidència 
de la Mesa del Consell Nacional, abans de la convocatòria del Consell Nacional 
amb un mínim de 15 dies. Es podran presentar propostes de resolució de caràcter 
urgent, fins a 48 hores abans de l’inici del Consell Nacional. En aquest cas, el po-
nent haurà de justificar adequadament la urgència, i la inclusió de la proposta de 
resolució en l’ordre del dia haurà de ser aprovada per la majoria simple dels assis-
tents al Consell Nacional.

c. Les propostes de resolució s’han de formular davant del Plenari del Consell Nacio-
nal. Per a la seva formulació el proposant disposarà d’un torn d’exposició de la pro-
posta de resolució i seguidament respondrà una persona membre de la Executiva 
Nacional. En tot cas, els torns d’intervenció no podran ser superiors a 5 minuts. El 
torn de rèplica i de contrarèplica no podran ser superiors a 3 minuts.

En el supòsit que hi hagi algun Conseller Nacional que vulgui intervenir amb relació a la 
proposta de resolució objecte de debat, la Mesa del Consell Nacional li donarà la paraula 
en l’ordre en què l’hagi demanat, per un temps màxim de 2 minuts.

Quan es presenti una esmena a una proposta de resolució, en primer lloc se sotmetrà a 
votació l’esmena. Quan es presentin dues o més esmenes, primer se sotmetrà a votació 
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l’esmena que disti més del fons de la proposta de resolució original, i així successivament 
fins que s’hagin votat totes les esmenes presentades. La Mesa del Consell Nacional és 
qui decidirà l’ordre de votació de les esmenes presentades. Quan resulti aprovada alguna 
o algunes esmenes, a continuació se sotmetrà a votació la proposta de resolució amb les 
esmenes incorporades.

Article 11. Adopció d’acords del Consell Nacional
1. Els acords del Consell Nacional s’adopten per majoria simple dels vots. S’entén 

que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen el vots en contra.
2. Cada Conseller Nacional disposarà, en tot cas, d’un vot. Per tant, no s’admetran 

les delegacions de vot, excepte les que s’estableixin pels membres del consell que 
siguin presos polítics. En la resta de causes justificades, el president de la mesa del 
Consell Nacional podrà apreciar si concorren causes justificades de delegació de 
vot. Cal tenir previst el vot electrònic en cas de reunions telemàtiques.

3. Les votacions es realitzaran a mà alçada, excepte quan es tracti de votacions per a 
càrrecs o votacions sobre assumptes que afectin directament persones, on la vota-
ció sempre serà secreta. Tanmateix hi haurà votació secreta quan algun Conseller 
Nacional ho demani i així ho acordi el Consell Nacional per majoria simple. Tan avi-
at com sigui factible s’habilitarà una plataforma electrònica per tal de permetre l’ús 
sistemàtic del vot secret en tots els casos.

Article 12. Elaboració, aprovació i modificació dels   
         reglaments interns del partit

El procediment per a l’elaboració dels reglaments interns del partit serà el següent: 

1. Les propostes de reglament les elaborarà l’Executiva Nacional. 
2. Les Comissions podran elaborar, si s’escau, la seva proposta de reglament de funcio-

nament intern. En tot cas, la seva tramitació seguirà els mateixos passos que la trami-
tació de la resta de reglaments. 

3. Elaborada la proposta de reglament, la Mesa del Consell Nacional l’enviarà als Con-
sellers Nacionals, en tot cas, en un termini de trenta dies naturals abans de la data de 
celebració del Consell Nacional en què s’hagi d’aprovar el reglament. 

4. Els Consellers Nacionals podran presentar esmenes que hauran d’anar adreçades a la 
Mesa del Consell Nacional mitjançant el sistema electrònic que s’habiliti. Les esmenes 
que es presentin hauran d’indicar clarament si són de supressió, modificació o addició 
amb relació al text original de la proposta de reglament i, en tot cas, caldrà indicar els 
apartats afectats, i, en el seu cas, el text alternatiu que es proposa.

5. La Mesa fixarà els criteris per a la defensa, per part d’un representant de l’Executiva 
Nacional, de la proposta de reglament que s’hagi de sotmetre a votació. El temps mà-
xim de la intervenció serà de 15 minuts. Tanmateix, la Mesa haurà de garantir un torn 
d’intervencions dels Consellers Nacionals. La intervenció dels Consellers Nacionals no 
podrà ser superior a 3 minuts. Si s’escau, el representant de l’Executiva Nacional dis-
posarà d’un torn de rèplica que no podrà ser superior a 3 minuts. 



10junts.cat

6. Aprovat el reglament, els afiliats l’hauran de validar mitjançant consulta telemàtica, i 
haurà d’obtenir per ser aprovada la majoria simple dels vots de tots els afiliats abans 
no entri en vigor. En cas de no ser validat, el Reglament tornarà al Consell Nacional 
per modificar-lo i tornar-lo a presentar. 

Article 13. Convidats al Consell Nacional
1. Qualsevol afiliat que vulgui assistir al Consell Nacional com a convidat haurà d’adre-

çar un escrit a la Mesa, amb una antelació mínima d’una setmana a la celebració del 
Consell Nacional. La Mesa decidirà motivadament i comunicarà la decisió a la persona 
interessada. L’afiliat podrà assistir al Consell Nacional sense veu i sense vot.

2. La Presidència del partit, l’Executiva Nacional i la Presidència del Consell Nacional 
podran convidar a alguna sessió del Consell Nacional qualsevol persona, tingui o no la 
condició d’afiliat, prèvia sol·licitud i autorització de la Mesa del Consell.

3. La Mesa del Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, podrà acordar, ex-
cepcionalment, que hi hagi persones convidades permanents al Consell Nacional, que 
hi podran assistir sense veu i sense vot.

4. La Mesa del Consell Nacional, excepcionalment, podrà acordar que les persones con-
vidades a un Consell Nacional puguin fer alguna intervenció puntual sobre alguna ma-
tèria d’interès.

5. Totes les sectorials podran nomenar dues persones convidades al Consell  Nacional 
de forma permanent, prèvia sol·licitud i autorització de la Mesa del Consell, sense veu i 
sense vot.

Disposició Final
El present reglament entrarà en vigor un cop aprovat pel propi Consell Nacional.
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