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Aquests Estatuts ténen 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.

ESTATUTS
Text consolidat a partir de la ponència organitzativa aprovada
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CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINALITATS I DOMICILI

Article 1: Denominació, sigles i símbol

A l’empara dels articles 6 de la Constitució Espanyola i 1 de la llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Par-
tits Polítics, es constitueix el partit polític denominat JUNTS PER CATALUNYA, que té per sigles l’acrò-
nim JxCat i per simbol els text JUNTS en lletres blanques enmig d’un paral·lelogram de fons verd clar.

La modificació del nom, de les sigles o de quasevol altre signe distintiu podrà ser acordada per la Assem-
blea General a proposta del Consell Nacional o l’Executiva Nacional.

Article 2: Àmbit i Finalitats

L’àmbit territorial de Junts per Catalunya és Catalunya i es presentarà a totes les eleccions en què la 
circumscirpció electoral inclogui l’àmbit d’actuació del partit.

Junts per Catalunya es proposa contribuir democràticament a la determinació de la política nacional, des 
del seu àmbit, i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació 
en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i el suport de candidats en 
les corresponents eleccions, d’acord amb els següents fins específics:

- Aconseguir una societat més justa, més lliure i humanitària, des d’una nació independent.
-     Aconseguir una democràcia de qualitat, propera a la ciutadania amb mecanismes d’equilibri 

entre ciutadania i territori.

- Aconseguir un estat pròsper econòmicament. Productiu, competitiu, dinàmic, generador 
d’ocupació de qualitat i en pro de la dignitat salarial i social.

- Aconseguir un país independent i lliure que sigui socialment just, territorialment equilibrat, 
digne i radicalment democràtic.

- Aconseguir un país en conciliació amb el planeta, compromès contra el canvi climàtic i favo-
rable al canvi de model energètic.
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Article 3: Domicili i pàgina web

1. El domicili social de JUNTS PER CATALUNYA es al Passatge de Bofill 9-11, Barcelona, CP 08013.

2. La pàgina web és junts.cat i el correu electrònic general de la formació és hola@junts.cat.

3. Tant el domicili social com la pàgina web i l’adreça de correu electrònic, podràn ser modifcats per 
acord de l’Executiva Nacional sense necessitat de modificació dels presents Estatuts, i aquestes 
modificacions es comunicaran al Registre de Partits Polítics.

CAPÍTOL SEGON.PERSONES AFILIADES. DRETS I DEURES. 
QUOTA

Article 4: Els afiliats

Són aquelles persones que prenen el compromís personal de participar amb tots els drets i deures en el 
col·lectiu de Junts mitjançant una quota que els vincula i els garanteix gaudir de tots els drets de participació 
en l’organització.

Podran ser afiliades a Junts per Catalunya les persones físiques que no tinguin limitada ni restringida la seva 
capacitat d’obrar i no estiguin impedides de ser membres d’un partit polític.

Junts per Catalunya acceptarà la doble afiliació fins que no hi hagi una confrontació electoral.

Article 5: Admissió

La qualitat de membre del partit s’adquireix a sol·licitud de la persona interessada.

En el partit hi haurà el Llibre de Registre dels afiliats i simpatitzants, on constaran les dades d’altes i baixes 
definitives.
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Article 6: Drets i deures del afiliats

Els afiliats tenen els drets següents:

1. A ser part activa en la presa de decisions del partit, com ara la política de pactes, l’estratègia i la línia 
política. 

2. A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, 
així com a participar en el Congrés Nacional, d’acord amb els Estatuts. 

3. A ser electors i elegibles per als càrrecs del Partit. 
4. A participar en la configuració de les llistes electorals a les diferents eleccions que es presenti Junts, i 

a participar en l’elaboració del programa electoral d’acord amb el reglament de primàries que el partit 
disposarà. 

5. A expressar lliurement les seves opinions en tots els fòrums del partit. 
6. A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació del partit, del seu estat de 

comptes i del desenvolupament de la seva activitat.
7. A ser informats sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i 

sobre la situació econòmica. 
8. A ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i a ser informats dels 

fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si és el cas, pot ser sancionador. 
9. A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la llei o als estatuts. 
10. A acudir al Defensor dels afiliats en els termes i les condicions establertes en l’article que el regulen i 

altres normes de caràcter intern que poguessin aprovar-se en desenvolupament del mateix. 
11. A participar en les campanyes electorals.

Els afiliats tenen els deures següents:

1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució d’aquestes finalitats.
2. Respectar el que disposen els estatuts, els reglaments interns i les lleis. 
3. Mantenir una conducta ètica i responsable en l’exercici dels càrrecs interns i/o institucionals que ostentin. 

Els càrrecs institucionals tenen el deure específic de treballar d’acord amb els principis d’un bon govern i 
de posar en coneixement de la direcció del partit qualsevol pràctica que tingui coneixement per part d’altres 
càrrecs públics afiliats o simpatitzants del partit que consideri que vulneren les pràctiques regulades en 
la llei de transparència o fets i actituds que puguin ser considerats com assetjament a terceres persones. 

4. Mantenir una conducta ciutadana ètica, responsable i exemplar. 
5. Guardar el respecte cap a tothom i no entrar en el terreny de les desqualificacions, ni en cap tipus d’insult 

sigui a propis o estranys, en tots els àmbits del partit on hi hagi debats.
6. Complir els estatuts, així com els acords vàlidament adoptats. 
7. Abonar les quotes i altres aportacions que, d’acord amb els estatuts, puguin correspondre a cada afiliat. 
8. Formar part dels processos disciplinaris que per sorteig els pogués correspondre segons la previsió del 

règim disciplinari. 
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Article 7: Els simpatitzants

Són aquelles persones que simpatitzen amb els objectius de l’organització i que volen participar de forma 
activa en el conjunt de les activitats de l’organització: de forma voluntària, personal, però que alhora renun-
cien al dret a vot per prendre decisions i a ser elegides en responsabilitats del partit, i només podran ser 
candidates per ser càrrec institucional si així és requerit i prèvia aprovació per l’òrgan de l’organització que 
es determini reglamentàriament.

Article 8: Drets i deures dels simpatitzants

Els simpatitzants tenen els Drets següents:

1. Participar en els actes i activitats oberts als afiliats, organitzades pel partit.
2. Assistir i participar amb veu i sense vot a les reunions de les assemblees on estiguin adscrits.
3. Rebre informació de les activitats i dels temes d’actualitat política i d’interès pel partit.
4. Assistir a les activitats de formació organitzades pel partit.
5. Rebre informació, atenció i col·laboració per part dels càrrecs institucionals i dels afiliats.

Deures dels simpatitzants: 

1. Respectar els principis bàsics i els Estatuts, així com els acords vàlidament adoptats. 
2. Contribuir a l’esforç col·lectiu de tot el partit per a l’assoliment de les seves finalitats i objectius. 

Article 9: Baixa del afiliat o simpatitzant i suspensió

Qualsevol persona afiliada o simpatitzant al partit podrà cessar lliurement mitjançant l’oportuna comunicació 
per escrit a l’Executiva Nacional.

D’acord amb la llei de partits polítics, se suspendrà automàticament la condició d’afiliat a aquells sotmesos a 
un procés penal contra els quals s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat 
amb la corrupció, i s’expulsarà del partit els que hagin estat condemnades per algun d’aquests delictes.
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Article 10: Règim disciplinari i sancions

Constitueixen infraccions els actes o conductes comesos pels afiliats que siguin contraris als Estatuts, al 
Codi Ètic i de Transparència i als reglaments del partit. 

