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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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Reglament de funcionament del període congressual

PREÀMBUL
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,
que s’estructura en dues fases: l’elecció dels òrgans de direcció del
partit a elegir pel Congrés Nacional, i la segona, que consistirà en el
debat i aprovació de les ponències i l’elecció de la resta de càrrecs
del partit. Com estableixen els Estatuts de Junts per Catalunya la
convocatòria la fa el seu President.
El present reglament regula el funcionament del Període Congressual
de Junts per Catalunya, que es constitueix com a assemblea
general ordinària per a la naturalesa dels acords a adoptar, que
tindrà lloc en les dues fases del procés, diferenciades en el temps.
En la sessió congressual que es portarà a terme el proper dia 4
de juny a Argelers, hi podran assistir totes les persones afiliades
que ho considerin, d’acord amb les instruccions de la comissió
organitzadora i les capacitats limitades d’aforament. El congrés a
celebrar a La Farga de l’Hospitalet serà amb els delegats escollits.

TITOL I DEL PERÍODE CONGRESSUAL
Article 1 Del Període Congressual de Junts per Catalunya
El present reglament regula el funcionament del Període
Congressual de Junts per Catalunya.

Article 2 Durada i format de celebració del Període
Congressual
El Període Congressual de Junts per Catalunya s’inicia amb la
ratificació del primer reglament d’elecció de càrrecs i acabarà
amb la publicació de les ponències aprovades.
El congrés està organitzat en dos períodes:
1 ) Informes de gestió, presentació de textos de
ponència i elecció de la Presidència i l’Executiva
Nacional.
Aquesta sessió, es portarà a terme a Argelers el
proper dia 4 de juny, i serà oberta a tots els afiliats
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d’acord amb les normes d’assistència que marcarà
la comissió organitzadora per tal d’ordenar les
capacitats limitades d’aforament.

2 ) Debat de les emenes en comissió i plenari per
la seva aprovació i elecció dels 20 integrants del
Consell Nacional que escull el congrés, la Presidència
del Consell Nacional, la Comissió de Garanties i el
defensor/a de l’afiliat.
Aquestes sessions es portaran a terme els propers
dies 16 i 17 de juliol a la Farga de l’Hospitalet, i hi seran
presents els delegats escollits.

El Període Congressual se celebrarà per via telemàtica a
través de l’espai “Decidim junts” i per via presencial mitjançant
delegats.

Article 3 De la convocatòria del Període Congressual de Junts
per Catalunya
Els afiliats a Junts per Catalunya seran convocats a través
de mitjans telemàtics al Període Congressual de Junts per
Catalunya.

Article 4 De l’ordre del dia del congrés
L’ordre del dia, per les dues fases del Congrés, és el següent:
Primera jornada del congrés a celebrar el dia 4 de Juny 2022 a
Argelers
1 ) Benvinguda i salutacions
2 ) Informes de gestió
3 ) Presentació dels textos de ponència i
procediment de treball
4 ) Intervenció direcció sortint
5 ) Proclamació dels resultats a Presidència i
Secretaria General
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6 ) Intervenció de la nova direcció
7 ) Cloenda

Segona jornada del congrés a celebrar els dies 16 i 17 de Juliol a
l’Hospitalet de Llobregat
1 ) Benvinguda i salutacions
2 ) Constitució de les comissions i les seves meses
3 ) Debat i votació de les esmenes en comissió, amb
votació final del text en comissió.
4 ) Debat i votació de esmenes vives en plenari.
5 ) Votació final dels textos de ponència en el plenari
6 ) Proclamació dels resultats de les votacions a:
a ) Presidència del Consell Nacional
b ) Defensor de les persones afiliades
c ) 20 Consellers Nacionals escollits pel
Congrés
d ) Comissió de Garanties
e ) Cloenda

TÍTOL II DELS ÒRGANS DEL PERÍODE
CONGRESSUAL DE JUNTS PER CATALUNYA
Article 5 L’Executiva Nacional actua com a organitzador del
Període Congressual
Fins l’elecció de la Mesa, l’Executiva Nacional serà l’òrgan que
decideixi sobre el funcionament i organització del Període
Congressual.
Entre les seves funcions, decidirà totes les qüestions logístiques
lligades a la realització del Període Congressual.
L’Executiva Nacional ha estat l’encarregada de proposar els
reglaments necessaris per gestionar el procés congressual, que
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seran debatuts en el marc del Consell Nacional i ratificats, si
s’escau, pels afiliats de Junts per Catalunya.

