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ESTATUTS  ·  Junts per Catalunya

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 orgàni-
ca 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, es constitueix el partit polític 
denominat JUNTS PER CATALUNYA, que té per sigles l’acrònim JxCat i per 
símbol el text JUNTS en lletres blanques enmig d’un paral·lelogram de fons 
verd clar.

La modificació del nom, de les sigles o de qualsevol altre signe distintiu 
podrà ser acordada per l’Assemblea General (assemblea general o congrés 
nacional) a proposta del Consell de Nacional o l’Executiva Nacional.

Article 2: Àmbit i finalitats

L’àmbit territorial de Junts per Catalunya és Catalunya i es presentarà a to-
tes les eleccions en què la circumscripció electoral inclogui l’àmbit d’actu-
ació del partit.

Junts per Catalunya es proposa contribuir democràticament a la determi-
nació de la política nacional, des del seu àmbit, i a la formació de la voluntat 
política dels ciutadans, com també 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 se-
güents fins específics:

• Aconseguir una societat més justa, més lliure i humanitària, a partir 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, di-
nàmic, generador d’ocupació de qualitat i en pro de la dignitat salarial i 
social.

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

• Aconseguir un país en conciliació amb el planeta, compromès contra el 
canvi climàtic i favorable al canvi de model energètic.

Article 3: Domicili i pàgina web

1. El domicili social de JUNTS PER CATALUNYA es al passatge de Bofill 9-11, 
Barcelona, CP 08013.
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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 
podran ser modificats per acord de l’Executiva Nacional sense necessi-
tat de modificació dels presents Estatuts, i aquestes modificacions es 
comunicaran al Registre de Partits Polítics.

CAPITOL 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 tin-
guin 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, sempre que s’hagi aprovat 
el conveni amb l’entitat corresponent i no hi hagi una competició electoral 
entre les dues organitzacions.

Article 5: Admissió

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

La sol·licitud es podrà fer telemàticament o presencial. Haurà d’estar avala-
da per dos afiliats, que hauran de tenir una antiguitat mínima de sis mesos 
i estar al corrent de pagament, per poder donar-hi l’aval. L’afiliació no serà 
efectiva fins a la validació de l’agrupació local o comarcal. En cas de no vali-
dació, la resposta de l’agrupació haurà de ser per escrit i raonada. En l’escrit 
de denegació s’informarà la persona afectada que pot interposar un recurs 
al secretari d’Organització, i es facilitarà la corresponent adreça electrò-
nica. Les no admissions d’afiliats de l’agrupació local o comarcal s’han de 
comunicar a l’Executiva Nacional per tal de fer-ne la valoració definitiva.

En el partit hi haurà el Llibre de Registre de les persones afiliades i simpatit-
zants, on constaran les dades d’altes i baixes definitives.

Article 6: Drets i deures dels afiliats



4

ESTATUTS  ·  Junts per Catalunya

Les persones afiliades 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, en la forma prevista en els estatuts i 
reglaments.

2. A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i repre-
sentació, a exercir el dret de vot, com també a participar en el Congrés 
Nacional, d’acord amb els estatuts i els reglaments organitzatius que 
se’n derivin. Tot i que es fomenti la participació mitjançant el sistema 
electrònic, per evitar la bretxa digital, cal posar els mitjans necessaris 
per tal de poder fer les votacions i facilitar la participació de manera 
presencial, a la seu nacional o als locals de vegueria, quan les eleccions 
siguin d’àmbit territorial. (Nomes serà obligatòria la votació telemàtica/
virtual en les agrupacions de més de 100 militants.)

3. A ser electors i elegibles per als càrrecs del partit d’acord amb els esta-
tuts i el reglament d’eleccions.

4. A participar en la configuració de les llistes electorals a les diferents 
eleccions a què es presenti Junts, i a participar en l’elaboració del pro-
grama electoral, d’acord amb el que s’estableixi als reglaments electo-
rals pertinents.

5. A expressar lliurement les seves opinions en tots els fòrums del partit tot 
garantint el respecte cap a la resta d’afiliats.

6. A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i represen-
tació 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, so-
bre les activitats dutes a terme i sobre la situació econòmica.  

8. A ser consultats abans de pactes que afectin la naturalesa mateix del 
partit, els governs de coalició i projectes de gran rellevància social, eco-
nòmica o territorial. 

9. 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, ha-
vent de ser motivat l’acord que, si és el cas, pot ser sancionador.

10. A impugnar els acords dels òrgans competents del partit que estimin 
contraris a la llei, als estatuts o al codi ètic del partit.

11. A acudir al Defensor dels afiliats o a la Comissió de Garanties en els ter-
mes i les condicions establertes en l’article que els regulen i altres nor-
mes de caràcter intern que puguin aprovar-se en el seu desenvolupa-
ment. A participar en les campanyes electorals.
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12. A participar en les campanyes electorals. 

13. Poder fer servir per tal d’identificar-se dins del partit, quan les eines ho 
permetin, el número de la targeta d’identitat digital del Consell de la 
República.  

14. A rebre resposta en un màxim d’un mes, a les reclamacions plantejades 
al secretari d’Organització, el Defensor de l’afiliat o la Comissió de Ga-
ranties. Així mateix, a banda dels sistemes telemàtics, hi haurà un regis-
tre d’entrada de documentació dels afiliats als organismes del partit en 
la seu nacional. Cal evitar la no resposta a les peticions o reclamacions 
presentades.

En els processos interns de votació telemàtica es facilitarà assistència als 
serveis administratius del partit. 

Les persones afiliades tenen els deures següents:

1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució d’aques-
tes finalitats.

2. Respectar el que disposen els estatuts, els reglaments interns i les lleis, 
i els acords adoptats pels òrgans del partit.

3. Mantenir una conducta ètica i responsable en l’exercici dels càrrecs 
interns 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 d’altres càrrecs públics afiliats o simpatitzants 
del partit que consideri que vulneren les pràctiques regulades en la llei 
de transparència i al codi ètic del partit, o fets i actituds que puguin ser 
considerats assetjament o abús a terceres persones.

4. Mantenir una conducta ciutadana ètica i responsable. 

5. En tots els àmbits del partit en què hi ha hagi debats, els intervinents han 
de tenir respecte cap a tothom i no entrar en el terreny de les desqua-
lificacions personals, ni en cap tipus d’insult sigui a propis o estranys. 
Tampoc no han de difondre informacions confidencials que s’hagin po-
gut obtenir en els fòrums del partit i no desqualificar públicament altres 
companys de partit o les seves actuacions.

6. Abonar les quotes i altres aportacions que, d’acord amb els estatuts, pu-
guin correspondre a cada afiliat i, en cas d’impagament de més de sis 
mesos en la quota, s’iniciarà un procediment de suspensió, un cop valo-
rada amb l’afiliat la seva situació personal.

Article 7: Els simpatitzants
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Són aquelles persones que simpatitzen amb els objectius de l’organitza-
ció i que volen participar de forma activa en el conjunt de les activitats de 
l’organització: de forma voluntària, personal, sense remuneració econòmi-
ca, però que alhora renuncien al dret a vot per prendre decisions i a ser 
elegides en responsabilitats del partit. 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. A partir dels 12 mesos, 
s’incentivarà als simpatitzants la possibilitat de fer-se afiliat.

Article 8: Drets i deures dels simpatitzants

1. Participar en els actes i activitats oberts als afiliats, organitzats pel partit.

2. Assistir i participar amb veu i sense vot a les reunions de les assemblees 
en què estiguin adscrits.

3. Rebre informació de les activitats i dels temes d’actualitat política i d’in-
terès per al partit.

Deures del simpatitzant:

1. Respectar els principis bàsics i els estatuts, com també els acords vàli-
dament adoptats.

2. Contribuir a l’esforç col·lectiu de tot el partit per a l’assoliment de les 
seves finalitats i objectius.

3. Al pagament de la quota corresponent.

Article 9: Baixa de la persona afiliada o simpatitzant i suspensió

Qualsevol persona afiliada o simpatitzant podrà cessar lliurement mitjan-
çant l’oportuna comunicació per escrit a l’Executiva Nacional.

D’acord amb la llei de partits polítics, se suspendrà automàticament d’afi-
liació les persones afiliades sotmeses a un procés penal contra les quals 
s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat 
amb la corrupció, i s’expulsarà del partit les que hagin estat condemnades 
per algun d’aquests delictes.

Article 10: La Comissió de Garanties

La Comissió de Garanties és l’òrgan que instrueix el procediment discipli-
nari i proposa a l’Executiva Nacional la resolució de l’expedient, en casos 
d’actes o conductes comesos pels afiliats que siguin contraris als Estatuts, 
al Codi Ètic i als reglaments del partit. La potestat disciplinària correspon a 
la Comissió de Garanties.

1. La Comissió de Garanties també vetllarà pel funcionament democràtic i 
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transparent del partit. 

2. La Comissió de Garanties estarà formada per 6 persones, que seran tri-
ades entre els candidats presentats al seu efecte. Per a aquesta finalitat, 
es dotarà d’un reglament propi. 

