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Article 1. Concepte 

1.- D’acord amb el que estableix l’article 23 dels estatuts del partit, el Consell Nacional “és 

l’òrgan que sosté la màxima representació del partit entre convencions nacionals”. Una 

definició que complementa l’article 25 afegint que el Consell Nacional és el màxim òrgan de 

representació dels adherits del partit entre convencions nacionals.   

2.- El mandat del Consell Nacional és de dos anys. Un cop esgotat el termini, cal renovar el 

mandat de la totalitat dels seus membres.  

 

Article 2. Competències  

1.- Correspon al Consell Nacional desenvolupar les funcions de control i d’impuls de les 

tasques del comitè directiu.  

2.- Materialitzar en un debat i votació, basats en l’informe de gestió del comitè directiu, la 

tasca de control de l’actuació del Comitè Directiu.  

3.- Designar els candidats dels processos electorals.  

4.- És competència del Consell Nacional l’aprovació dels pressupostos ordinaris i 

extraordinaris, a proposta del responsable econòmic del partit i previ informe del Comitè 

Directiu.  

5.- Acollir i promoure el debat de les mocions, declaracions i propostes de resolució. 

6.- Convocar la Convenció Nacional del partit 

 

Article 3. Composició del Consell Nacional 

1.- El Consell Nacional estarà format per un màxim de 100 membres, que tindran la designació 

de consellers nacionals.  

2.- Els membres del Consell Nacional es distribuiran de la següent manera:  

a) Tots els integrants del comitè directiu del partit formaran part del Consell Nacional 

en qualitat de membres nats amb dret de veu i vot.  

b) Tots els integrants de la comissió de garanties formaran part del Consell Nacional en 

qualitat de membres nats amb dret de veu i vot.  

c) Entre els adherits del partit que no formin part ni del comitè directiu ni de la 

comissió de garanties i que presentin la seva candidatura en el temps i forma que 

estableixi la mesa del Consell Nacional, serà escollit un nombre total de consellers 

nacionals que sumats als membres nats no superi el total de 100 integrants. Aquests 

consellers nacionals tindran la categoria de membres electes del Consell Nacional.  
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d) Serà incompatible la figura de responsable econòmic del partit i la de conseller 

nacional, però sí que podrà assistir a les reunions del Consell Nacional, en la seva 

condició de convidat permanent, amb veu però sense vot.  

 

Article 4. Elecció dels membres del Consell Nacional 

1.- Els consellers electes seran elegits pel sistema de llistes obertes. Els adherits que no siguin 

escollits en la primera adjudicació restaran endreçats per odre de major a menor nombre de 

vots obtinguts per cobrir, d’acord amb aquest ordre, les places que puguin quedar vacants 

durant el mandat.  

2.- Només en el cas que les candidatures presentades a formar part del Consell Nacional, per 

part dels adherits del partit, no arribi al nombre de places que cal escollir, el Comitè Directiu 

proposarà al Consell Nacional una llista que inclourà tots els adherits que hagin presentat la 

seva candidatura en temps i forma.   

3.- Podran presentar candidatura tots els adherits del partit que no incorrin en causes 

d’incompatibilitat legal i que no estiguin sancionats.  

 

Article 5. Adquisició i pèrdua de la condició de conseller nacional 

1.- S’adquireix la condició de conseller nacional des del moment en que s’hagi estat escollit per 

a tal efecte.  

2.- Els consellers nacionals que ho fan en la condició de nats adquireixen la condició de 

consellers nacionals des del moment que se celebra la sessió constitutiva del Consell Nacional.  

3.- En el cas en que resultin escollits consellers nacionals per necessitat de renovar alguna 

plaça vacant, adquireixen la condició de consellers nacionals, en la votació celebrada en el si 

del Consell Nacional o bé en la celebració del primer Consell Nacional desprès d’haver resultat 

vacant la plaça.  

4.- L’absència injustificada a tres reunions del Consell Nacional comporta la pèrdua irrevocable 

d’aquesta condició.  

5.- S’entén per absència justificada la que es fa arribar a  la Mesa del Consell Nacional abans de 

la celebració de la reunió del Consell Nacional, per la via que indiqui la convocatòria.  

6.- Tots els consellers nacionals han de confirmar la seva assistència a la reunió del Consell 

Nacional, en la manera que indiqui la convocatòria.  

7.- En tot cas, la pèrdua de la condició d’adherit per qualsevol causa, o bé la suspensió dels 

drets de militància, comporta automàticament la pèrdua de la condició de conseller nacional.  
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8.- Totes les persones adherides o amigues que no tinguin la condició de conseller nacional 

podran assistir a títol de convidats a les reunions del Consell Nacional, amb veu però sense 

dret a vot.  

9.- La Mesa establirà la forma i les condicions a través de les quals es convidaran entitats, 

plataformes o altres persones alienes al partit.  

 

Article 6. Elecció de la Mesa del Consell Nacional 

1.- La mesa del Consell Nacional està formada per un president, un vicepresident i un secretari. 

Aquests tres càrrecs s’escolliran en el mateix Consell Nacional en el qual es presentaran tots 

aquells adherits que ho desitgin per un dels tres càrrecs esmentats anteriorment.  

2.- Per a la primera elecció de la Mesa, les persones que ho desitgin enviaran la seva 

candidatura al correu electrònic: consellnacional@unitsperavancar.cat expressant amb 

claredat el càrrec al qual desitgen presentar candidatura, així com les seves dades personals i 

un breu resum del seu currículum vitae.  

3.- Per a les següents eleccions de la Mesa, la Mesa sortint establirà el procediment a seguir.  

4.- Durant la reunió constitutiva del Consell Nacional, cal escollir els membres de la Mesa, 

integrada per un president, un vicepresident i un secretari.  

5.- Qualsevol conseller nacional pot presentar la seva candidatura a la Mesa del Consell 

Nacional, malgrat que només podrà presentar-la per a un dels càrrecs.  

6.- Les votacions seran pel sistema de llistes obertes.  

 

Article 7. Funcions de la Mesa del Consell Nacional 

La Mesa del Consell Nacional té les següents funcions: 

1. Dirigir les sessions 

2. Redactar les actes 

3. Moderar els debats del Consell Nacional  

4. Sotmetre a votació les diferents mocions, declaracions i propostes de resolució  

 

Article 8. Convocatòria  

1.- El Consell Nacional es reunirà com a mínim cada quatre mesos.  

2.- Tres cinquenes parts dels membres podran adreçar una petició a la Mesa del Consell 

Nacional per fer una reunió d’aquest de forma extraordinària.  

3.- Un acord del Comitè Directiu per majoria absoluta dels seus membres també pot adreçar a 

la mesa del Consell Nacional  una petició per fer un Consell Nacional extraordinari.  
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4.- El president de la Mesa del Consell Nacional emetrà la convocatòria amb una antelació 

mínima de 15 dies a la celebració de la reunió del Consell Nacional. 

5.- La convocatòria es remetrà exclusivament per via electrònica a tots els consellers nacionals.  

 

 

 