Article 6 El Plenari del Període Congressual
El Plenari del Període Congressual estarà presidit per la Mesa
i és l’encarregat de prendre les resolucions finals en totes les
decisions que afecten al congrés.
El plenari està compost pels afiliats de Junts per Catalunya en
el cas de les votacions als càrrecs del partit, i per totes aquelles
que ostenten la condició de delegats al congrés pel debat i
aprovació de les ponències.

Article 7 De la Mesa del Període Congressual.
La Mesa del Període Congressual estarà composta, amb la
màxima paritat, per una presidència, dues vicepresidències i sis
vocalies.
La Mesa del Període Congressual tindrà com a funcions
l’ordenació del debat, el compliment dels reglaments aprovats
i actuarà com a Junta Electoral fins al final del Període
Congressual. També li correspondrà la resolució dels dubtes i
conflictes que s’hi generin.
La proposta de Mesa la farà l’Executiva Nacional sortint. La
proposta serà sotmesa a votació telemàtica en llista tancada
i bloquejada i haurà de ser aprovada o rebutjada per majoria
simple dels afiliats de Junts per Catalunya, en el mateix moment
que es ratifiqui el present reglament per part de tots els afiliats.
Una de les quatre vocalies tindrà la funció de secretaria d’acta
i aixecarà acta de cadascun dels punts de l’ordre del dia del
Període Congressual.
La presidència serà substituïda per una de les dues
vicepresidències en cas d’absència.
Les decisions de la Mesa es prendran per majoria simple. En cas
d’empat, el vot de la presidència serà diriment, permetent el
desempat.
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Article 8 De les meses de les comissions
El congrés es dividirà en comissions d’acord amb els textos de
ponència presentats.
Aquestes comissions tindran una mesa que en guiarà el
desenvolupament del debat i funcionament de la mateixa.
Estarà composta per:
► Presidència de la mesa de la comissió
► Dues secretaries
► Dues vocalies
Aquestes meses de les comissions seran a proposta de la mesa
del congrés, contemplant la paritat, la diversitat ideològica i
sectorial, i es votaran a l’inici de cada sessió.

TITOL III DE LA PARTICIPACIÓ EN EL CONGRÉS
DE JUNTS PER CATALUNYA
Article 9 De la participació en el Període Congressual
La participació en el Període Congressual és personal. Per
poder participar del Congrés Nacional amb plenitud de drets,
les persones congressistes han d’estar al corrent de pagament
i amb una antiguitat mínima de sis mesos en la data de la
convocatòria del Congrés Nacional.
La votació als càrrecs del partit es farà de manera telemàtica,
per part dels afiliats, i la votació de les ponències i l’informe de
la direcció de manera presencial per mitjà de delegats.
Per a donar veu als afiliats participants, s’habilitarà un apartat
en l’espai “Decidim junts” de la pàgina web junts.cat d’accés
exclusiu per a ells, on podran fer arribar els seus comentaris i
suggeriments en l’elaboració de les ponències, classificats per
temàtiques per tal d’ordenar el debat i moderats per la Mesa,
d’acord amb les seves funcions.

