XIX CONGRÉS DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE
CATALUNYA
10, 11 i 12 de març de 2017
Vilanova i la Geltrú

Ponència 1. Organitzativa
“LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA. A PUNT PER
SER LLIURES”
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PONENTS:
Xavier Catarineu i Hernández
Andreu Curto i Castells
Júlia Francàs i Guillén
Eugènia Llonch i Bonamusa
Raül Palacios i Bover
Núria Ramon i Pérez
Marc Rodés i Salanqueda
Oriol Vidal-Barraquer i Castells

Aquesta ponència té present el respecte per la diferència de gènere i l’ús no
sexista del llenguatge. El fet que no sempre hi hagi la duplicitat (el/la) o altres
formes lèxiques que diferencien el masculí/femení respon a la voluntat de totes
les persones congressistes de l’XIè Congrés de la JNC - Santa Susanna- per
facilitar la lectura del text de les ponències, considerant en tot cas que ens
referim sempre al conjunt d'homes i dones.
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1. LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA: UNA ORGANITZACIÓ
IMPLICADA AMB EL PAÍS I AMB LES PERSONES
En el XVIII Congrés de la JNC celebrat a Mataró, la nostra organització adquiria el
compromís de repensar-se en tots els seus aspectes a través de debats profunds amb
la militància. Dos anys després, ens tornem a trobar per actualitzar els nostres
estatuts, un document ambiciós que pretén, amb la implicació de la militància,
configurar l’organització pels pròxims anys.
Així, es vol recollir aquells elements que ja funcionen i actualitzar els que poden ser
millors. Un congrés més obert, desapareixent la figura del delegat territorial i creant
la de congressista, de manera que qualsevol militant podrà participar en el debat del
Congrés; primàries pel Comitè Executiu Nacional; la rendició de comptes de la gestió
de les persones que ostenten responsabilitats en el si de la JNC, la participació de la
militància en la generació de discurs i de posicionaments ideològics i major
democràcia en la presa de decisions de caràcter intern i extern. Aquestes actituds
sintetitzen la manera de fer que la present ponència pretén traslladar en el dia a dia
de l’organització.
Aquesta organització ha de treballar per transmetre els valors dels quals s’impregna
a la societat, i contribuir a desmentir els prejudicis cap als joves: la poca implicació
amb el dia a dia i en la presa de decisions. En aquest sentit, cal que esdevinguem
motor de canvi, des de la corresponsabilitat i la participació en la vida associativa,
sent conscients que per tot el que es treballa és per un país millor. Fent-ho des del
més màxim compromís i amb la rigorositat que ens caracteritza, perquè en política,
al segle XXI, igual d’important són les metes com la manera d’arribar-hi.
En tant que la JNC compta amb una extensa implantació territorial, el militant ha de
ser el pilar central de l’organització. El seu paper ha d’estar completament
empoderat i tenir impacte en les decisions de l’organització, com també és
important vincular experiència laboral i acadèmica en el seu enquadrament.
Paral·lelament, s’ha de tenir en compte el simpatitzant, incentivant-lo a participar.
Només pensant en totes les persones com a motor principal de l’organització
s’aconseguirà influir en el grau de consciència política de la societat, apropar-se a la
gent per defensar els seus interessos i construir un millor model de societat.
El present congrés i en el marc del reglament, s’obre les portes a tota l’organització
amb la figura del congressista, de manera que, tot militant que desitgi participar-hi
ho podrà fer. Així, s’elimina la condició de delegat territorial.
L’anterior ponència recollia l’elecció directa a través de processos de primàries
obertes, i s’adquiria el compromís de seguir buscant mecanismes perquè aquestes es
fessin extenses a tots els càrrecs. Teniu a les mans un document que recull aquesta
voluntat, amb l’elecció per primàries de les àrees ideològiques del Comitè Executiu
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Nacional, fet que demostra d’una banda, la maduresa de l’organització, i de l’altre,
la voluntat d’apropar-la als militants.
L’obertura de l’organització també respon aprofundir en la democràcia interna i a un
procés de transformació pel que fa als seus sistemes de votació. Una formació en què
es practiqui una democràcia que funcioni com a exemple i model de la societat
democràtica que volem. Al mateix temps, adaptar-nos als nous temps significa,
passar d’un sistema tradicional d’elecció per urna a la votació electrònica secreta,
sempre que sigui possible, no només en seu congressual sinó també en el Consell
Nacional i en els diversos espais que es determinin. No és res més que l’adaptació de
l’organització a una societat cada vegada més tecnològica.
Davant d’una manca de desconfiança per part de la ciutadania, la JNC ha de garantir
l’avaluació i el rendiment de comptes així com la limitació dels mandats que procuri
una renovació i regeneració constant de l’organització. Al mateix temps,
l’organització ha de seguir explicant amb total claredat les decisions adoptades i els
comptes, aconseguint una major transparència.
És del tot necessari avançar cap a mecanismes que posin en relleu el compromís dels
militants amb l’organització amb uns valors ètics i morals exemplars, deixant enrere
els interessos personals i pensant sempre en el projecte col·lectiu.
La JNC és una escola de patriotes. En el marc d’aquesta concepció, és fonamental
que l’organització sigui un punt de trobada per escoltar propostes, opinions i generar
discurs entre la militància. Impulsar la creativitat i vetllar per fomentar el debat com
a eina per generar idees és essencial per poder anar reinventant el partit i adaptantlo a un entorn canviant. La construcció del discurs s’ha d’articular a escala nacional
però també és indispensable que es faci a escala territorial- local. Només d’aquesta
manera aconseguirem seguir sent presents a tot el territori català. No és menys
important el discurs sectorial, que ens ha de portar a tenir relat entorn a temàtiques
diverses.