3. La Comissió de Garanties podrà actuar quan tingui coneixement d’ac-
tuacions contràries als Estatuts, al Codi Ètic, als reglaments del partit i 
les resolucions i acords dels òrgans del partit. Per facilitar que qualsevol 
afiliat que ho necessiti pugui acudir a la Comissió de Garanties, aques-
ta disposarà d’un correu electrònic propi a l’apartat Junts Decidim, per 
garantir l’anonimat i la protecció de dades necessàries de les persones 
que vulguin formalitzar una petició.

La Comissió de Garanties haurà d’emetre una proposta de resolució per 
traslladar-la a l’Executiva Nacional, en els següents supòsits:

1. En els procediments disciplinaris que afectin les persones afiliades o 
simpatitzants del partit.

2. En els casos susceptibles de ser considerats il·lícit penal, traslladar-los a 
les autoritats públiques. Si els fets tinguessin transcendència penal, es 
recavarà l’assessorament jurídic necessari a l’efecte de definir l’estratè-
gia processal a seguir.

3. La Comissió de Garanties haurà d’emetre un informe anual sobre les se-
ves activitats i presentar-lo al Consell Nacional.

Si els fets tinguessin transcendència penal, es recavarà l’assessorament ju-
rídic necessari a l’efecte de definir l’estratègia processal a seguir. 

Article 11: El Defensor de l’afiliat

Serà la persona encarregada de vetllar pels drets, les garanties i les obliga-
cions 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 competents que estimi oportuns.

2. Atendre les reclamacions dels afiliats davant dels òrgans del partit se-
gons els estatuts.

3. Emetre un informe anual de les seves activitats.

4. Proposar a l’Executiva Nacional l’avantprojecte del seu reglament de 
funcionament.

Article 12: Règim disciplinari i sancions
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Constitueixen infraccions els actes o conductes comesos pels afiliats que 
siguin contraris als Estatuts, al Codi Ètic i a la present ponència organitza-
tiva, la ponència política i als reglaments del partit, que es detallen a conti-
nuació:

Faltes molt greus: 

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

b. La negació pública i explícita dels objectius, principis i les finalitats del 
partit, especificades en aquests Estatuts, quan causi un greu perjudici, 
degudament acreditat, al partit.

c. El suport explícit 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 perju-
dici, degudament acreditat, al partit, als seus càrrecs interns i institucio-
nals i als seus afiliats.

e. La publicitat o les manifestacions públiques sobre matèries reservades.

f. La condemna amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la 
corrupció o la malversació de fons o altres delictes que atemptin contra 
els principis fundacionals del partit. No s’entendrà en casos “lawfare”, 
que haurà de valorar en cada cas concret la Comissió de Garanties.

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 comportaments violents, insultants o vexatoris a les 
persones.

Faltes greus:

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

b. Les manifestacions o declaracions públiques contra els càrrecs interns 
i institucionals del partit quan no hi concorri la circumstància de greu 
perjudici per al partit.

c. Fer públics, per qualsevol mitjà de difusió, comunicacions i debats in-
terns especialment per mitjans electrònics, de manera que es trenqui el 
compromís de confidencialitat.

d. L’ús en nom propi o en benefici propi de la representativitat dels òrgans 
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interns o institucionals per als quals s’hagi estat escollit.

e. El no compliment amb les obligacions que estableix la Carta Financera 
del partit en el cas dels càrrecs públics o institucionals, alts càrrecs o 
altres càrrecs de designació política que en tinguin l’obligació.

f. Expressar, qualsevol càrrec orgànic o institucional, posicionaments 
obertament contraris als acords presos per òrgans del partit per qualse-
vol mitjà de difusió de caràcter públic.

g. La reincidència en conductes constitutives de falta lleu.

Faltes lleus:

a. La falta de respecte als companys i companyes del partit.

b. La falta de respecte o les desqualificacions, personals o genèriques,  a 
altres afiliats del partit referides a la seva afiliació anterior a d’altres or-
ganitzacions polítiques.

c. La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb in-
compliment dels acords respecte de l’ordre que adopti la persona o col-
lectiu que la presideix.

d. La no convocatòria de les reunions ordinàries marcades pels estatuts, 
pel responsable de l’organisme intern corresponent, territorial o secto-
rial.

En la graduació de les sancions o faltes es tindrà en compte:

• L’existència d’intencionalitat.

• Els perjudicis causats als interessos del partit.

• La reincidència en el supòsit que la persona afiliada hagi estat sancio-
nada disciplinàriament per una altra falta d’igual o major gravetat o per 
dues o més d’inferior gravetat.

Als efectes de reincidència, els antecedents de faltes comeses i sancio-
nades no es tindrà en compte si ha transcorregut un any des de la darrera 
resolució de sanció en les de caràcter lleu, dos en les greus i quatre en les 
molt greus.

1. De les sancions per a les faltes molt greus:

   Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona afiliada o 
expulsió del partit per un període d’un a quatre anys, que comporta, si 
s’escau, la inhabilitació per poder presentar-se com a candidat a qual-
sevol càrrec institucional durant un cicle electoral.

2. De les sancions per a les faltes greus:

   Suspensió temporal, parcial o total, dels drets com a persona afiliada o 
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expulsió del partit per a un període de tres a dotze mesos.

3. De les sancions per a faltes lleus:

   Advertiment o amonestació, verbal o per escrit. 

4. Tindran com a sanció accessòria a la persona afiliada, en el supòsit que 
ostenti a més d’un càrrec d’elecció intern o institucional:

a. En les faltes molt greus la suspensió temporal del càrrec d’elecció 
intern que ostenti per un període d’un a quatre anys.

b. En les faltes greus la suspensió temporal del càrrec d’elecció intern 
que ostenti per a un període de tres a dotze mesos.

Article 13: L’oficina de peticions

Un dels principis organitzatius de Junts és la participació efectiva i continu-
ada 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 pels òrgans als quals es diri-
geixen en funció de les competències que tinguin atribuïdes.

Caldrà que es desenvolupi, reglamentàriament, el procediment, la publici-
tat, la transparència i el termini de resolució.

L’Oficina serà virtual per a l’accés dels afiliats. Caldrà incorporar a la web 
corporativa de Junts un apartat des del qual, i mitjançant un formulari elec-
trònic, 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 mit-
jans telemàtics, les seus territorials del partit podran establir sistemes d’as-
sistència als seus afiliats per ajudar-los a presentar els seus escrits. 

Per tal de vertebrar aquestes peticions i de tenir en compte l’àmbit terri-
torial 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 en què es valorés la part ex-
positiva i es dictaminés una proposta d’actuació, si és pertinent.

La direcció de Junts per Catalunya desenvoluparà un reglament de funci-
onament per tal de definir l’Oficina de Peticions, com també la figura del 
defensor de l’afiliat. Aquest reglament serà referendat pel Consell Nacional.
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CAPITOL TERCER 
ÒRGANS DE DIRECCIÓ

Article 14: El Congrés Nacional

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

El Congrés Nacional està constituït pel conjunt de totes les persones afili-
ades, que podran actuar directament o per mitjà de delegats, garantint la 
màxima representació dels afiliats, segons reglamentàriament s’estableixi.

El Congrés Nacional Ordinari es reunirà cada quatre anys, convocat pel 
president del partit amb un termini mínim de 45 dies naturals. La convoca-
tòria es farà per correu electrònic. Es durà a terme sempre en un lloc que 
tingui en compte la situació personal i jurídica de les persones exiliades 
membres del partit.

Anualment, es convocarà una Conferència Nacional consultiva que tindrà 
com a finalitat la revisió de l’orientació política. La composició i funciona-
ment de la Conferència Nacional consultiva es regularà en el corresponent 
reglament.

Són competències del Congrés Nacional:

1. Aprovació del balanç de gestió.

2. Aprovació de les ponències.

3. Elecció de vint Consellers Nacionals. 

4. Després del Congrés Nacional Ordinari, tots els càrrecs territorials, sec-
torials i dels corrents ideològics han de ser validats pels afiliats.

5. Totes aquelles qüestions que resultin dels Estatuts o que l’Executiva Na-
cional cregui oportunes de tractar.

L’Executiva Nacional, mitjançant el seu president, i d’acord amb el secreta-
ri general, pot convocar el Congrés Nacional, amb caràcter extraordinari, 
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.
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4. Nomenar, en cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció, el 
president o el secretari general.

5. Nomenar una nova executiva en cas de revocació de l’existent.

El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria si hi as-
sisteixen la majoria simple dels delegats. I, en segona convocatòria, mitja 
hora més tard de la primera, sigui quin sigui el nombre de delegats presents. 

Si la convocatòria és universal i per sistemes telemàtics, quedarà constituït 
amb el nombre dels delegats presents.

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

Article 15: 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 ex-
pressament 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 l’Executiva Nacional.

3. Aprovar anualment els pressupostos i les quotes dels afiliats, i els actes 
de disposició patrimonial.

4. Aprovar, un cop l’any, la gestió de l’Executiva Nacional.

5. Debatre i aprovar propostes de resolució dels afiliats, del territori o d’al-
tres òrgans del partit.

6. Resoldre recursos del Defensor dels afiliats i les propostes de la Comis-
sió de Garanties.

7. Aprovar els programes i les candidatures electorals, excepte en l’àmbit 
local, i la carta financera que en determina les obligacions econòmiques, 
de conformitat amb el que prevegi el corresponent reglament. 

8. Ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits, sens 
perjudici de l’establert en la ponència municipal.

9. Aprovar els diferents reglaments del partit i les normes de funcionament 
de les diferents comissions.
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10. Aprovar les expulsions dels afiliats en processos disciplinaris contradic-
toris per faltes molt greus.

11. 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 ses-
sió extraordinària a instàncies de l’Executiva Nacional, o quan ho sol·licitin 
un 25% dels consellers nacionals, dirigit a la presidència del Consell Nacio-
nal.

Ates que Junts per Catalunya és una formació política que té com a valor tot 
el que aporta la diversitat del seu territori i per donar rellevància a totes les 
vegueries, el Consell Nacional es reunirà, alternativament, per tot el territori.

Els membres de Consell Nacional hauran de ser afiliats al partit.

Formaran part del Consell Nacional:

a. Vint consellers nacionals escollits pel Congrés Nacional.

b. Un conseller nacional escollit per les Agrupacions Exteriors.

c. Quatre representants, com a màxim, dels afiliats de cada comarca o dis-
tricte, distribuïdes de la següent manera: fins a cent afiliats, un repre-
sentant; fins a dues-centes, dos representants; fins a tres-centes, tres 
representants, i fins a quatre-centes, quatre representants.

d. Deu representants escollits per la Comissió Nacional Municipalista, se-
gons el procediment establert reglamentàriament.

e. Quatre representants, com a màxim, dels afiliats de cada sectorial, dis-
tribuïdes 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.

f. Aquells membres que es determinin amb les entitats o partits amb què 
Junts estableixi col·laboració. Aquesta representació haurà d’estar regu-
lada en els corresponents convenis, que hauran d’estar ratificats en el 
CN.

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 els presidents del Grup de les Diputacions.
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g. El Representant de l’AMB.

h. Els delegats del govern.

i. Els presidents comarcals i de districte.

j. El representant de la Comissió de Coordinació Metropolitana.

k. Els presidents de les vegueries.

l. El Defensor dels afiliats.

m. Els membres de la Comissió de Garanties i altres responsables dels di-
ferents òrgans de control del partit. 

n. Nou representants dels espais ideològics. 

o. Els coordinadors de les sectorials.

p. El representant de l’òrgan de Coordinació Exterior. 

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

El funcionament del Consell Nacional es regula mitjançant el seu propi re-
glament.

Article 16: L’Executiva Nacional

L’òrgan de direcció del partit és l’Executiva Nacional.

Està composta per la Presidència, la Secretaria General i vint vocals.

El candidat a la Presidència proposa fins a quatre candidats a les vicepre-
sidències.

El candidat a la Secretaria General proposa els candidats a la Secretaria 
d’Organització, la Secretaria de Finances i fins a vint vocals de l’Executiva 
Nacional.

16.1 La Presidència

La presidència està composta pel: 

• President.

• I fins a quatre vicepresidents, de composició paritària.

El president exerceix, juntament amb el secretari general, la representació 
màxima territorial i legal del partit, té funcions executives i vetlla pel funcio-
nament regular dels seus òrgans.

Les competències de la Presidència són:

1. Convocar els congressos i les conferències nacionals, d’acord amb el 
secretari general.
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2. Presidir, d’acord amb el secretari general, les reunions de l’Executiva Na-
cional i la Permanent Nacional.

3. Coordinar les tasques de les vicepresidències del partit, d’acord amb el 
secretari general.

4. Dirigir el partit i assignar les responsabilitats de cada membre de l’Exe-
cutiva Nacional, juntament amb la Secretaria General.

5. Vetllar per l’actuació del partit en tots els àmbits.

6. Mantenir relacions amb altres organitzacions polítiques i socials, junta-
ment amb el secretari general.

7. Retre comptes de la seva gestió al Consell Nacional, com a mínim una 
vegada l’any o sempre que la meitat de consellers nacionals així ho sol-
licitin.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que 
ocupi la Presidència, els vicepresidents, seguint l’ordre dels vots obtinguts, 
la substituirà i convocarà un Congrés Nacional extraordinari per escollir un 
nou president en el termini de tres mesos.

16.2 Les vicepresidències

Les vicepresidències s’encarregaran de les funcions representatives que 
els assigni o delegui el president, d’acord amb el secretari general. El núme-
ro total de vicepresidències haurà de ser paritari.

Els membres de la Presidència seran escollits en votació separada a la de 
la resta de l’Executiva Nacional de conformitat amb el corresponent regla-
ment d’elecció.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció d’algun vicepresi-
dent, el president, d’acord amb el secretari general, escollirà una persona 
per substituir-lo interinament en el càrrec. Aquesta substitució serà votada 
pel conjunt dels afiliats en un termini màxim d’un mes.

Article 17: La Secretaria General

La Secretaria General està composta per: 

• El secretari general.

• El secretari d’Organització.

• El secretari de Finances.

El secretari general dirigirà els serveis tècnics i administratius del partit, 
serà el responsable de la política municipal i gaudirà de l’ús de la firma soci-
al, amb tots els poders corresponents a un administrador societari.
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Les competències del secretari general són:

1. Convocar l’Executiva Nacional, d’acord amb el president.

2. Presidir, en absència de la Presidència, les reunions de l’Executiva Naci-
onal.

3. Custodiar tota la documentació que fa referència al partit i als afiliats.

4. Tenir plenes facultats per contractar i obligar el partit vàlidament per a 
qualsevol títol i en qualsevol forma admesa en dret, facultats que podrà 
delegar en la Secretaria d’Organització o la Secretaria de Finances.

5. Assignar, juntament amb la Presidència, les responsabilitats de cada 
membre de l’Executiva Nacional i els canvis que considerin necessaris. 
Cada membre de l’Executiva Nacional serà responsable de la direcció, 
execució i coordinació de l’acció del partit en el seu àmbit correspo-
nent, sota la direcció de la Secretaria General i la Presidència.

6. Proposar a l’Executiva Nacional, d’acord amb la Presidència, la constitu-
ció d’un Secretariat permanent que 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 la Secretaria d’Organització i la Secretaria de Finances i l’ac-
ció dels membres de l’Executiva Nacional en el seu àmbit corresponent. 

8. Nomenar, d’entre els membres de l’Executiva Nacional, un adjunt a la 
Secretaria General, que assumirà la política municipal i donarà suport al 
secretari general en les seves competències.

9. Mantenir, juntament amb la Presidència, les relacions amb altres orga-
nitzacions polítiques i socials.

10. Presentar al Consell Nacional un informe de gestió de la tasca de l’Exe-
cutiva, com a mínim una vegada l’any o sempre que la meitat de conse-
llers nacionals així ho sol·licitin.

11. En cas de renúncia o incompatibilitat sobrevinguda d’algun membre de 
la direcció, el secretari general, d’acord amb el president, escollirà una 
persona per substituir-la interinament en el càrrec. Aquesta substitució 
serà validada per l’Executiva Nacional i votada pel conjunt dels afiliats en 
un termini màxim de tres mesos.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció del secretari gene-
ral, el president convocarà un Congrés Nacional extraordinari per escollir un 
nou secretari general, en un termini d’entre tres i sis mesos des del moment 
en què s’hagi produït la vacant.
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Article 18: El secretari d’Organització

El secretari d’Organització serà responsable de l’organització interna del 
partit i de la coordinació física dels seus actes interns i dels externs, d’acord 
amb el secretari general.

Les competències del secretari d’Organització són:

1. Les encarregades pel secretari general, d’acord amb el president.

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 es duguin a terme reunions del Con-
sell Nacional i de l’Executiva Nacional, periòdicament, arreu del territori. 

6. Presentar al Consell Nacional un informe sobre la seva gestió, com a mí-
nim una vegada l’any o sempre que la meitat de consellers nacionals així 
ho sol·licitin.

En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que 
ocupi la Secretaria d’Organització, el secretari general escollirà entre els 
membres de l’Executiva Nacional, d’acord amb el president, o entre els 
consellers nacionals, una persona per substituir-lo interinament en el càrrec 
fins al següent Congrés Nacional ordinari. Mentrestant la substitució per 
cooptació haurà de ser validada pel conjunt dels afiliats.

Article 19:  El secretari de Finances

El secretari de Finances serà el responsable econòmic i financer del par-
tit 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 com-
petent per dur-ho a terme. El secretari de Finances ha d’acreditar coneixe-
ments 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 ser-
veis nacionals i territorials permanents. També haurà de vetllar per l’exis-
tència d’instrucció de contractació del personal contractat pels grups mu-
nicipals. Les instruccions de contractació del personal laboral s’inspiraran 
en els principis de pública concurrència, transparència, confidencialitat i 
igualtat.