Article 10 Els delegats al Congrés seran nats o electius
Seran delegats nats aquelles persones que siguin:
► Consellers nacionals del partit segons determina
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l’article 21 b dels estatuts.
► Coordinadors locals
► Secretaris generals, secretaris sectorials i
directors generals del Govern de la Generalitat, o
assimilats que siguin afiliats a Junts per Catalunya.
► Delegats territorials del Govern de la Generalitat,
que siguin afiliats
► Diputats provincials i coordinadors d’àrea afiliats
de les diputacions i AMB
► El primer representant afiliat dels grups comarcals
als Consells Comarcals

Seran delegats electius els següents:
► Cada comarca o districte disposarà de 4 delegats
congressuals i per cada 30 afiliats, o fracció igual o
superior a 16 afiliats, obtindrà un delegat més, que
haurà de ser escollit entre els afiliats de la comarca o
districte.
► Les sectorials del partit i els corrents ideològics
disposaran de 4 delegats cadascuna.
► 30 delegats de l’Espai Municipalista de Junts, d’entre
els seus electes locals.
► La Joventut Nacionalista de Catalunya, disposarà de
20 delegats al congrés que siguin afiliats a les dues
organitzacions.
► Les entitats o partits amb qui Junts per Catalunya
tingui establert un conveni de col·laboració tindran
dret a designar 4 delegats. Actualment aquestes
organitzacions són:
		

► Unitat Catalana

		

► Joventut Republicana de Lleida

Tots els òrgans susceptibles d’escollir delegats al congrés, ho
faran mitjançant les assemblees pertinents, i ho comunicaran
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com a màxim a congresnacional@junts.cat abans del dia 31 de
maig a les 23.59.
L’elecció dels delegats de les sectorials i el corrents ideològics
es farà a través de l’espai Decidim Junts. Els aspirants podran
presentar telemàticament la candidatura els dies 24 i 25 de
maig; els membres de cada sectorial i espai ideològic elegiran
els seus delegats els dies 27 i 28 de maig. Cada candidat només
es podrà presentar una vegada, ja sigui per una sectorial o un
espai ideològic.
En el procés d’elecció dels delegats, les votacions s’habilitaran
perquè es pugui votar a la meitat més un del nombre de
delegats elegibles.
Prèviament, les sectorials i els espais ideològics podran
organitzar assemblees per conèixer els candidats.

Article 11 De la Inscripció al congrés
Tots els delegats nats, tindran habilitat l’espai personal de
“Decidim junts”, per tal de poder formalitzar la seva inscripció al
congrés fins el dia 31 de maig.
Tots els electes per ser delegats al congrés tindran habilitat
l’espai personal de “Decidim junts”, per tal de formalitzar la seva
inscripció, 24 hores després de la recepció de l’acta de l’òrgan
pertinent que els acredita com a delegats escollits, i fins el dia 2
de juny
Amb la inscripció, els afiliats delegats hauran de triar la
Comissió de Ponència a la qual volen estar adscrits, definint
una priorització de 3 opcions. La mesa del congrés tindrà
la facultat de fer les modificacions en la composició de les
Comissions per tal de garantir-ne una composició equilibrada.
Aquesta modificació es farà a través d’un sorteig dels delegats
que estiguin inscrits en les ponències, tot respectant l’ordre de
prioritat d’inscripció.

TÍTOL IV DELS DOCUMENTS DE PONÈNCIA
Article 12 De les ponències
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Les temàtiques de debat i objecte de ponències seran les
següents:
► Estratègia política
► Organització
► Polítiques Sectorials
► Política Municipal
Les propostes dels documents congressuals redactades pels
comitès de ponència es donaran a conèixer en el marc de la
primera sessió plenària del congrés, prèvia presentació dels
textos en el marc d’una executiva nacional.
En 48 hores a partir de la presentació a tots els congressistes,
restaran penjades a l’espai telemàtic personal de totes les
persones afiliades.

Article 13 De les Comissions Redactores de les ponències
Per a cadascuna de les ponències, la Direcció Executiva
Nacional, designarà una Comissió redactora, que haurà de ser
paritària (3 homes i 3 dones), i integrarà la diversitat ideològica i
sectorial del nostre partit, amb la següent composició:
a) Coordinador del Comitè Redactor.
b) Quatre vocals.
c) Un secretari.
Els Secretaris seran escollits per les comissions redactores, a
proposta del seu Director, entre els seus membres.
La composició dels comitès de ponència serà comunicada
oportunament a tots els afiliats abans d’iniciar el procés
d’esmenes.