Faltes molt greus:

a. L’incompliment dels deures i de les obligacions que imposen els Estatuts, els reglaments, el Codi Ètic 
i les resolucions i acords dels òrgans del partit quan l’incompliment causi un greu perjudici al partit.

b. La negació pública i explícita dels objectius, principis i les finalitats del partit, especificades en aquests 
Estatuts.

c. El suport explícit i/o públic a una llista electoral per a qualsevol opció o candidatura que pugni amb la 
que presenti el partit, individualment, en coalició o federació.

d. Les manifestacions o declaracions públiques que causin un greu perjudici al partit, als seus càrrecs 
interns i institucionals i als seus afiliiats.

e. La publicitat o les manifestacions públiques sobre matèries reservades.
f. La condemna amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la corrupció.
g. La reincidència en conductes que siguin constitutives de faltes greus.
h. Els atemptats contra els drets humans i la dignitat de les persones.
i. Els actes o l’aval a comportaments racistes, LGTBIQfòbics o de violència masclista o d’altres com-

portaments violents, insultants o vexatoris amb les persones.
j. La malversació de fons o actuacions lligades amb les pràctiques de corrupció.

Són faltes greus les següents:

a. L’incompliment de les resolucions i acords de l’Assemblea 
Nacional, del Consell Nacional i dels altres òrgans del partit.

b. L’adhesió o suport a forces contràries i les manifestacions públiques o actes contra el partit i els seus 
membres i/o candidats.

c. Les conductes descrites en l’anterior apartat quan no hi concorri la circumstància de greu perjudici 
al partit.

d. Faltar, greument, al respecte dels companys del partit.
e. L’incompliment del deure de convocatòria dels òrgans del partit en els termes que s’hagi previst.
f. L’ús en nom propi o en benefici propi de la representativitat dels òrgans interns o institucionals per 

als quals s’és elegit. 

 
Són faltes lleus les següents:

a. La falta de respecte als companys del partit.
b. La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb incompliment dels acords que 

adopti la persona o col·lectiu que la presideix.
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Article 11: Sancions

Les sancions són aquelles mesures que s’imposen en cada cas i segons el reglament disciplinari i de reso-
lució de conflictes.

Les sancions no són excloents i poden ser acumulatives.

Les sancions s’imposaran tenint en compte la gravetat dels fets i el grau de participació en el mateix, la in-
tencionalitat, la reiteració o reincidència, la transcendència interna i externa i els perjudicis provocats al partit 
o a les persones que en formen part, i les responsabilitats de la persona dins de l’organització.

Els actes o conductes constitutius d’infracció seran sancionats d’acord amb els criteris següents: 

Per a les faltes molt greus:

a. Suspensió temporal del càrrec d’elecció intern que ostenti per un període d’un a quatre anys.
b. Cessament del càrrec d’elecció intern que ostenti.
c. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a afiliat.
d. Censura pública i manament de dimissió del càrrec institucional per al qual hagi estat elegit com 

a candidat del partit.
e. Expulsió del partit, que comporta la inhabilitació per poder presentar-se com candidat a qualsevol 

càrrec institucional durant un cicle electoral.

Per a les faltes greus:

a. Suspensió temporal del càrrec d’elecció intern que ostenti per a un període de tres a dotze mesos.
b. Cessament del càrrec d’elecció intern que ostenti.
c. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona associada.
d. Expulsió del partit, que comporta la inhabilitació per poder presentar-se com a candidat a qualsevol 

càrrec institucional durant un cicle electoral.

Per a les faltes lleus:

a. Advertiment o amonestació, verbal o per escrit.
b. Expulsió de la reunió de l’òrgan del partit en què s’ha produït la falta.

Article 12: El Defensor dels afiliats.

Serà la persona encarregada de vetllar, pels drets, les garanties i les obligacions dels afiliats recollits 
en els estatuts i atendre les seves reclamacions.

Les seves competències són: 

1. Defensar els interessos dels afiliats, per això podrà sol·licitar i demanar informació als òrgans com-
petents que estimi oportuns. 
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2. Atendre les reclamacions dels afiliats davant dels òrgans del partit segons els estatuts. 
3. Emetre un informe anual de les seves activitats.

Article 13: Garanties de l’expedientat

El procediment disciplinari establert en els Estatuts haurà de garantir a la persona objecte de l’expedient els 
drets següents:

1. Té dret que se li notifiquin els fets que motiven l’inici del procediment, la seva qualificació i les sancions 
que li poden correspondre.

2. Té dret a conèixer la persona o càrrec corresponent pel que s’imposa la sanció a fi de poder detectar i 
exercir, si s’escau, els drets a la recusació o a la demanda de nul·litat de ple dret, que constarà a la noti-
ficació. Podrà rebre assistència d’un lletrat. 

3. Té dret a presentar al·legacions i el seu dret d’audiència durant el procediment, dins dels terminis corres-
ponents en el moment de la notificació.

4. Pot presentar proves o proposar-ne, sempre que siguin adequades per a la determinació dels fets.
5. Té dret a la presumpció d’innocència i a la confidencialitat, les dades personals de les persones que 

formin part del procediment es garantirà en tot moment.
6. Té dret a conèixer l’estat del seu expedient durant la tramitació del procediment.
7. Té dret a conèixer la resolució que posa fi a l’expedient, que haurà de ser motivada i congruent, per re-

soldre totes les qüestions plantejades en l’expedient.

Article 14: L’Oficina de Peticions.

Un dels principis organitzatius de Junts és la participació efectiva i continuada dels afiliats en el dia a dia del 
partit polític per tal de poder incidir tant en la seva direcció política, com en el seu funcionament.

Per aquest motiu, es proposa una oficina de peticions perquè els afiliats puguin fer arribar propostes per ser 
respostes per part dels òrgans als quals es dirigeixen en funció de les competències que tinguin atribuïdes. 

Caldrà que es desenvolupi, a nivell reglamentari, el procediment, la publicitat, la transparència i el termini de 
resolució.  

Aquesta oficina podria estar directament relacionada amb la figura desenvolupada per la persona que sigui 
nombrada defensor de l’afiliat i hauria de tenir un formulari estàndard en què hi hagi una part expositiva (ob-
jecte de la petició) i una proposta de petició.
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L’Oficina serà virtual per a l’accés per part dels afiliats. Caldrà incorporar al web corporatiu de Junts un 
apartat des del qual, i mitjançant un formulari electrònic, els afiliats puguin identificar-se de forma fàcil i fer 
arribar les seves peticions. Per a les persones que tinguin dificultat en la utilització de mitjans telemàtics, les 
seus territorials del partit podran establir sistemes d’assistència als seus afiliats per ajudar-los a presentar 
els seus escrits.

Per tal de vertebrar aquestes peticions i de tenir en compte l’àmbit territorial de Junts es podria vertebrar una 
xarxa de subseus de l’Oficina de Peticions, tenint en compte les vegueries, que serien les encarregades de 
registrar-les i elevar-les a l’oficina.

Un cop rebudes, s’hauria d’elaborar un informe on es valorés la part expositiva i on es dictaminés una pro-
posta d’actuació, si és pertinent.
L’Executiva Nacional de Junts per Catalunya desenvoluparà un reglament de funcionament per tal de definir 
l’Oficina de Peticions així com la figura del defensor de l’afiliat. Aquest reglament serà referendat pel Consell 
Nacional. 

CAPITOL TERCER. ÒRGANS DE DIRECCIÓ.

Article 15: Òrgans del partit.