La Secretaria de Finances ha de portar una comptabilitat que permeti tenir 
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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 ha de figurar les signatures del president, del secretari gene-
ral, del secretari de Finances i del secretari d’Organització. Caldrà que la 
Secretaria de Finances i el responsable de la política municipal fixin normes 
de coordinació en aquest àmbit respecte dels grups municipals que per-
metin 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 docu-
ments 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 anuals, i els ha de presentar 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, el secretari general, d’acord amb el presi-
dent, escollirà una persona per substituir-la interinament en el càrrec fins 
al següent Congrés Nacional ordinari. Aquesta substitució serà votada pel 
conjunt dels afiliats en un termini m’xim d’un mes.

Article 20: Els vocals de l’Executiva Nacional

Els vint vocals de l’Executiva Nacional seran proposats pel candidat a la Se-
cretaria General, d’acord amb qui exerciti la presidència. 

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 o el Con-
sell Nacional.

3. Preparar i presentar al Congrés Nacional o al Consell Nacional els tre-
balls que s’hi han d’estudiar i aprovar.

4. Complir les funcions executives que els encarregui el secretari general, 
d’acord amb el president.

5. Elaborar el programa d’actuació, la memòria anual, el pressupost i el ba-
lanç corresponent per a l’aprovació del Consell Nacional.

6. Administrar els recursos econòmics, materials, humans i patrimonials 
del partit, segons els criteris aprovats pel Consell Nacional.
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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 al Congrés Nacional o al 
Consell Nacional i coordinar-ne i impulsar-ne les activitats.

9. Desenvolupar qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva compe-
tència del Congrés Nacional.

10. Validar, en cas de defunció, renúncia, cessament, incapacitat o impedi-
ment d’algun vocal de l’Executiva Nacional, en el termini d’un mes, la 
proposta de substitució proposada pel secretari general d’acord amb 
la Presidència, substitució que haurà de ser validada pel conjunt de les 
persones afiliades.

11. Presentar al Consell Nacional un informe sobre la seva gestió, com a mí-
nim una vegada l’any o quan la meitat de consellers nacionals així ho 
sol·licitin.

A les reunions de l’Executiva Nacional hi assistiran, com a membres nats, 
amb veu i vot, les persones afiliades:

• Membres del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. 

• Els presidents de les vegueries i de la Federació de BCN i l’agrupació 
exterior.

• La presidència del Consell Nacional.

• Els presidents dels grups parlamentaris.

Un cop cada dos mesos, de manera ordinària, o quan el secretari general, 
d’acord amb la Presidència considerin, participaran en l’Executiva Nacional 
ampliada, com a membres nats, amb veu i sense vot, les persones afiliades 
que ostentin algun d’aquests càrrecs:

• Els presidents de les diputacions o el president del grup de Junts de la 
institució.

• La presidència del Grup Municipal de BCN.

• El representant de la Comissió de Coordinació Metropolitana.

• Els coordinadors de sectorials i dels corrents ideològics.

• Els presidents de les entitats municipalistes.

També hi assistiran aquells membres que es determinin amb les entitats 
amb les quals Junts estableix col·laboració i estigui recollit en els correspo-
nents convenis. Aquests convenis hauran d’estar ratificats per un Consell 
Nacional. I qualsevol altra persona, afiliada o no, que hi sigui convidada, el 
motiu de la seva assistència sigui justificat.
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L’Executiva Nacional es pot dotar d’un Secretariat Permanent, sota la presi-
dència del president i la coordinació del secretari general, que ha d’assumir 
funcions i competències en l’àmbit de la coordinació i l’impuls del treball 
dels membres de l’Executiva Nacional. 

L’Executiva Nacional es dotarà també d’un comitè de coordinació de cam-
bres i institucions de representació política coordinat pel membre de l’exe-
cutiva al càrrec de la coordinació de cambres parlamentàries i pel coordi-
nador de cambres i sectorial de Junts.

L’Executiva Nacional pot nomenar un portaveu, i també una Secretaria d’Ac-
tes, que dona fe dels acords adoptats.

Les funcions de portaveu són les d’exposar públicament les decisions acor-
dades en el si del partit i marcar els posicionaments de manera coordinada 
amb la Presidència i la Secretaria Genera

Article 21: 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 i seran 
aprovades pel Consell Nacional i validades per les persones afiliades.

2. Elaborada la proposta de reglament, la Mesa del Consell Nacional l’envi-
arà als consellers nacionals, en un termini de trenta dies naturals abans 
de la data del Consell Nacional en què s’hagi d’aprovar el reglament.

3. Els consellers nacionals hi podran presentar esmenes, que hauran d’anar 
adreçades a la Mesa del Consell Nacional mitjançant el sistema electrò-
nic que s’habiliti. Les esmenes que es presentin hauran d’indicar clara-
ment si són de supressió, modificació o addició amb relació al text origi-
nal de la proposta de reglament i, en tot cas, caldrà indicar els apartats 
afectats, i, si s’escau, el text alternatiu que es proposa.

4. 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 sotme-
tre a votació. El temps màxim de la intervenció serà de 15 minuts. Haurà 
d’ésser obligatòriament escoltat el conseller nacional que hagi presen-
tat l’esmena, si així ho desitja i pel temps necessari per defensar l’esme-
na, per un temps no superior als 5 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 superior a 3 minuts.
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CAPITOL QUART
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA.

Article 22: La presència al territori

Junts per Catalunya és una formació conscient de la riquesa del territori i, 
per tant, de les diferents realitats que té el nostre país. Per això s’establei-
xen diferents espais de participació territorials, sectorials i ideològics que 
ajuden a canalitzar totes aquestes sensibilitats, i que seran consultats en la 
formació i canalització de les línies de posicionament del partit en aquelles 
matèries de la seva competència.

Junts per Catalunya és una formació política que vol basar la seva organitza-
ció en la proximitat amb els 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 sis 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.

Per tal de teixir una estratègia coordinada dels àmbits d’actuació que per-
meti una acció política compacta i sòlida ha de dotar-se dels instruments 
següents: 

• Un repositori de dades que contingui l’acció política de Junts.

• Un espai públic d’agenda política.

• Un directori institucional i organigrama amb els càrrecs per tal que sigui 
possible accedir-hi ja sigui per les seves funcions o per la seva expertesa. 

• Habilitar canals de comunicació interna directa, per exemple, correu 
electrònic, entre els àmbits d’actuació i afiliats per tal de facilitar l’acció 
política. 

• Dotar d’eines d’anàlisi de comportament electoral i de segmentació del 
mateix electorat, afiliats i simpatitzants. 

A les reunions territorials assistiran, per a la millor coordinació política, amb 
veu i sense vot, els càrrecs electes de les diferents cambres parlamentàri-
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es i de les diputacions, i les persones designades pel govern en els corres-
ponents territoris.

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

Estructura:

Tots els àmbits territorials tindran la mateixa estructura i com a mínim hau-
ran de disposar de: 

• Un president 

• Un responsable d’organització 

• Un responsable d’acció municipal 

A més, podran disposar, potestativament i en el marc de la capacitat d’au-
toorganització: 

• Un responsable de comunicació 

• Un responsable de persones afiliades

Funcionament:

1. Els òrgans col·legiats decidiran, segons la realitat del seu territori, la pe-
riodicitat de les seves reunions, i establiran un mínim de quatre reunions 
l’any, amb caràcter trimestral. 

2. Les assemblees es reuniran almenys quatre cops l’any, amb periodicitat 
trimestral. 

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

4. L’assemblea estarà formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrits a 
l’àmbit territorial. Per exercir el dret a vot, els afiliats hauran d’estar ads-
crits al territori amb sis mesos d’antiguitat en el moment de la convoca-
tòria d’inici de qualsevol procés. 

5. Les assembles ordinàries es convoquen amb una antelació de quinze 
dies naturals o de 48 hores si és extraordinària. 

6. Les organitzacions territorials del partit estan subjectes políticament i 
organitzativa als òrgans nacionals de direcció, com també a les assem-
blees territorials.

7. Tots els òrgans territorials tindran la seva presidència i la seva estructura 
orgànica, que serà escollida pels afiliats.

8. L’estructura territorial ha d’elaborar un pla de mandat, seguint els objec-
tius establerts.
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A. Entitats locals

L’àmbit local és el pilar bàsic de la participació de l’afiliat i el seu dinamis-
me és cabdal per al bon funcionament del partit i coordinació amb els res-
pectius grups municipals.

Podran tenir estructura local aquells territoris amb més de cinc afiliats.

Els municipis amb menys de cinc afiliats tindran un coordinador nomenat 
per l’executiva comarcal fins a la constitució d’una agrupació.

Cada agrupació local de més de deu afiliats haurà de comptar com a mí-
nim amb: 

• Un president 

• Un responsable d’organització 

• Un responsable d’acció municipal 

Podran disposar, potestativament i en el marc de la seva capacitat d’auto-
organització, de: 

• Un responsable de comunicació 

• Un responsable de persones afiliades

A les reunions de l’executiva local podran assistir-hi amb veu i vot els re-
gidors i regidores de l’àmbit local sempre que siguin afiliats, com també 
els regidors i regidores que siguin simpatitzants, amb veu i sense vot. Els 
consellers nacionals d’aquell àmbit territorial podran assistir-hi, amb veu i 
sense vot.