Article 14 Del debat en els diversos òrgans
Les esmenes seran presentades mitjançant el programari
informàtic específic dins l’espai “Decidim junts”, abans del dia
23 de juny a les 16h.
Per tal de fomentar el treball en equip de tots els afiliats,
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s’hauran de celebrar assemblees de tots els òrgans per tal de
debatre les esmenes presentades. En la presentació de les
mateixes constarà per quin òrgan del partit han estat assumides
les esmenes, així com la persona que en serà la responsable de
negociar i presentar-la al congrés.
Només les esmenes que obtinguin la majoria simple de
l’assemblea respectiva, i per tant, hagin estat assumides per
l’òrgan proposant, passaran al Congrés Nacional i podran ser
defensades per la persona delegada.
Els membres de les ponències redactores dels documents
congressuals rebran i tramitaran les esmenes a través d’aquesta
mateixa plataforma electrònica. Els serveis nacionals del partit
seran els encarregats de vetllar perquè tot el procediment es
desenvolupi de forma correcta.
Els comitès de ponència es reuniran amb les persones
esmenant o amb els responsables dels òrgans que hagin
presentat les esmenes, segons s’indiqui, per tal de poder
negociar, incorporar, transaccionar o eliminar allò que s’acordi.
Es permetrà la delegació de la defensa de l’esmena a un altre
delegat de l’òrgan on s’hagi assumit l’esmena.

Article 15 Dels documents finals de les ponències
Del debat en comissió dels textos de ponència
Les Comissions redactores, després de negociar amb els
esmenants (segons calendari annex), procediran a elaborar uns
documents compostos per:
►D
 ocument de ponència ajustat a les negociacions
i transaccions acceptades pels proponents i la
comissió redactora.
►L
 es esmenes refusades per la comissió redactora i
que els proponents volen deixar vives pel debat en
comissió.
Aquestes esmenes es posaran a debat a la comissió del
congrés, on es debatran d’acord amb la proposta feta per la
mesa de cada comissió.
Posteriorment, les esmenes que obtinguin més del 33% dels
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vots emesos a la comissió, podran passar per ser debatudes en
el plenari.

Article 16 Dels textos finals
Els textos finals de les ponències amb totes les esmenes
incorporades o transaccionades seran sotmesos a votació del
plenari del congrés.
Els textos hauran de ser aprovats per majoria simple.
En cas de rebuig d’un text de ponència, s’haurà de reiniciar el
treball, i es convocarà un congrés extraordinari en el termini de
6 mesos per poder debatre una nova proposta de text.

TÍTOL V DE LES VOTACIONS
Article 17 De la Presidència i la Secretaria General
Es regeix pel reglament aprovat per tal efecte, pels consellers
nacionals el dia 30 d’abril i ratificat pels afiliats els dies 1 i 2 de
maig.

Article 18 De les votacions a la resta de càrrecs
Es regeixen pel reglament d’Elecció a la Presidència del
Congrés Nacional i Defensor de l’afiliat
La votació a la Presidència del Consell Nacional, al Defensor
de l’afiliat, als membres de la comissió de garanties i als 20
Consellers Nacionals es celebraran per via telemàtica els dies 16
de juliol a les 9 del matí i el 17 a les 10 del matí.