Els candidats a ocupar els càrrecs de President i Secretari General són els que proposen els quatre vicepre-
sidents i els vint membres de l’Executiva Nacional respectivament.

15.1  La Presidència

- President.
- Vicepresidències, en el seu cas, a proposta del President, amb un màxim de quatre i serà de com-

posició paritària.

Els membres de la Presidència seran escollits en votació separada del de la Secretaria General, Secretaria 
d’Organització i Secretaria de Finances i de l’Executiva Nacional d’acord amb el reglament d’elecció aprovat 
pel conjunt d’afiliats.

1.2 La Presidència
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Exerceix, juntament amb el Secretari General, la representació màxima territorial i legal del Partit. No té fun-
cions executives i vetlla pel funcionament regular dels seus òrgans.

Les competències de la Presidència són:

1. Retre comptes de la seva gestió al Consell Nacional.
2. Convocar els congressos i les conferències nacionals.
3. Presidir l’Executiva Nacional.
4. Mantenir relacions amb altres organitzacions polítiques i socials.
5. Coordinar les tasques de les Vicepresidències del partit.
6. Vetllar per l’actuació del partit en tots els àmbits.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Presidència, els Vice-
presidents, per ordre, el substituiran i la Secretaria General s’ha d’encarregar d’impulsar la celebració d’un 
Congrés Nacional extraordinari per escollir una nova Presidència en el termini d’entre tres i sis mesos des 
del moment en què s’hagi produït la vacant.

1.3 Les vicepresidències

Les vicepresidències s’encarregaran de les funcions representatives que els assigni o delegui la Presidència 
i de les funcions executives que els encarregui la Secretaria General. El número total de vicepresidències 
haurà de ser paritari.

Les Vicepresidències substitueixen el President en cas d’absència i en l’ordre que aquest designi.

Article 16: La Secretaria General

El Secretari General dirigirà els serveis tècnics i administratius del Partit, gaudirà de l’ús de la firma social, 
amb tots els poders corresponents a un administrador societari. 

Les competències de la Secretaria General són:

1. Presidir les reunions de l’Executiva Nacional, dirigir, d’acord amb el President/a, el partit i ordenar-ne el 
seu treball. 

2. Custodiar tota la documentació que fa referència al partit i als afiliats.
3. Exercir, juntament amb la Presidència, la representació legal del partit.
4. Tenir plenes facultats per contractar i obligar el partit vàlidament per a qualsevol títol i en qualsevol forma 

admesa en dret.
5. Assignar les responsabilitats de cada membre de l’executiva  nacional, segons consideri adequat, per 

la major eficàcia de l’acció política del partit. Cada membre de l’Executiva Nacional serà responsable de 
la direcció, execució i coordinació de l’acció del partit en el seu àmbit corresponent, sota la direcció del 
Secretari/a General.
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6. Proposar a l’Executiva Nacional la constitució d’un Secretariat permanent que sota la presidència del 
Secretari General assumeixi per delegació algunes de les funcions de l’Executiva Nacional i que actuï 
com a òrgan permanent de direcció i govern del partit. 

7. Coordinar les tasques dels membres de l’Executiva Nacional.
8. Mantenir juntament amb el President les relacions amb altres organitzacions polítiques i socials. 
9. Fer els canvis que consideri convenients en l’organització de l’Executiva Nacional.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Secretaria General, la 
Presidència del partit convocarà un Consell Nacional perquè aquest esculli entre els membres de l’Executiva 
Nacional una persona per substituir-la interinament en el càrrec fins al proper Congrés Nacional ordinari.

Article 17. El Secretari d’Organització.

 
El Secretari d’Organització serà responsable de l’organització interna del partit, de la coordinació de la polí-
tica municipal i de l’organització i coordinació física dels seus actes interns (Consell Nacional) i dels externs. 

Les competències del Secretari d’Organització són:

1. Les encarregades pel Secretari General.
2. La logística interna i externa de l’activitat del partit.
3. Les relacions amb els afiliats.

4. L’organització d’activitats i la direcció de la feina tecnicoadministrativa que  generi  l’administració i el 
funcionament ordinari del Partit.

5. La responsabilitat de vetllar perquè se celebrin reunions del Consell Nacional i de l’Executiva Nacio-
nal, periòdicament, arreu del territori.

6. La responsabilitat de coordinar els càrrecs orgànics i electes del territori. 
7. La coordinació de l’acció municipal, els seus òrgans i els càrrecs electes.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Secretaria d’organització, 
la Secretaria General escollirà entre els membres de l’Executiva Nacional una persona per substituir-la in-
terinament en el càrrec fins al proper Congrés Nacional ordinari.

Article 18. El Secretari de Finances

El Secretari de Finances serà el responsable econòmic i financer del partit i serà el responsable de remetre 
els comptes anuals a la Sindicatura de comptes o mentre sigui preceptiu al Tribunal de Comptes, dins del 
termini legalment establert una vegada aprovats pel Consell Nacional, òrgan competent per dur-ho a terme. 
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El Secretari de Finances ha d’acreditar coneixements o experiència professional en l’àmbit econòmic, ha de 
concórrer la condició d’honorabilitat i ha de respondre de la regularitat comptable de l’activitat reflectida en 
els comptes anuals.

La Secretaria de Finances administra i gestiona el personal adscrit als serveis nacionals i territorials perma-
nents. També haurà de vetllar per l’existència d’instrucció de contractació del personal contractat pels grups 
municipals. Les instruccions de contractació del personal laboral s’inspiraran en els principis de pública con-
currència, transparència, confidencialitat i igualtat. 

La Secretaria de Finances ha de portar una comptabilitat que permeti conèixer la imatge fidel de l’activitat 
desenvolupada en l’exercici econòmic del seu patrimoni i la situació financera.

En els comptes corrents o llibres d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les 
signatures del President, la Secretaria de Finances i la Secretaria d’Organització. Caldrà que la Secretaria 
de Finances i la Secretaria d’Organització fixin normes de coordinació en aquest àmbit respecte dels grups 
municipals que permetin assegurar-ne el correcte funcionament en la seva gestió.

 
La Secretaria de Finances ha d’elaborar un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i 
comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic. 

La Secretaria de Finances ha d’elaborar el pressupost anual, la liquidació de l’exercici i els Comptes Anu-
als i els presenta a l’Executiva Nacional perquè hi doni el vistiplau. Posteriorment, haurà de ser aprovat pel 
Consell Nacional. Igualment, donarà instruccions en matèria de comptabilitat i de les despeses electorals, en 
funció dels controls públics del finançament dels partits polítics.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la Secretaria de Finances, la 
Secretaria General escollirà entre els membres de l’Executiva Nacional una persona per substituir-la interi-
nament en el càrrec fins al proper Congrés Nacional ordinari.

Article 19. Executiva Nacional

L’Executiva Nacional és l’òrgan de direcció, govern i administració del partit entre congressos. La seva com-
posició haurà de ser paritària, recomanant el 50/50, escollida d’acord amb el reglament d’elecció aprovat pel 
conjunt dels afiliats.  

L’Executiva Nacional està formada per: 
- La Presidència. 
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- La Secretaria General.
- Vint persones escollides pels afiliats, a proposta del candidat a la Secretaria General

A les reunions de l’Executiva Nacional hi poden assistir, convidats pel Secretari General, per a la millor coor-
dinació política, amb veu i sense vot:

•	 Els membres del Govern de la Generalitat.
•	 Els membres del Consell de Govern del Consell per la República.
•	 Les coordinacions de les vegueries.
•	 La presidència del Consell nacional. 
•	 Les  presidències dels grups parlamentaris.
•	 La presidència del Grup Municipal de BCN.
•	 El representant de la Comissió de Coordinació Metropolitana.