Hi haurà d’haver una coordinació trimestral entre els grups municipals i les 
assemblees locals per tal que l’acció municipal estigui coordinada entre el 
grup municipal i les assemblees locals. 

Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit local de lliure elecció. Els 
afiliats han de formar part de l’àmbit local on resideixen, sens perjudici 
d’aquells casos que puguin justificar-se per una causa laboral o d’altra na-
turalesa. 

Qualsevol modificació o canvi d’afiliació haurà d’estar motivat i validat pels 
coordinadors comarcals afectats. 

L’assemblea local està formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrits 
en aquell territori.

Les funcions principals de l’assemblea local seran les de:

1. Escollir el president local i el seu equip.

2. Escollir el candidat a l’alcaldia i ratificar els membres de la seva llista, 
d’acord amb els reglaments aprovats.
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3. Aprovar el programa electoral del grup municipal.

4. Aprovar el pla de govern de l’agrupació local del partit.

5. Avaluar 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.

Atès que Barcelona ciutat s’estructura mitjançant la seva pròpia federació, 
l’Executiva Nacional treballarà en una distribució en agrupacions entre els 
municipis adjacents a la ciutat de Barcelona, que haurà de ratificar el Con-
sell Nacional.

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

• Un president 

• Un responsable d’organització 

• Un responsable d’acció municipal  

Podran disposar, potestativament i en el marc de la seva capacitat d’auto-
organització, de: 

• Un responsable de comunicació 

• Un responsable de persones afiliades

Són funcions bàsiques de l’executiva comarcal o de districte: 

• La representació política d’aquell territori.

• Ser escoltats en la presa de decisions de les polítiques de Junts a les 
institucions que afectin el seu territori.

• Coordinar i representar els seus afiliats.

• Coordinar les accions polítiques de Junts, especialment d’organització i 
acció dels equips territorials i les accions de política municipal. 

• Promoure i coordinar la dinamització i l’acció política de Junts en el seu 
territori.

• Coordinar les comarques, l’acció política, l’organització dels equips lo-
cals i els municipis en el seu territori.

• Coordinar-se amb les sectorials en la seva acció en el seu territori.

• Coordinar-se i donar suport a l’Executiva Nacional, en la seva acció, es-
pecialment la política en el seu territori.

• Coordinar-se amb els corrents ideològics en la seva acció en el seu territori. 
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A les reunions de l’executiva comarcal o 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 seran convocats, amb veu i sense vot, per a una millor coordina-
ció política, els càrrecs electes de les diferents cambres parlamentàries, 
de la Diputació, els consellers comarcals, els regidors en el cas de la ciutat 
de Barcelona, els consellers municipals dels districtes de Barcelona, els 
consellers comarcals i els càrrecs designats pel govern en els correspo-
nents territoris, afiliats al partit.

L’assemblea comarcal o de districte en el cas de Barcelona està formada 
per tots els afiliats adscrits en aquell territori. També en formaran part, amb 
veu i sense vot, els simpatitzants.

Les funcions principals de l’assemblea comarcal seran les següents:

1. Escollir el president comarcal i el seu equip.

2. Escollir els consellers nacionals de la seva comarca o districte.

3. Aprovar el pla d’acció de l’executiva comarcal o de districte en el cas de 
Barcelona.

4. Aprovar l’acció política de l’executiva comarcal.

5. Assumir les funcions de l’assemblea local en aquells municipis o distric-
tes en què no n’hi hagi cap d’escollida.

L’assemblea comarcal o de districte en el cas de Barcelona es convocarà 
almenys un cop al trimestre amb caràcter ordinari.

Cada comarca disposarà també d’una assemblea comarcal d’electes for-
mada per totes les persones electes d’aquella circumscripció i d’una as-
semblea de caps locals. Els caps locals hauran de vetllar perquè l’estruc-
tura comarcal estigui informada i sigui esglaó natural per contactar amb 
òrgans superiors (vegueria i nacional), perquè es puguin coordinar les ne-
cessitats del territori amb les estructures creades per a aquesta funció.

La principal funció de l’assemblea d’electes serà la d’escollir els consellers 
comarcals d’aquella circumscripció, plantejant una línia política i de coor-
dinació institucional territorial, que haurà de validar l’assemblea comarcal.

Totes les comarques tindran un consell d’agrupació. És reunirà regularment 
un mínim de tres cops l’any, convocat pel president/a comarcal. 

Funcions: 

• Coordinar l’acció institucional i de partit. 

Composició: 

• Executiva comarcal.
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• Tots els càrrecs institucionals d’aquella comarca (diputats al Parlament, 
corts generals, diputacions, consells comarcals...). 

• Presidents locals d’aquella comarca. 

• Caps de llista o portaveus de Junts a cada municipi (o regidor en qui pu-
gui delegar per cada reunió). 

• Consellers/es nacionals d’aquella comarca.

A les reunions de l’executiva de la Catalunya Central també hi serà convo-
cat el president comarcal del Solsonès tot i que aquest formi part de l’exe-
cutiva de la vegueria de Lleida pel fet que, com a circumscripció electoral, 
el Solsonès encara forma part de Lleida. Així mateix, també s’hi hauria de 
convidar un representant dels vuit municipis de l’Alta Anoia, que en la divi-
sió territorial catalana, tot i formar part de la comarca de l’Anoia, forma part 
de la Vegueria Central.

A les reunions de l’Executiva del Camp de Tarragona també hi serà convo-
cat el president comarcal del Baix Penedès, tot i que aquest formi part de 
l’executiva de la vegueria del Penedès.

C. Coordinació Metropolitana

Junts per Catalunya incorpora a l’organització una comissió de coordina-
ció territorial dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’espai 
metropolità de Barcelona té una singularitat que requereix una atenció po-
lítica especifica, tant pel que fa a propostes de caràcter programàtic com 
polític i estratègic. 

El límit geogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona serà l’actual deli-
mitació 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 garantir una estructura orgànica, unes funcions 
i una representativitat equilibrada de les trenta-sis agrupacions locals in-
closes. Aquest reglament serà referendat pel Consell Naciona

D. Vegueries

Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit de vegueria.

Tindran estructura de vegueria totes les vegueries de Catalunya. La comar-
ca 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 convo-
cat el president comarcal del Solsonès tot i que aquest formi part de l’exe-
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cutiva de la vegueria de Lleida pel fet que, com a circumscripció electoral, 
el Solsonès encara forma part de Lleida. Així mateix, també s’hi hauria de 
convidar un representant dels vuit municipis de l’Alta Anoia, que en la divi-
sió territorial catalana, tot i formar part de la comarca de l’Anoia, forma part 
de la Vegueria Central.

A les reunions de l’Executiva del Camp de Tarragona també hi serà convo-
cat el president comarcal del Baix Penedès, tot i que aquest formi part de 
l’executiva de la vegueria del Penedès.

El partit s’estructurarà en nou vegueries i la Federació de Barcelona ciutat:

• 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

• Vegueria de l’Exterior

Tots els àmbits territorials hauran de tenir la mateixa estructura i com a mí-
nim hauran de disposar de: 

• Un president 

• Un responsable d’organització 

• Un responsable d’acció municipal

En quedarà exclosa la Vegueria de l’Exterior, que no tindrà responsable 
d’acció municipal.

Podran disposar, potestativament, en el marc de la seva capacitat d’orga-
nització de: 

• Un responsable de comunicació

• Un responsable de persones afiliades

A les reunions de l’executiva de vegueria seran convocats amb veu i vot els 
presidents comarcals, i de districte, els membres de l’Executiva Nacional, i 
amb veu i sense vot els caps de llista de les capitals de comarca, els dipu-
tats a la Diputació, al Parlament i al Congrés, els senadors i els càrrecs de-
signats pel Govern de la Generalitat. Tots ells han de formar part de l’àmbit 
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territorial de la vegueria.

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

Són funcions bàsiques de l’executiva de vegueria: 

• La representació política d’aquell territori.

• Ser escoltats en la presa de decisions de les polítiques de Junts a les 
institucions que afectin el seu territori.

• Coordinar i representar els seus afiliats.

• Coordinar les accions polítiques de Junts, especialment, d’organització 
i acció dels equips territorials i les accions de política municipal.

• Promoure i coordinar la dinamització i l’acció política de Junts en el seu 
territori.

• Coordinar les comarques, l’acció política, l’organització dels equips lo-
cals i municipis en el seu territori.

• Coordinar-se amb les sectorials en la seva acció en el seu territori.

• Coordinar-se i donar suport a l’executiva nacional, en la seva acció, es-
pecialment política, en el seu territori.

• Coordinar-se amb els corrents ideològics en la seva acció en el seu 
territori.

Les competències principals de l’assemblea de vegueria seran:

1. Escollir el president de vegueria i el seu equip.

2. Aprovar el pla d’acció de l’executiva de vegueria.

3. Aprovar l’acció política de l’executiva de vegueria.

E. Agrupacions exteriors

Les agrupacions exteriors són un tret distintiu de Junts per Catalunya. 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 té Junts 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.