Article 19 Del sufragi passiu
Entre el dia 1 de juliol a les 10 del matí i el dia 5 de juliol a les 12
del migdia qualsevol afiliat a Junts per Catalunya, al corrent
de les seves obligacions, pot presentar la seva candidatura
a qualsevol dels càrrecs electius que determina l’article 18
mitjançant l’espai personal de “Decidim junts”.
El procediment per la presentació de les candidatures serà el
mateix que preveu al Reglament aprovat els dies 1 i 2 de Maig
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per la elecció de candidats a la direcció amb les particularitats
previstes a continuació:
► Per la presidència del consell nacional, defensor
de l’afiliat, 20 consellers nacionals i comissió de
garanties, es necessitarà un nombre superior a 100
avals, que es recolliran entre els 5 dies posteriors
al tancament de presentació de candidatures.
Article 20 De la Presidència del Consell Nacional, dels
20 Consellers Nacionals, de la Comissió de Garanties i del
Defensor dels afiliats
Per la elecció del President del Consell Nacional, es podrà votar
nomes a un dels candidats que s’hi presenti.
Per la elecció dels 20 Consellers Nacionals, es podran votar fins
a 15 persones, i sortiran escollides les 10 dones i els 10 homes
més votats.
Per la elecció dels membres de la Comissió de Garanties
contemplada en el Codi Ètic de Junts per Catalunya, composta
per entre 4 i 6 persones, sortiran escollides les 2 o 3 dones i els
2 o 3 homes més votats entre els candidats que s’hi presentin.
Per la elecció del Defensor del afiliats, es podrà votar nomes a
un dels candidats o candidata que s’hi presenti.
Tres dies abans de les votacions s’enviarà un correu electrònic
d’informació electoral amb un document adjunt de cada un dels
candidats, que faran arribar 48 hores abans a congresnacional@
junts.cat
Les votacions seran secretes, personals i indelegables.

TÍTOL VI DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Comissió de credencials
La Comissió de credencials estarà integrada per quatre persones
designades per la Secretaria de Organització.
La Comissió comprovarà que el nombre de delegats i de
nomenaments assignats correspon amb el cens.
Un cop completat el procediment d’acreditacions la Comissió

13

Reglament de funcionament del període congressual

lliurarà un dictamen a la Mesa del Congrés on figuri el nombre
total de delegats acreditats i els eventuals incidències que
s’hagin pogut produir que la Mesa haurà de resoldre.
Disposició final segona Del cens de les votacions.
El cens de les votacions dels punts que configuren l’ordre del dia
del Període Congressual es tancarà el dia de la convocatòria del
congrés.
Per a poder formar part del cens del congrés caldrà estar afiliat a
Junts per Catalunya i al corrent de quotes amb una antiguitat de 6
mesos anterior al dia de la convocatòria del Procés Congressual,
el 3 de maig del 2022.
Disposició addicional
El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva
ratificació per part dels afiliats.
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ANNEX. CALENDARI
Què

15

Quan

Inici període congressual

9 de maig 2022

Final període congressual

20 de juliol 2022

Primera jornada del congés

4 de juny

Segona jornada del congrés

dies 16 i 17 de juliol

Presentació candidatura delegats
sectorials i ideològiques

24 i 25 de maig

Elecció delegats sectorials i ideològics

27 i 28 de maig

Data límit inscripció resta de delegats

31 de maig

Presentació ponències

4 de juny

Penjar ponències a l'espai decidim

6 de juny

Inici presentació esmenes de les
ponències

7 de juny

Finalització presentació esmenes

23 de juny a les 16h

Inici període transacció d'esmenes

27 de juny

Inici Presentació candidatures

1 de juliol a les 10h

Finalització presentació candidatures

5 de juliol a les 12h

Inici recollida d'avals candidatures

6 de juliol a les 10h

Publicació de les ponencies
transaccionades i esmenes vives

8 de juliol

enviament a congresnacional@junts.cat
Correu-e informació electoral per cada
candidat

11 de juliol

Finalització recollida d'avals candidatures

13 de juliol a les 10h

Correu-e informació electoral per cada
candidat

13 de juliol

Inici votacions Presidència CN,
defensor de l'afiliat, 20 CN i comissió
de garanties

15 de juliol a les 9h

Finalització votacions Presidència CN,
defensor de l'afiliat, 20 CN i comissió de
garanties

17 de juliol a les 10h