Les competències de l’Executiva Nacional són: 

1. Vetllar pel compliment de les finalitats del Partit. 
2. Complir i fer complir els acords presos pel Congrés Nacional i/o el Consell Nacional. 
3. Preparar i presentar al Congrés Nacional i/o al Consell Nacional els treballs que s’hi han d’estudiar i 

aprovar. 
4. Complir les funcions executives que els encarregui el Secretari General.
5. Realitzar el programa d’actuació, la memòria anual, el pressupost i el balanç corresponent per a la seva 

aprovació pel Consell Nacional. 
6. Administrar els recursos econòmics, materials, humans i patrimonials del Partit, segons els criteris apro-

vats pel Consell Nacional. 
7. Organitzar activitats i dirigir la feina tecnicoadministrativa que  generi  l’administració i el funcionament 

ordinaris del Partit. 
8. Proposar la creació de comissions de treball davant del Congrés Nacional i/o el Consell Nacional i coor-

dinar-ne i impulsar-ne les activitats. 
9. Desenvolupar qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència del Congrés Nacional. 
10. Nomenar un substitut en cas de defunció, renúncia o cessament d’un membre de l’Executiva Nacional, 

que haurà de ser validat pel proper Consell Nacional.

L’Executiva Nacional, a proposta del Secretari General, es pot dotar d’un Secretariat permanent que ha d’as-
sumir funcions i competències en l’àmbit de la coordinació i l’impuls del treball dels membres de l’Executiva 
Nacional.

L’Executiva Nacional pot nomenar un Portaveu, i també un Secretari d’Actes, que dona fe dels acords adop-
tats.

Les funcions de Portaveu són les d’exposar públicament les decisions acordades en el si del Partit i marcar 
els posicionaments de manera coordinada amb la Presidència i la Secretaria General.
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Funcionament de l’Executiva Nacional

1. Els acords de l’Executiva es prendran per majoria absoluta dels seus membres. Les sessions ordinàries 
de l’Executiva Nacional seran quinzenals, i extraordinàries tantes vegades com ho requereixi la Presi-
dència o la Secretaria General o ho demanin 2/3 parts dels seus membres. 

2. L’Executiva Nacional serà convocada pel Secretari General. La convocatòria, mitjançant correu electrò-
nic, serà cursada amb una anterioritat a tres dies i, a petició de qualsevol membre a l’inici de les sessions, 
s’hi podran incorporar nous temes si l’Executiva Nacional així ho acorda. 

3. L’Executiva Nacional s’organitzarà i reunirà quan ho decideixi el Secretari General. La seva convocatòria 
i constitució haurà de permetre atendre la urgència que requereix l’eficàcia de l’acció política del partit. 
S’establirà reglamentàriament, si s’escau, l’organització i funcionament tant de l’Executiva Nacional com 
del Secretariat permanent en l’àmbit de les seves funcions i competències.

4. L’Executiva Nacional ha de retre comptes anualment davant del Consell Nacional i en el Congrés Naci-
onal. Si el seu informe de gestió no fos aprovat quedarà automàticament en funcions i se n’hauran de 
nomenar nous membres. 

Article 20: El Congrés Nacional 

El Congrés Nacional és l’òrgan que té la màxima representació del partit i per tant n’és el seu màxim òrgan 
de decisió, debat i participació.

El Congrés Nacional està constituït pel conjunt de persones afiliades, que podran actuar directament o per 
mitjà de delegats segons reglamentàriament s’estableixi.

El Congrés Nacional Ordinari es reunirà de forma ordinària cada dos anys, convocat pel President del Partit 
amb un termini mínim de 30 dies naturals. La convocatòria es realitzarà mitjançant correu electrònic.  

Anualment, es convocarà un Congrés Nacional consultiu que tindrà com a finalitat la revisió de l’orientació 
política.

Són competències del Congrés Nacional: 

1. Aprovació, si s’escau, del balanç de gestió. 
2. Aprovació de les ponències ideològiques i organitzatives.
3. Elecció de vint Consellers nacionals designats pel Congrés Nacional, escollits en el proper Congrés 

Nacional. 
4. Elecció dels òrgans de direcció de les comissions i dels altres òrgans del partit. El procediment 

d’elecció serà directa, lliure i secreta.
5. Totes aquelles qüestions que resultin dels Estatuts o que l’Executiva Nacional cregui oportunes de 

tractar.
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L’Executiva Nacional, mitjançant el seu President, pot convocar el Congrés Nacional, amb caràcter extraor-
dinari, sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·licitin un 10% d’afiliats al corrent de 
pagament (en aquest cas, el Congrés Nacional ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la 
sol·licitud) per tractar els següents temes:

1. Acordar la dissolució del partit. 
2. Modificar els Estatuts del partit.
3. Resoldre les qüestions que, sent competència del Congrés Nacional, per raons d’urgència o necessitat no 

puguin esperar-ne la convocatòria ordinària sense greu perjudici per al partit. 

El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria si hi assisteixen la totalitat dels afiliats i 
en segona convocatòria, mitja hora més tard de la primera, sigui quin sigui el nombre d’afiliats presents. Si 
la convocatòria és universal i per sistemes telemàtics s’entendrà que és en convocatòria única i els requisits 
són els de primera convocatòria.

Fixat l’ordre del dia, podran afegir altres temes si ho demanen, a l’inici de la sessió, el 25% dels membres 
presents en aquesta assemblea. Els acords s’adoptaran per majoria simple excepte la dissolució del partit, 
que requerirà la majoria absoluta dels membres presents al congrés. 

Article 21: El Consell Nacional

A. Naturalesa i funcions

Constitueix el màxim òrgan de decisió, debat, participació i control entre congressos, 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 Congrés Nacional.
2. Controlar l’actuació de la Presidència i la Secretaria General i de l’Executiva Nacional.

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 els 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 diferents comissions. 
10. Aprovar les expulsions dels afiliats en processos disciplinaris contradictoris de faltes molt greus. 
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11. Establir l’import i les modalitats de les quotes a pagar pels afiliats. 
12. Les decisions i els acords del Consell Nacional són d’obligat compliment pels membres de presidència 

i de l’Executiva Nacional.

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

B. 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, distribuïdes de la 
següent manera: fins a cent afiliats, un representant; fins a dues-centes, dos representants; fins a 
tres-centes, tres representants i fins a quatre-centes, quatre representants.

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.
e. Aquelles places que es determinin amb les entitats o partits amb les que Junts estableixi col·labora-

ció.

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 partit.
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.
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CAPITOL QUART. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA.

Article 22: La presència al territori.

Junts per Catalunya és una formació política que vol basar la seva organització en la proximitat amb els seus 
ciutadans. És per aquest motiu que basa la seva estructura en un important desplegament territorial, com un 
dels seus trets fundacionals. Per aquest motiu, s’estructurarà en 6 àmbits d’actuació:

•	 Entitats Locals.
•	 Comarques i districtes.
•	 Coordinació metropolitana.
•	 Vegueries i Federació de Barcelona.
•	 Agrupacions exteriors.
•	 Espai municipalista.

L’Aran podrà tenir estructura, funcionament propi i representativitat al Consell Nacional.

A les reunions territorials hi assistiran, per a la millor coordinació política, amb veu i sense vot, els càrrecs 
electes de les diferents cambres parlamentàries i de les diputacions i el Senat, i les persones designades pel 
govern en els corresponents territoris.