La Vegueria d’Exterior s’estructurarà en agrupacions exteriors, i es podran 
constituir com a tals aquelles que tinguin més de cinc afiliats. En cas de te-
nir-ne més de deu, han de comptar amb l’estructura bàsica següent i com 
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a mínim hauran de disposar de:

• Un president 

• Un responsable d’organització 

Podran disposar, potestativament, en el marc de la seva capacitat d’orga-
nització, de: 

• Un responsable de comunicació

• Un responsable de persones afiliades

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

Totes les agrupacions exteriors formaran part de la Vegueria d’Exteriors, 
que estarà formada 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 a l’Executiva 
Nacional i al Consell Nacional de Junts per Catalunya amb veu i vot pel 
president de vegueria, que hi podrà participar sempre de manera presen-
cial o telemàtica.

F. Les joventuts

La relació amb l’organització juvenil de referència s’establirà a través de 
la subscripció d’un conveni de col·laboració que haurà de ser aprovat per 
l’Executiva Nacional i posteriorment ratificat pel Consell Nacional. A partir 
d’aquesta relació, s’articularà la creació i el desenvolupament del discurs 
polític de Junts per Catalunya dirigit als joves.

G. Espai municipalista 

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

La trobada es farà amb la periodicitat que s’estableixi a la ponència de polí-
tica municipal i té com a objectiu de compartir situacions i necessitats del 
món local que ajudin el partit a anar definint i reafirmant les línies estratègi-
ques en el marc del món local. Una de les fites de l’espai serà la d’identificar 
els reptes més importants del món local del moment i del futur i construir 
junts la política que s’adapti més a les necessitats de la ciutadania.

La convenció municipalista, que es constituirà sis mesos després de les 
eleccions municipals, establirà la seva presidència en representació del 
territori. 

Una de les fites de l’espai serà la d’anar identificant els reptes més impor-
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tants del món local del moment 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 participació digital a través 
de diferents mecanismes digitals com enquestes i similars, si s’escau.

Article 23: Polítiques sectorials

Els partits polítics són estructures socials que han d’estar permanentment 
connectades amb la societat a la qual serveixen. Han de poder analitzar, 
debatre, posicionar-se i aportar solucions als temes que preocupen actu-
alment la gent, en tota l’amplitud i la complexitat de l’organització social i 
econòmica del país.

Alhora, els partits polítics enquadren els seus afiliats per tal que hom pugui 
aportar el seu coneixement i la seva capacitat d’acció de la forma més útil 
possible al conjunt de l’organització.

És per això que un partit polític ha de disposar d’una estructura organitza-
da que li permeti elaborar propostes polítiques sectorials, més o menys 
transversals, que es configurin com a eines d’atenció de les necessitats de 
les persones, les famílies, les empreses i les associacions del país.

Aquesta estructuració garanteix que hi hagi un equip permanent que pu-
gui afrontar de forma executiva i fiable els reptes o projectes sectorials 
que tingui el partit.

Amb aquests preceptes, Junts ha constituït un conjunt de sectorials que 
funcionen de forma ordinària, amb la missió d’esdevenir òrgans de debat 
i de treball per col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de 
propostes i el posicionament públic del partit, i que alhora han de treballar 
de manera tranversal i en coordinació amb els espais ideològics per enca-
rar els nous reptes que afronta el país. 

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

Junts per Catalunya disposa de les sectorials: Relacions entre institucions i Go-
vern obert, Dret i Justícia, Seguretat i Defensa, Política internacional, Benestar 
social i Ciutadania, Cultura, Llengua i Mitjans de comunicació, Esport i Activi-
tat física, Gent gran, Salut, Societat per al coneixement, Economia i Ocupació, 
Societat digital i Tecnologia, Món rural, Primer sector, Territori i Medi ambient, 
Feminismes i igualtat de gènere, Migracions, Arrelament i Ciutadania, Protec-
ció dels animals, LGTBI+ i Transició Energètica. La proposta de creació d’una 
nova sectorial haurà de ser debatuda i aprovada pel Consell Nacional.
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L’estructura sectorial té els següents objectius:

• Fomentar el debat sectorial entre afiliats i en els territoris.

• Interactuar amb cada sector social i econòmic del país.

• Generar coneixement, elaborant documents de debat i de treball.

• Elevar als òrgans superiors del partit les línies estratègiques i argumen-
taris de posicionament polític.

• Interactuar amb els càrrecs electes de les institucions en què el partit 
tingui representació.

• Participar en l’elaboració dels programes electorals.

En aquest sentit, cada sectorial disposa d’un equip de persones elegides 
pels mateixos afiliats segons el reglament, i treballa coordinadament amb 
l’Executiva Nacional i el Consell Nacional.

Les diferents sectorials han de ser presents, amb veu i vot, en els congres-
sos nacionals del partit i els consells nacionals, segons es regulin en els 
respectius reglaments.

El partit es dotarà d’un “Espai Coordinador de Sectorials”, presidit pel res-
ponsable de l’àmbit de les sectorials de l’Executiva Nacional i integrat pel 
coordinador de cadascuna de les sectorials, amb l’opció de poder dele-
gar l’assistència a una altra persona. L’Espai Coordinador de Sectorials és 
un espai de trobada entre les diferents sectorials per acordar posiciona-
ments, generar debats i fomentar les activitats i actes intersectorials.

Composició:

Les sectorials hauran d’estar formades per afiliats o simpatitzants interes-
sats i experts en aquell àmbit temàtic, com també per persones expertes 
independents a les quals es convidi a participar i, posteriorment, es discu-
tiran en l’àmbit ideològic corresponent.

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

A cada sectorial hi haurà un president, que encapçala un equip executiu, 
segons el reglament.

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, i seguint la missió i els objectius des-
crits anteriorment, han de ser:
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• Elaborar continguts i propostes: cada sectorial ha d’establir el seu pla 
d’acció.

• Relacions institucionals: cada sectorial ha de tenir relacions habituals 
amb els grups parlamentaris i municipals. Cada sectorial tindrà, de re-
ferència al Parlament de Catalunya, els diputats assignats a la comissió 
parlamentària corresponent, amb qui mantindran reunions periòdiques, 
com també relacions amb el Govern. Alhora, és imprescindible que tin-
gui 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 se-
guiment 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 te-
nir-hi interlocució. És fonamental que l’Executiva Nacional vetlli perquè 
les sectorials siguin escoltades i tingudes en compte en l’àmbit de les 
seves competències.

Treball per projectes

Les sectorials han de desenvolupar les seves línies de treball específiques 
i han de col·laborar entre si i en coordinació amb els espais ideològics, tre-
ballant per projectes, i així poder treballar seguint els objectius del partit.

La proposta de creació d’un grup de treball intersectorial haurà de ser co-
municat al Consell Nacional, i haurà d’elaborar un informe final que es pre-
sentarà al mateix Consell Nacional.

Els grups parlamentaris, els càrrecs municipals, comarcals o provincials, i 
els càrrecs de Govern de la Generalitat han de facilitar i aportar les dades 
que demanin les sectorials per poder elaborar els seus treballs i estudis.

La proposta de creació d’un grup de treball intersectorial haurà de ser co-
municat al Consell Nacional, i haurà d’elaborar un informe final que es pre-
sentarà al mateix Consell Nacional.

Actes i jornades de les sectorials

Les persones responsables de cada sectorial, juntament amb l’equip que 
en forma part, duran a terme reunions físiques o telemàtiques o intercanvis 
de comunicacions amb els afiliats inscrits a cada sectorial, amb afiliats o 
experts i 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 les 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 representatives.
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Caldrà desenvolupar una agenda d’activitats formatives tant amb perso-
nes expertes en la matèria com amb afiliats i simpatitzants per donar a 
conèixer el posicionament i ideari polític del partit en els diferents àmbits. 
Amb aquesta finalitat, les sectorials organitzaran de manera periòdica con-
vencions temàtiques amb l’objectiu d’actualitzar i aprofundir el nostre po-
sicionament en àmbits concrets. Les convencions seran d’àmbit nacional 
i obertes a tots els afiliats i als representants de la societat civil. També es 
podran impulsar formats similars en el territori i especialment d’acord amb 
el món municipal per posar en comú experiències locals en els diferents 
àmbits sectorials.

Comunicació

És important fer difusió de l’activitat sectorial, actes, documents i posicio-
naments públics per tal que arribin fàcilment a les persones interessades 
i ajudin a formar l’ideari polític i la imatge com a partit. Per això cada sec-
torial podrà tenir un compte de Twitter, Instagram i Tiktok propis, la gestió 
del qual serà de l’executiva de la sectorial seguint les directrius que marqui 
l’Executiva Nacional. Els comptes oficials del partit difondran aquelles pu-
blicacions de les sectorials que creguin convenients.

Banc del Coneixement

El Banc del Coneixement és una base de dades conjunta digitalitzada amb 
tecnologia Alfresco, que permet penjar i accedir al moment als documents 
del partit en qualsevol temàtica. El Banc del Coneixement està coordinat 
per un Consell Redactor en què hi ha representats tots els estaments i ins-
titucions de Junts.

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 apro-
vada pel Consell Nacional.

Consell Assessor

El partit es dotarà d’un Consell Assessor integrat per persones convida-
des, 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 políti-
ques sectorials. Aquest Consell Assessor, de caràcter consultiu, ajudarà a 
fixar les línies ideològiques i estratègiques, subministrar idees i contactes, 
i apadrinar informes i estudis.

El Consell Assessor de Polítiques Sectorials serà complementari a la feina 
dels àmbits sectorials.

Aquest consell assessor ha d’ajudar a fixar les línies ideològiques i estratè-
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giques, subministrar idees i contactes, apadrinar informes i estudis, i pro-
posar línies de treball, actes i debats.

El Banc del Talent és l’espai d’identificació del talent i expertesa dels afiliats 
de Junts. El Banc del Talent pot ser consultat per qualsevol estament, ins-
titució o grup parlamentari de Junts, i és de consulta preceptiva en cas de 
necessitat d’expertesa en qualsevol tema i per a contractacions del partit 
o de qualsevol institució en què Junts tingui responsabilitats de Govern.

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’identi-
tat i d’obertura a la participació de persones de sensibilitats ideològiques 
diverses dins de l’organització del nou partit.

Les organitzacions polítiques democràtiques clàssiques d’aquest segle XX 
s’han organitzat corporativament a l’entorn dels conceptes ideològics que 
van des del liberalisme a l’esquerra, passant per la socialdemocràcia. Junts 
per Catalunya, conscients que entre aquests corrents ideològics hi ha una 
enorme confluència basada en valors compartits, constituirà una comissió 
dins de l’organització de diàleg franc entre aquests corrents per trencar 
així fronteres d’organitzacions convencionals. La composició i funciona-
ment d’aquesta comissió es regularà per reglament.

D’aquesta manera, a partir de l’acció política, Junts per Catalunya es dis-
posa a explorar i a innovar en un nou model d’organització ideològicament 
transversal que s’identifica amb la centralitat social i alhora probablement 
pot ser, també, la clau per trobar noves respostes als nous 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 re-
presentants al Consell Nacional per a cadascun dels espais ideològics del 
partit: liberal, socialdemòcrates i esquerra.

1. L’espai de coordinació dels tres corrents és fonamental per a cercar els 
acords necessaris que hauran d’anar definint la identitat de Junts com a 
partit ideològicament transversal. En aquest sentit és important acordar 
i compartir una agenda de debats que esdevinguin útils a l’organització 
en aquells temes que tenen una dimensió políticament més estructural.

2. Es determina el següent sistema de coordinació amb les sectorials amb 
la finalitat que, de forma bilateral, tant les sectorials com els espais ideo-
lògics acordin sobre quins temes de caràcter programàtic és necessari 
de compartir debat i reflexió.
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Els responsables ideològics de cada una de les sectorials es constituiran 
en una comissió amb la participació d’una persona de cada corrent ideo-
lògic, per a determinar la relació dels temes que es troben en el marc del 
debat compartit. 

En aquesta comissió es valorarà quins són els temes que convé que siguin 
debatuts, també en el marc dels corrents ideològics per a fer un informe. 

Aquesta comissió es constituirà en el termini de dos mesos un cop apro-
vada la ponència d’organització i serà responsabilitat de la persona repre-
sentant de la Comissió de Coordinació dels espais ideològics convocar 
aquesta reunió constituent. En aquesta reunió s’establirà el calendari de 
reunions i la metodologia de treball.

Un mínim del 5% dels afiliats podrà constituir un corrent amb una justifica-
ció prèvia, el lliurament dels avals corresponents i l’aprovació del Consell 
Nacional.

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 ter-
ritorial del partit amb coordinació amb la persona responsable de partici-
pació de l’Executiva Nacional.

Les propostes d’aquests fòrums seran traslladades a les comissions secto-
rials específiques amb la voluntat de tenir-les en compte per a les accions 
polítiques de Junts per Catalunya 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 personals molt valuoses, que sovint depas-
sen els aspectes més quotidians del funcionament del partit mateix o de 
l’acció en càrrecs públics i que, per això, poden aportar un coneixement 
històric i una visió a mitjà i llarg termini que ajudi a orientar la seva estratè-
gia 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’importàn-
cia en l’estratègia política del partit. Els elaboraran a petició de la Presidèn-
cia, de la Secretaria General o de la presidència del Consell Nacional.

En formaran part els afiliats que han tingut el càrrec de president, secretari 
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general i secretari d’organització del partit; presidents i consellers de la 
Generalitat; presidents i portaveus dels grups parlamentaris, els alcaldes 
de Barcelona, la presidència de les diputacions, com també fins a un mà-
xim de cinc persones que hagin estat diputats del Parlament de Catalunya, 
un màxim de cinc en conjunt d’altres cambres de representació (Congrés, 
Senat i Parlament Europeu), i fins a un màxim de dues persones que hagin 
estat alcaldes per vegueria.

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, presidència del Consell Nacional, membre de 
l’Executiva Nacional o tenir un càrrec públic d’elecció o de designació.

Article 27: Escola de formació

En tant que formació política que aspira a recuperar el sentit més profund 
i noble de la política i a prestigiar-la com a instrument útil de participació 
i intervenció en la vida pública per tal de millorar les condicions de vida 
de la gent i per tal de tenir un partit preparat per a influir en la societat, 
guanyar eleccions i gestionar les institucions, Junts opta per la formació i 
el desenvolupament de les capacitats dels diferents perfils d’afiliats i qua-
dres: candidats i càrrecs electes, personal de campanya, dirigents locals, 
quadres locals i afiliats de base.

A tal efecte l’Escola de Formació de Junts depèn de la Secretaria General 
i treballa de forma transversal al servei dels òrgans executius i espais de 
participació amb els següents objectius i funcions: 

• Dissenyar amb la Secretaria General i la Secretaria d’Organització l’es-
tratègia de formació i de continguts.

• Oferir a candidats (i càrrecs electes) les eines, la formació i els recursos 
que es necessiten per créixer políticament, organitzar-se, tenir impacte 
a la comunitat de referència, fer créixer la mateixa organització local al 
servei dels interessos de la comunitat i guanyar eleccions.

• Proporcionar les eines i la formació necessàries per als equips de cam-
panya: recaptació de fons, estratègia digital, treball de camp, actes pú-
blics, comunicacions i gestió.

• Oferir als afiliats de base la possibilitat de millorar el seu coneixement 
sobre les qüestions de política general i local del seu interès, com tam-
bé la possibilitat de desenvolupar habilitats per a la participació política 
i el suport a les activitats de Junts al territori.
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• S’ha creat el campus formatiu i la plataforma de continguts.

Aquesta formació s’ofereix tant de forma presencial com en línia a tots els 
afiliats i simpatitzants per facilitar-ne el seguiment des de tot el territori. 
S’estableix una formació obligatòria per als càrrecs electes i orgànics de 
Junts per Catalunya.

A. 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 regla-
ment 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’en-
viarà als consellers nacionals, en tot cas, en un termini de trenta dies 
naturals abans de la data del Consell Nacional en què s’hagi d’aprovar el 
reglament. 

4. Els consellers nacionals hi podran presentar esmenes, que hauran d’anar 
adreçades a la Mesa del Consell Nacional mitjançant el sistema electrò-
nic que s’habiliti. Les esmenes que es presentin hauran d’indicar clara-
ment si són de supressió, modificació o addició amb relació al text origi-
nal de la proposta de reglament i, en tot cas, caldrà indicar els apartats 
afectats, i, si s’escau, el text alternatiu que es proposa.

5. La Mesa fixarà els criteris per a la defensa, per un representant de l’Exe-
cutiva 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 naci-
onals. 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 superior a 3 minuts. 

6. Aprovat el reglament, els afiliats l’hauran de validar mitjançant consul-
ta 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 i es modificarà i es tornarà a 
presentar. 
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CAPITOL CINQUÈ
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 corrent de pagament de l’àmbit territorial de 
l’elecció i que, a la data de la votació, tinguin una antiguitat mínima de sis 
mesos en aquell àmbit territorial.

Les agrupacions locals de nova creació quedaran excloses d’aquest requisit.

Quan es tracta d’eleccions que afecten un àmbit territorial, per poder tenir 
sufragi actiu o passiu i ser escollit o exercir el dret a vot, serà necessària 
una antiguitat de sis mesos en aquell àmbit territorial.

Correspon a cada candidat, president local, comarcal, de districte o de 
vegueria fer la proposta de la seva executiva en format de llistes tancades 
i desbloquejades. 

El funcionament d’aquestes eleccions s’establirà per reglament.

Correspon a les diferents assembles la votació de les diferents llistes pre-
sentades.

Qualsevol candidatura s’haurà de tramitar a través de l’espai Decidim. 

En cas de dimissió, impediment, incapacitat, defunció o qualsevol altra raó 
de baixa de la persona que ocupi un càrrec en una estructura territorial, el 
president d’aquesta estructura proposarà a l’assemblea d’afiliats del ter-
ritori, en el termini de 30 dies des de la baixa del membre de l’estructura, 
una nova persona per ocupar aquest càrrec, la qual haurà de rebre la rati-
ficació de l’assemblea. En cas de dimissió, impediment, incapacitat, de-
funció o qualsevol altra raó de baixa de la persona que ocupi el càrrec de 
president en una estructura territorial, la Direcció Nacional, en el termini 
de 30 dies des de la baixa del president, convocarà unes noves eleccions 
en aquell territori per elegir una nova estructura per substituir la inicial fins 
al següent període d’eleccions a estructures territorials.