L’adscripció territorial és obligatòria per a tots els afiliats.

Estructura:

Tots els àmbits territorials tindran la mateixa estructura i com a mínim hauran de disposar de:

•	 un coordinador
•	 un responsable d’organització
•	 un responsable d’implantació o de política municipal
•	 un responsable de comunicació 

Funcionament:

1. Els òrgans col·legiats es reuniran com a mínim un cop al mes (un cop cada tres mesos en àmbits 
territorials de menys de 5.000 habitants). No obstant això, qualsevol assemblea pot establir la perio-
dicitat de les seves reunions. 
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2. Les assemblees es reuniran com a mínim un cop cada dos mesos (tres cops a l’any en àmbits terri-
torials de menys de 5.000 habitants).

3. Tots els òrgans es poden reunir de manera extraordinària sempre que ho sol·liciti el seu coordinador 
o 1/5 part dels afiliats.

4. L’assemblea estarà formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrites a l’àmbit territorial.
5. Les assemblees ordinàries es convoquen amb una antelació de quinze dies naturals o de tres dies 

si és extraordinària.
6. Les organitzacions territorials del partit estan subjectes políticament i organitzativa als òrgans nacio-

nals de direcció, així com també a les assemblees territorials.
7. Tots els òrgans territorials tindran la seva coordinació i la seva estructura orgànica que serà escollida 

pels afiliats.
8. L’estructura territorial ha d’elaborar un pla de mandat, seguint els objectius establerts. 

A. Entitats Locals

L’àmbit local és el pilar bàsic de la participació de l’afiliat i el seu dinamisme és cabdal per al bon funciona-
ment del partit i coordinació amb els respectius grups municipals. 

Podran tenir estructura local aquells territoris amb més de cinc afiliats. Tanmateix, aquells municipis, veïns, 
que no superin els cinc afiliats, i amb la voluntat d’agrupar tothom i de no desconnectar amb els pobles petits, 
poder fer suma de municipis i entre ells poder constituir-se com una agrupació local.

Si un dels municipis agrupats té un creixement per sobre dels cinc podrà tenir agrupació local pròpia, sempre 
que la resta de municipis agrupats no perdin la seva posició d’agrupació local. De ser així, aquestes tindran 
un termini d’un any per tal d’ampliar la seva base i poder esdevenir agrupació local pròpia. 

Cada agrupació local de més de deu afiliats, ha de comptar amb l’estructura bàsica següent:

•	 un coordinador
•	 un responsable d’organització
•	 un responsable de política municipal
•	 un responsable de comunicació 

A les reunions de l’executiva local hi assistiran amb veu i vot els regidors i regidores de l’àmbit local sempre 
que siguin afiliats.

En aquells municipis on es governi, hi haurà d’haver una coordinació mensual amb l’assemblea local per tal 
que l’acció municipal estigui coordinada entre el grup municipal i els afiliats.

Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit local de lliure elecció.
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L’assemblea local està formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrits en aquell territori.

Les funcions principals de l’assemblea local seran:

1. Escollir el coordinador local i el seu equip. 
2. Escollir el candidat a l’alcaldia i els membres de la seva llista.
3. Aprovar el programa electoral del grup municipal.
4. Aprovar, si s’escau, el pla de govern de l’agrupació local del partit.
5. Aprovar, si s’escau, la tasca institucional dels seus representants públics.

B. Comarques i districtes

Tindran estructura comarcal totes les comarques de Catalunya, i els deu districtes de la ciutat de Barcelona. 
Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit comarcal o de districte.

La comarca del Vallès Occidental, única comarca del país amb cocapitalitat, decidirà, a través d’una votació 
interna de tots els afiliats, si es constitueix en una o dues comarques i amb quina distribució territorial. 

Atès que Barcelona ciutat s’estructura mitjançant la seva pròpia Federació, l’Executiva Nacional treballarà 
en una distribució en agrupacions entre els municipis confrontants a la ciutat de Barcelona, que haurà de 
ratificar el Consell Nacional.

L’estructura bàsica del comitè comarcal o de districte ha de ser:

•	 un coordinador
•	 un responsable d’organització
•	 un responsable de política municipal
•	 un responsable dels afiliats

A les reunions de l’executiva comarcal, i de districte en el cas de Barcelona, hi assistiran amb veu i vot, els 
consellers nacionals escollits per la comarca o el districte i el president o portaveu del consell comarcal o del 
districte.

També hi assistiran, amb veu i sense vot, per a una millor coordinació política, els càrrecs electes de les 
diferents cambres parlamentàries, de la diputació i els regidors en el cas de la ciutat de Barcelona, i el Senat 
i els càrrecs designats pel govern en els corresponents territoris.

L’assemblea comarcal està formada per tots els afiliats adscrits en aquell territori, també en formaran part, 
amb veu i sense vot, els simpatitzants.
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Les funcions principals de l’assemblea comarcal seran les següents:

1. Escollir el coordinador comarcal i el seu equip.
2. Escollir els consellers nacionals de la seva comarca o districte.
3. Aprovar, si s’escau, el pla d’acció de l’executiva comarcal.
4. Aprovació, si s’escau, de l’acció política de l’executiva comarcal.

L’assemblea comarcal es convocarà trimestralment amb caràcter ordinari.

Cada comarca disposarà també d’una assemblea comarcal d’electes formada per totes les persones electes 
d’aquella circumscripció i d’una assemblea de caps locals. 

La principal funció de l’assemblea d’electes serà la d’escollir els consellers comarcals de dita circumscripció, 
plantejant així una línia política i de coordinació institucional territorial.

C. Coordinació Metropolitana

Junts per Catalunya incorpora a l’organització una comissió de coordinació territorial dels municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. L’espai metropolità de Barcelona té una singularitat que requereix d’una atenció 
política especifica, tant pel que fa a propostes de caràcter programàtic com polític i estratègic. Per la seva 
densitat poblacional a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi habiten més de tres milions de persones que 
comparteixen serveis i una certa identitat col·lectiva. 

El límit geogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà l’actual delimitació institucional dels trenta-sis 
municipis que estan constituïts en el marc de l’àrea metropolitana (AMB).

L’Executiva Nacional de Junts per Catalunya desenvoluparà un reglament de funcionament per tal de ga-
rantir una estructura orgànica, unes funcions i una representativitat equilibrada de les trenta-sis agrupacions 
locals incloses. Aquest reglament serà referendat pel Consell Nacional. 

D. Vegueries

Tindran estructura de vegueria totes les vegueries de Catalunya. La comarca del Solsonès, mentre depengui 
de la circumscripció electoral de Lleida, formarà part de la vegueria de Lleida. Tots els afiliats han de formar 
part d’un àmbit de vegueria. 

A les reunions de l’executiva de la Catalunya Central també hi serà convocat el coordinador comarcal del 
Solsonès tot i que aquest formi part de l’executiva de la vegueria de Lleida pel fet que com a circumscripció 
electoral el Solsonès encara forma part de Lleida.
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Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit de vegueria.

El partit s’estructurarà en nous vegueries:

•	 Federació de Barcelona Ciutat.
•	 Vegueria de les Comarques de Barcelona.
•	 Vegueria de la Catalunya Central.
•	 Vegueria de Girona.
•	 Vegueria de Lleida.
•	 Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
•	 Vegueria del Camp de Tarragona.
•	 Vegueria de les Terres de l’Ebre.
•	 Vegueria del Penedès.

L’estructura bàsica de l’executiva de vegueria ha de ser com a mínim de:

•	 un coordinador
•	 un responsable d’organització
•	 un responsable d’implantació municipal
•	 un responsable de comunicació
•	 un responsable dels afiliats

A les reunions de l’executiva de vegueria seran convocats amb veu i vot els coordinadors comarcals, els 
membres de l’Executiva Nacional; i amb veu i sense vot els caps de llista de les capitals de comarca, els 
diputats a la Diputació, al Parlament i al Congrés, els senadors i els càrrecs designats pel Govern de la Ge-
neralitat. Tots ells han de formar part de l’àmbit territorial de la vegueria.

L’assemblea de vegueria està formada per tots els afiliats adscrits en aquell territori.

Les competències principals de l’assemblea de vegueria seran:

1. Escollir el coordinador de vegueria i el seu equip.
2. Aprovar, si s’escau, el pla d’acció de l’executiva de vegueria.
3. Aprovació, si s’escau, de l’acció política de l’executiva de vegueria.

Totes les vegueries disposaran d’una departament institucional format pels següents càrrecs:

•	 Diputats al Parlament de Catalunya.
•	 Diputats al Congrés dels diputats.
•	 Senadors.
•	 Diputats al Parlament Europeu.
•	 Diputats a la Diputació.
•	 Delegació del Govern i Directors dels Serveis Territorials.
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La finalitat d’aquesta departament serà:

1. Apropar l’acció institucional de Junts per Catalunya al territori.
2. Coordinar les accions institucionals que afecten el territori.
3. Canalitzar les peticions de la societat civil.

E. Agrupacions exteriors

Les agrupacions exteriors són un tret distintiu de Junts per Catalunya en aquest moment fundacional. L’es-
perit de l’1 d’octubre traspassa qualsevol límit geogràfic i és per aquest motiu que volem comptar amb afiliats 
i simpatitzants que viuen fora de Catalunya, i fora dels Països Catalans. Prenent la participació com a punt 
de partida inicial, el treball amb les agrupacions exteriors serà fonamental per comptar amb totes les veus 
que Junts té i per això, mitjançant les eines telemàtiques, es farà una coordinació entre agrupacions exteriors 
i també una coordinació amb la resta d’espais de participació de Junts.

Podran ser agrupacions exteriors aquelles que tinguin més de cinc afiliats. En cas de tenir-ne més de deu, 
han de comptar amb l’estructura bàsica següent:

•	 un coordinador
•	 un responsable d’organització
•	 un responsable dels afiliats

L’assemblea està formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrits a l’agrupació exterior i serà l’encarre-
gada d’escollir-ne l’estructura bàsica.

Totes les agrupacions exteriors formaran part de l’òrgan de Coordinació Exterior, que estarà format per un 
membre de cadascuna de les agrupacions, amb la finalitat de coordinar la seva acció i de traslladar la veu 
exterior cap a Catalunya. Aquesta coordinació exterior estarà representada al Consell Nacional de Junts per 
Catalunya amb veu i vot, amb un membre que hi podrà participar sempre de manera telemàtica.

F. Les joventuts

La creació i el desenvolupament del discurs polític de Junts per Catalunya dirigit als joves s’articularà a partir 
de la seva contribució en els diversos espais de participació de l’organització. La possible vinculació amb di-
ferents organitzacions juvenils s’establirà a través de la subscripció de convenis de col·laboració que hauran 
de ser aprovats per l’Executiva Nacional i, posteriorment, pel Consell Nacional.



23junts.cat

G. Espai municipalista 

Trobada de reflexió política i tècnica oberta a tots els alcaldes i les alcaldesses, càrrecs electes i afiliats que 
treballaran, proposaran, reflexionaran sobre decisions que afectin el món municipal i ajudin a la projecció i 
construcció conjunta del partit en el territori.

La trobada es farà cada any amb l’objectiu de compartir situacions, necessitats del món local i que 
ens ajudi també a anar definint i reafirmant les línies del partit en el marc del món local.

Una de les fites de l’espai serà la d’anar identificant els reptes més importants del món local del mo-
ment i del futur i construir junts la política que més s’adapti a les necessitats de la ciutadania.

La Convenció Municipalista consistirà en una jornada que pot ser d’un dia o bé d’un cap de setmana 
i serà un espai de debat i de participació de forma itinerant en el territori català. Es potenciarà la par-
ticipació digital a través de diferents mecanismes digitals com enquestes i similars, si s’escau.

La Convenció Municipalista comptarà amb una Presidència representativa que serà proposada per la Presi-
dència i la Secretaria General del partit i ratificada per majoria absoluta pel Consell Nacional.

Article 23: Polítiques sectorials

Una estructuració sectorial garanteix que hi hagi un lideratge i un equip permanent que pugui afrontar de 
forma executiva i fiable els reptes o projectes puntuals que tingui el partit.

Amb la missió que les sectorials siguin òrgans de debat i de treball que s’han de constituir sobre la base 
d’àrees temàtiques per col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posiciona-
ment públic de Junts per Catalunya i que alhora han de treballar de manera tranversal per encarar els nous 
reptes que afronta el país, com ara la cohesió social, la cohesió territorial, l’emergència climàtica, el dret a 
l’habitatge o la revolució industrial i tecnològica, entre d’altres, l’estructura sectorial tindrà els següents ob-
jectius:

- Fomentar el debat polític entre afiliats.
- Oferir i fomentar el debat sectorial en els territoris.
- Interactuar amb la societat i amb cada sector.
- Generar coneixement, amb elaboració de documents de debat i de treball.
- Elevar als òrgans superiors del partit línies bàsiques i argumentaris de posicionament polític.
- Interactuar amb els càrrecs electes de les institucions on el partit tingui representació.
- Participar en l’elaboració dels programes electorals.
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Cada sectorial disposarà d’un equip de persones estables elegides pels propis afiliats que quedarà adscrit 
al Consell Nacional, amb el qual treballarà coordinadament en la planificació i execució de la seva tasca, en 
els termes que proposi l’Executiva Nacional.

En aquest sentit, es proposa:

- Un representant de l’àmbit de les sectorials a l’Executiva Nacional, en la forma que els Estatuts de-
terminin la representativitat dels membres no electes de l’Executiva, escollit d’entre els responsables 
de cada sectorial.

- Mínim un i màxim tres representants de cada sectorial al Consell Nacional (el responsable i un o dos 
escollits pels afiliats a cada sectorial).

Composició, funcions i organització interna

Composició:

Cada afiliat podrà formar part de tantes sectorials com cregui oportú, ja que, de fet, el que enriqueix les sec-
torials és la pròpia participació. Ara bé, només es podrà formar part d’un equip executiu sectorial.

A cada sectorial hi haurà una persona responsable, que encapçalaria un equip executiu.

Funcions:

Les diferents sectorials treballaran per línies estratègiques i per projectes concrets, que poden compartir 
amb altres sectorials.

Les línies de treball de les sectorials, amb la missió i els objectius descrits anteriorment, han de ser:

Elaborar continguts i propostes

Cada sectorial ha d’establir el seu ideari i elaborar propostes.
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Relacions institucionals: institucions i entitats

Cada sectorial ha de tenir relacions habituals amb els grups parlamentaris i municipals. Alhora, és imprescin-
dible que tingui relacions habituals amb els diferents organismes, entitats, col·legis professionals, sindicats 
o associacions professionals del seu àmbit. 

Suport a grups parlamentaris i municipals

Cada sectorial ha de fer seguiment de l’actualitat i de les polítiques del seu sector del Govern, del Govern de 
l’Estat, de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i de la resta de cambres legislatives, en tot allò que 
les pugui afectar i tenir-hi interlocució.