Article 29: Formes d’elecció als diferents càrrecs institucionals

Per poder participar en totes les eleccions com a votants, els afiliats han 
d’estar al corrent de pagament de l’àmbit territorial de l’elecció i tenir una 
antiguitat mínima de sis mesos en l’esmentat àmbit territorial. L’elecció es 
durà a terme a partir del vot dels electes de la comarca, en el cas dels 
consells comarcals, o del vot dels electes del partit, en el cas dels diputats 
provincials. 
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Pel que fa a l’elecció dels càrrecs supramunicipals d’elecció indirecta 
(consellers comarcals i diputats provincials), 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. Se 
seguirà el funcionament establert en la ponència de política municipal.

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

L’Executiva Nacional serà l’encarregada de confeccionar un reglament de 
primàries per a l’elecció dels candidats a òrgans del partit i a les instituci-
ons. Les llistes obertes són la base del partit.

Aquest reglament, que respectarà la representativitat territorial de les ve-
gueries, serà aprovat pel Consell Nacional i validat pels afiliats.

Article 31: La limitació de mandats

La durada màxima ininterrompuda en un mateix càrrec públic i responsabi-
litat, tant si és de partit com si és institucional, es recomana que no superi 
els vuit anys de mandat, excepte pel que fa al món municipal.

Article 31 bis: De les mocions  de censura

Es poden presentar mocions de censura a tots els òrgans de direcció i de 
participació del partit.

La potestat per presentar una moció de censura és:

• Un conjunt d’executives de l’àmbit territorial de la presidència afecta-
da que representin més del 30% de les persones afiliades. En aquest 
cas, l’acord d’una executiva orgànicament superior representa la de la 
resta d’òrgans territorials, excepte que hi hagi un acord específic d’un 
òrgan territorial inferior que s’oposi a la moció de censura. En aquesta 
circumstància, caldrà treure del còmput la militància adscrita a aquell 
òrgan territorial.

• Més del 30% de les persones afiliades adscrites en l’àmbit territorial de 
la presidència contra la qual es presenta la moció. La moció s’ha d’adre-
çar al secretari d’Organització, i cal adjuntar-hi una proposta de candi-
datura alternativa.  El secretari d’Organització ho haurà de comunicar a 
la presidència de l’òrgan territorial superior, a la presidència afectada i a 
la Direcció Executiva Nacional.

La moció de censura haurà de superar el 50% dels vots emesos en la votació.
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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. 

Correspon a l’Executiva Nacional decidir l’estratègia i les campanyes de 
difusió d’aquest posicionament.

Aquestes campanyes de difusió i les electorals comptaran amb la partici-
pació dels afiliats i col·laboradors. El seu cost haurà de ser al més ajustat 
possible. Per la seva part, els candidats podran fer trobades presencials 
per tot el territori i amb prou temps per fer-ho possible.

El material de difusió serà preferiblement telemàtic, i es restringirà al mà-
xim 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 per-
metrà explicar els objectius i resultats 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 interns 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 re-
timent de comptes hauran de presentar un balanç o informe de l’acció 
política portada a terme en la responsabilitat per a la qual van ser esco-
llits 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, si s’escau.

4. Els informes de retiment de comptes hauran d’obtenir la majoria simple 
per a la seva aprovació.

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 re-
presentatives.

6. L’Executiva Nacional, cada any, haurà de presentar el seu informe de re-
timent de comptes que haurà de ser aprovat pels afiliats, amb l’assoli-
ment de la majoria simple per a la seva aprovació, mitjançant mecanis-
mes telemàtics sempre que sigui possible.
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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’orgànics, exceptuant aquells càrrecs impres-
cindibles per ocupar-ne un de rang superior. S’entenen com a càrrecs or-
gànics qualsevol càrrec d’àmbit territorial, local o de districte, sectorial o 
d’algun corrent ideològic de caràcter electiu. Qualsevol excepció a aques-
ta regla haurà de ser expressament autoritzada per l’Executiva Nacional i 
avalada pel Consell Nacional. S’entén com a càrrec orgànic a aquests efec-
tes el fet de ser titular d’alguna de les responsabilitats nuclears de cada 
estructura. Això no afecta les vocalies.

Ser membre de l’Executiva Nacional és incompatible amb les presidències 
d’àmbit territorial, sectorial i ideològic.

CAPITOL SISÈ
RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.

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

Els recursos econòmics del partit es nodreixen de:

1. Les quotes que fixa el Congrés Nacional per als afiliats, incloent-hi les 
aportacions dels càrrecs electes i càrrecs de lliure designació.

2. Les subvencions oficials o particulars.

3. Les donacions, les herències o els llegats.

4. Les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obte-
nir-se.

5. Els crèdits i préstecs que concreti prioritàriament amb els afiliats o sim-
patitzants.

6. Els recursos públics que rebi per subvencions i les aportacions dels 
grups polítics a les institucions.

El partit s’ha dotat reglamentàriament d’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 econòmica-
ment, 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, trimestres o semestres, segons el que dis-
posi l’Executiva Nacional— i quotes extraordinàries.
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L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de 
desembre. 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de 
crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, del secre-
tari general, 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 municipals que permetin 
assegurar-ne el correcte funcionament en la seva gestió. 

Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues firmes, una de les 
quals ha de ser la del secretari de Finances o d’Organització, secretari ge-
neral o president. 

Pel que fa al suport jurídic als càrrecs institucionals de Junts que pateixen 
la repressió per la seva actuació política, des del punt de vista organitzatiu 
caldrà articular mecanismes de suport econòmic per la defensa jurídica 
de les persones afiliades i de les que exerceixen càrrecs institucionals de 
Junts en el cas de les accions derivades de la seva acció política promogu-
da per Junts. És per això que caldrà determinar aquesta xarxa de solidaritat 
antirepressiva amb la concreció de normes de funcionament, retiment de 
comptes, 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 que 
pugui gaudir dels drets de l’organització. Tanmateix, la quota no pot ser un 
element que allunyi de la voluntat de participar per condicionants econò-
mics de la persona interessada, per la qual cosa s’habiliten diverses moda-
litats de quota en funció de les possibilitats acreditades per cada persona 
interessada.

S’estableixen les diferents quotes: 

• Càrrec públic electe o designat remunerat (segons carta financera de 
Junts per Catalunya). 

• Quota ordinària mínima: 10€/mes. Podrà sol·licitar-se anualment a la Se-
cretaria de Finances, una rebaixa de 2€/mes si s’acredita formar part de 
més de 3 entitats sobiranistes. 

• Quota voluntària: superior a 10€/mes. 

• Quota social: 

1.  Per a tota persona amb uns ingressos inferiors a l’SMI de la nostra 
proposta política (1.250€/mes): 5€/ mes. Per altres situacions extraor-
dinàries, la Secretaria de Finances, contemplarà la possibilitat d’im-
plementar o no aquesta quota. 
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2. Els majors de 75 anys, els joves de fins a 30 anys. 

• Els segons i ulteriors afiliats d’un mateix nucli familiar podran sol·licitar 
una reducció del 50% de la quota. 

• Quota simpatitzant: 25€/any.

Les persones afiliades queden desvinculades de l’organització per les cau-
ses següents: 

• Baixa de militància.

• Defunció.

• Impagament de la quota durant un any.

• Expulsió per les causes i els procediments establerts pel règim sancio-
nador.

Les quotes seran aprovades en el primer Consell Nacional de cada any.

Article 37: Patrimoni

JUNTS PER CATALUNYA no disposa de patrimoni fundacional.

Article 38. Règim documental, obligacions comptables

El partit portarà, a més del llibre de persona afiliades, el Llibre d’Actes, de 
Comptabilitat, de Tresoreria, i d’inventaris i balanços. Se’n fixarà reglamen-
tàriament el contingut, que permetrà en tot moment conèixer-ne la situa-
ció financera.

La comptabilitat s’adequarà als principis i normes de comptabilitat del sis-
tema general comptable.

CAPITOL SETÈ
DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.

Article 39: Dissolució

El partit es dissoldrà o extingirà per decisió del Congrés Nacional Extraor-
dinari si ho acorda la majoria absoluta dels membres presents.

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfe-
tes les obligacions financeres que existissin, es destinarà a un partit polític 
que tingui finalitats anàlogues al present amb domicili a Catalunya segons 
decidirà el Congrés Nacional que acordi la dissolució per majoria absoluta 
dels seus membres.
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Disposicions Finals

1. Els afiliats en situació d’exili per causa de la repressió podran delegar 
veu i vot en qualsevol del òrgans de què formin part.

2. Els presents Estatuts entren en vigor des de l’aprovació de la ponència 
organitzativa el 17 de juliol de 2022 pels afiliats i un cop han estat refosos 
a partir de la ponència aprovada i publicats a la web del partit. 