Treball per projectes

Les sectorials han de desenvolupar les seves línies de treball específiques, però sobretot han de col·laborar 
entre elles en un treball per projectes, que necessàriament han d’implicar més d’una sectorial, i així poder 
treballar seguint els objectius del partit.

Aquests projectes cal que tinguin uns objectius concrets, i poden tenir un límit temporal o no.

Actes i jornades de les sectorials

Per tal de donar a conèixer els nostres posicionaments és molt important que els donem difusió. 

Per això, és important el desenvolupament d’activitats formatives, per una banda amb persones expertes en 
la matèria i per altra amb afiliats o simpatitzants, per donar a conèixer el posicionament i ideari polític.

Organització interna de cada sectorial:

Les persones responsables de cada sectorial, juntament amb l’equip de persones que en formen part, du-
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ran a terme reunions físiques o telemàtiques o intercanvis de comunicacions amb els afiliats inscrits a cada 
sectorial; amb afiliats o experts; amb la societat civil organitzada d’aquell sector. Tot plegat amb l’objectiu de 
disposar de resums que marquin el posicionament i l’acció executiva del partit en totes seves dimensions 
institucionals, i que es puguin incorporar fàcilment als programes electorals.

També es reuniran de manera permanent amb les persones responsables de les diferents cambres repre-
sentatives.

Les sectorials han de ser dinàmiques, complementàries i sobretot han de poder aportar conceptes i base 
ideològica.

La proposta de creació d’una nova sectorial haurà de ser debatuda i aprovada pel Consell Nacional.

Consell Assessor

El partit es dotarà d’un “Consell Assessor de Polítiques Sectorials”, presidit pel responsable a l’Executiva Na-
cional de l’àmbit de les sectorials i integrat per fins a deu persones no necessàriament afiliades i, en tot cas, 
sense cap càrrec orgànic a l’estructura del partit, designades ad nominem pel seus coneixements i mèrits en 
les principals matèries en què es puguin estructurar les polítiques sectorials.

Aquest consell assessor ha d’ajudar a fixar les línies ideològiques i estratègiques, subministrar idees i con-
tactes, apadrinar informes i estudis, proposar línies de treball, actes i debats.

Cada responsable d’àmbit sectorial informarà de la seva activitat a cada Consell Nacional i al Congrés. 

En funció de la dimensió de cada sectorial, i amb un barem similar a l’utilitzat per l’àmbit territorial, es podran 
escollir fins a dos membres més d’aquesta com membres del Consell Nacional.

Article 24: Espais de debat ideològic 

Junts per Catalunya s’inspira en el valor de la unitat de l’espai plural del sobiranisme que va fer possible l’1 
d’octubre. Aquest és un signe d’identitat i d’obertura a la participació de persones de sensibilitats ideològi-
ques diverses en el si de l’organització del partit. 
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D’aquesta manera, a partir de l’acció política, Junts per Catalunya es disposa a explorar i a innovar en un 
model d’organització ideològicament transversal que s’identifica amb la centralitat social i alhora probable-
ment sigui, també, la clau per trobar noves respostes als problemes emergents d’aquest segle XXI.

Aquesta comissió d’assignació voluntària dels afiliats farà el seguiment de propostes, projectes i programes 
de Junts per Catalunya i tindrà tres representants al Consell Nacional, per cadascun dels espais ideològics 
del partit: liberal, socialdemòcrates i esquerra.

Article 25: Cercles de participació

Junts per Catalunya crearà espais de participació oberts a tothom per debatre qualsevol tema proposat per 
la ciutadania, tant siguin d’un àmbit territorial específic com de caràcter sectorial. Els cercles de participació 
podran ser acollits i dinamitzats des de qualsevol nivell de l’estructura territorial del partit amb coordinació 
amb la persona responsable de participació de l’Executiva Nacional.

Les propostes d’aquests fòrums seran traslladades a les Comissions Sectorials específiques amb la volun-
tat de tenir-les en compte per a les accions polítiques de Junts per Catalunya i/o els programes electorals 
corresponents. 

Article 26: Consell assessor d’estratègia política

Els partits polítics, al llarg de la seva història, acumulen un capital humà amb trajectòries i experiències per-
sonals molt valuoses, que sovint depassen els aspectes més quotidians del funcionament del propi partit o 
de l’acció en càrrecs públics i que, per això, poden aportar un coneixement històric i una visió a mig i llarg 
termini que ajudi a orientar la seva estratègia política. 

Junts per Catalunya vol organitzar la participació i les aportacions d’aquest conjunt de persones mitjançant 
un “consell assessor d’estratègia política”.

La seva funció serà elaborar informes sobre temes específics d’importància en l’estratègia política del partit. 
Els elaboraran a petició de la presidència, de la secretaria general o de la presidència del Consell Nacional.

En formaran part els afiliats que han tingut el càrrec de President, Secretari General i Secretari d’Organit-
zació del partit; presidents i consellers de la Generalitat; presidents i portaveus dels grups parlamentaris, 
els alcaldes de Barcelona, la presidència de les diputacions, així com fins a un màxim de cinc persones que 
hagin estat diputats del Parlament de Catalunya, un màxim de cinc en conjunt d’altres cambres de represen-
tació (Congrés, Senat i Parlament Europeu); i fins a un màxim de dos persones que han estat alcaldes per 
vegueria.
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Serà presidit per l’expresident de la Generalitat més recent que sigui afiliat, i en el seu defecte per l’elecció 
per majoria d’entre els membres d’aquest consell.

Serà incompatible ser membre d’aquest Consell Assessor amb qualsevol càrrec orgànic del partit, presidèn-
cia del Consell Nacional, membre de l’Executiva Nacional o tenir un càrrec públic d’elecció o de designació.

Article 27: 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 funcionament intern. 

En tot cas, la seva tramitació seguirà els mateixos passos que la tramitació de la resta de reglaments. 
3. Elaborada la proposta de reglament, la Mesa del Consell Nacional l’enviarà als Consellers 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 hau-
ran 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 alter-
natiu 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 màxim 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 disposarà d’un torn de rèplica que no podrà ser tampoc superior a 3 minuts. 

6. Aprovat el reglament, els afiliats l’hauran de validar mitjançant consulta telemàtica, i haurà d’obtenir 
per ser aprovat 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. 

CAPITOL CINQUÉ. EL FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ.

Article 28: Confecció i aprovació de les diferents estructures de partit

Poden participar en totes les eleccions com a candidats i com a votants, tots els afiliats que estiguin al cor-
rent de pagament de l’àmbit territorial de l’elecció i que tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos. En totes 
les eleccions dutes a terme durant l’any 2020 i el primer semestre del 2021 no es tindrà en compte aquest 
requisit temporal.



29junts.cat

Correspon a cada candidat, coordinador local, comarcal, de districte o de vegueria fer la proposta de la seva 
executiva en format de llistes obertes. 

Correspon a les diferents assembles la votació de les diferents llistes presentades.

Article 29: Formes d’elecció als diferents càrrecs institucionals

Poden participar en totes les eleccions com a candidats i com a votants, tots els afiliats que estiguin al cor-
rent de pagament de l’àmbit territorial de l’elecció i que tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos. En totes 
les eleccions dutes a terme durant l’any 2020 i el primer semestre del 2021 no es tindrà en compte aquest 
requisit.

Pel que fa a l’elecció dels càrrecs supramunicipals d’elecció indirecta (consellers comarcals i diputats provin-
cials), es durà a terme a partir del vot dels electes de la comarca, en el cas dels consellers comarcals, o del 
vot dels electes del partit judicial, en el cas dels diputats provincials.

Article 30: Reglament de primàries per a l’elecció de candidats a les institu-
cions i a les estructures de partit

L’Executiva Nacional serà l’encarregada de confeccionar un reglament de primàries per a l’elecció dels can-
didats a òrgans del partit i a les institucions. Les llistes obertes són la base del partit i el reglament les haurà 
d’implementar.

Aquest reglament serà aprovat pel Consell Nacional, prèvia consulta als afiliats.

Article 31: La limitació de mandats

La durada màxima ininterrompuda en un mateix càrrec públic i responsabilitat, tant si és de partit com si és 
institucional, es recomana que no superi els vuit anys de mandat a partir de l’actual procés congressual.

Article 32: Campanyes i estratègia

Correspon als afiliats decidir quin és el posicionament ideològic del partit. El Congrés Nacional o el Consell 
Nacional en tindran la iniciativa. En aquest darrer cas, la seva decisió haurà de ser referendada pel conjunt 
d’afiliats perquè cal fer-los participar contínuament. El posicionament ideològic del partit ha de ser validat pel 
conjunt d’afiliats.
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Correspon a l’Executiva Nacional decidir l’estratègia i les campanyes de difusió d’aquest posicionament i es 
restringirà al màxim la utilització del paper, amb prioritat pel material reciclable.

Article 33: El retiment de comptes

El retiment de comptes com a peça clau dins el marc democràtic  ens permetrà explicar els objectius i resul-
tats per respondre així a les necessitats i als interessos que li han estat atorgats. 

L’avaluació i el retiment de comptes davant els afiliats és un deure i una obligació per part dels càrrecs in-
terns i representants institucionals:

1. Tots els càrrecs interns i de representació institucional del partit han de sotmetre la seva actuació a un 
procés d’avaluació i retiment de comptes.

2. Els càrrecs interns, territorials i del partit objecte de l’avaluació i del retiment de comptes hauran de pre-
sentar un balanç o informe de l’acció política portada a terme en la responsabilitat per a la qual van ser 
escollits davant de l’òrgan de representació dels afiliats que van escollir-lo.

3. La importància de la comunicació i la transparència de tots els informes i resultats a tots els afiliats.
4. Els informes de retiment de comptes hauran d’obtenir el 50% dels vots favorables per a la seva aprova-

ció.

5. Com a mínim anualment es farà una sessió de retiment de comptes com a càrrecs i institucions en cada 
una de les seus territorials i cambres representatives.

6. L’informe a presentar es farà arribar als afiliats corresponents almenys 48 hores abans de la sessió.
7. L’Executiva Nacional, cada any, haurà de presentar el seu informe de retiment de comptes que haurà de 

ser aprovat pels afiliats, amb l’assoliment de la majoria simple per a la seva aprovació, mitjançant meca-
nismes telemàtics sempre que sigui possible.        

Article 34: Règim d’incompatibilitats

No es poden ocupar més de dos càrrecs institucionals i un d’orgànic, o un càrrec institucional i dos d’orgà-
nics, exceptuant aquells càrrecs imprescindibles per ocupar-ne un de rang superior.

CAPITOL SISÈ. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.

Article 35: Les fonts de finançament. Administració, fiscalització i control

Els recursos econòmics del partit es nodreixen de:
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1. Les quotes que fixa el Congrés Nacional pels afiliats.
2. Les subvencions oficials o particulars.
3. Les donacions, les herències o els llegats.
4. Les rendes del patrimoni propi o bé altres ingressos que puguin obtenir-se.
5. Els crèdits i préstecs que concerti. 
6. Els recursos públics que rebi per subvencions i les aportacions als grups polítics a les institucions. 

Reglamentàriament es desenvoluparà una carta financera que haurà de signar qualsevol afiliat que opti a 
un càrrec públic. 

Tots els membres del partit tenen l’obligació de sostenir-lo econòmicament, mitjançant quotes o derrames, 
de la manera i en la proporció que determini el Congrés Nacional a proposta del Consell Nacional. 

El Congrés Nacional pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques —que s’han d’abonar per mesos, tri-
mestres o semestres, segons el que disposi l’Executiva Nacional— i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

En els comptes corrents o llibres d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les 
signatures del president, del secretari de finances i del secretari d’organització. Caldrà que la secretaria de 
finances i la secretaria d’organització fixin normes de coordinació en aquest àmbit respecte dels grups mu-
nicipals que permetin assegurar-ne el correcte funcionament en la seva gestió. 

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del secretari de 
finances o bé la del president amb algun dels apoderats.

Pel que fa al suport jurídic als càrrecs institucionals de Junts davant la repressió per la seva actuació política, 
des del punt de vista organitzatiu caldrà articular mecanismes de suport econòmic a la defensa jurídica de les 
persones que exerceixen càrrecs institucionals de Junts davant les accions derivades de la seva acció polí-
tica. És per això que caldrà determinar aquesta xarxa de solidaritat repressiva amb la concreció de normes 
de funcionament, retiment de comptes i basat en la transparència de la gestió d’aquest sistema de suport.

Article 36: La quota

La quota és l’aportació personal de l’afiliat que el vincula i li garanteix gaudir dels drets de l’organització. Tan-
mateix la quota no pot ser un element que allunyi de la voluntat de participar per condicionants econòmics de 
la persona interessada. Per la qual cosa s’habiliten diverses modalitats de quota en funció de les possibilitats 
acreditades per cada persona interessada en participar.
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S’estableixen les diferents quotes: 

1. Càrrec públic electe o designat remunerat (segons carta financera de Junts per Catalunya).
2. Quota ordinària mínima: 10€/mes. Podrà sol·licitar-se anualment a la Secretaria de Finances, una rebai-

xa de 2€/mes si s’acredita formar part de més de 3 entitats sobiranistes. 
3. Quota voluntària: superior a 10€/mes.
4. Quota social: per a tota persona amb uns ingressos inferiors a l’SMI de la nostra proposta política (1.250€/

mes): 5€/mes. Per altres situacions extraordinàries, la Secretaria de Finances, contemplarà la possibili-
tat d’implementar o no aquesta quota.

5. Quota simpatitzant: 25€/any.

Aquestes quotes poden ser revisades al Consell Nacional.

Article 37: Patrimoni

JUNTS PER CATALUNYA manca de patrimoni fundacional.

Article 38. Règim documental. Obligacions comptables.

El partit portarà, a més del Llibre registred’afiliats. Els Llibre d’Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i d’In-
ventaris i Balanços.

La comptabilitat s’adequarà als principis i normes de comptabilitat del sistema general comptable.

CAPITOL SETÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.

Article 39: Dissolució

El partit es dissoldrà o extingirà per decisió del Congrés Nacional Extraordinari si ho acorda la majoria ab-
soluta dels membres presents.
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El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres que 
existissin, es destinarà a un partit polític que tingui finalitats anàlogues a Junts per Catalunya, amb domicili 
a Catalunya, segons decidirà el Congrés Nacional que acordi la dissolució per majoria absoluta dels seus 
membres.

Disposicions Finals 
1.- Els afiliats en situació de presó o exili per causa de la repressió podran delegar veu i vot en qualsevol del 
òrgans del partit dels que formin part.

2.- Els presents Estatuts entren en vigor des de l’aprovació de la ponència organitzativa el 3 d’Octubre de 
2020 per part dels afiliats.

junts.cat
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