Com a primera organització política juvenil, hem de ser capaços de connectar amb la
societat, i escoltar les seves necessitats. L’Institut de Formació de la JNC és l’espai
per nodrir la militància, aportar i debatre idees i sensibilitats en el si de
l’organització. A més, també es disposa del Consell Nacional, dels diversos grups de
treball i de les jornades monogràfiques. Com a organització hem de ser capaços
d’oferir espais per tal que el militant pugui trobar el lloc on se senti més còmode i
autorealitzat.
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2. LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA: UNA ORGANITZACIÓ QUE
COMUNICA I QUE TREBALLA PER UNA DOBLE MILITÀNCIA
En tant que som una organització política juvenil que vol participar i incidir en la
societat, hem de comunicar i fer-ho constantment. Aquesta ponència té la voluntat
de recollir quina és la millor manera de comunicar-nos tant de manera interna com
externa. La informació és la base de la credibilitat, de la cohesió interna de
l’organització, i de projectar-nos de portes enfora, ja que, el fet d'utilitzar els
mitjans al nostre abast per aprofundir en aquest sentit no només hauria de ser una
línia de treball sinó una obligació de l’organització.
La JNC ha d’utilitzar mecanismes eficients que permetin una comunicació interna
àgil i fluida. Una intranet constantment actualitzada que doti el militant dels
recursos necessaris per generar materials i campanyes, recopilació dels documents
de posicionament i que es converteixi en un espai d’interacció i inter-relació entre
els militants i també de l’organització. L’aplicació per a mòbils (APP) de la que es
disposa ha d’assolir el seu ple funcionament.
L’organització, en tant que vol ser una eina de transformació, ha de mantenir un
paper actiu de portes enfora. Per tal d’explicar el missatge a la societat, els canals (
com ara les llistes de whatsaap, telegram i xarxes socials, entre d'altres) han de ser
els utilitzats per tal de transmetre el missatge de dalt cap a baix, i de baix cap a dalt
amb l'objectiu que sigui difós arreu del territori.
En una societat avançada digitalment, la comunicació diària demana comunicar
l’acció política a través de les xarxes socials. S’ha d’explicar el projecte amb un
llenguatge didàctic, planer i atractiu de manera que arribi a tothom. Tot allò que
publiquem caldrà fer-ho cuidant les formes, l’adequació de les expressions al context
i el respecte a les persones, per raó de la seva raça, el gènere, l’orientació sexual, la
ideologia i la religió.
És important disposar d’un manual d’estil i de comunicació que posi les bases per
homogeneïtzar els perfils oficials al territori i ajudi a difondre el discurs de
l’organització d’una manera coordinada. Els militants, som lliures de poder expressar
les nostres idees i opinions, sempre des del respecte tant pels nostres companys i
l’organització i també els altres partits.
Si bé és important el missatge que es dóna, també són importants les connexions que
s’estableixen. Per assolir una JNC connectada amb la societat, els militants
practiquen una doble militància amb altres organitzacions i institucions de caràcter
associatiu, sempre que no es contraposin a l’ideal de l’organització. La finalitat no és
cap altre que participar i ajudar a contribuir una societat més justa i millor, acostant
la política al ciutadà.
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3. LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA: UNA ORGANITZACIÓ A
L’ABAST
Amb el creixement de l’organització, i la complexitat que això suposava, al Congrés
de Seva es va decidir professionalitzar els Serveis Nacionals (SN). Anys després de la
decisió, podem veure que va ser un encert. Avui dia, Serveis Nacionals funcionen a
ple rendiment donant cobertura a totes aquelles necessitats de l’organització. La
ponència, per tant, recull la continuïtat d’aquests serveis, així com la millora
continua.
Serveis Nacionals es desglossa en dues àrees:
La gerència és qui lidera des d’una perspectiva tècnica totes les tasques que
s’encomanen a SN i fa d’enllaç entre el CEN i l’equip de tècnic de Serveis Nacionals.
La gerència ha d’assistir com a convidat al CEN de la JNC si la Secretaria General ho
estima oportú́. En cap cas podrà̀ ostentar un càrrec de responsabilitat política a
l’organització́. Aquesta àrea serà elegida per la secretaria general de l’organització.
L’àrea tècnica donarà atenció i suport a la militància des de totes les vies
(presencial, telefònica o telemàtica) i tindrà cura de l’actualització́ de la web de la
JNC i de la intranet. També́ s’encarregarà̀ juntament amb l’àrea de comunicació́ del
CEN de l’actualització́ permanent dels perfils de la JNC a les diferents xarxes socials.
Pel que fa a aspectes purament organitzatius, s’encarregarà̀ de tenir el control i
d’organitzar l’ús dels espais que conformen SN i de la preparació́ de la documentació́
que requereixin els diferents actes que es puguin organitzar arreu del territori,
(inauguracions/refundacions), elecció́ de càrrecs de la JNC i tancament dels
processos.
L’àrea tècnica estarà sota la contractació de la gerència i el/la responsable d’acció
interna i serà escollida a partir d'uns criteris objectius.
En un món cada vegada més digitalitzat, l’ús de les noves tecnologies serà el mitjà
pel qual Serveis Nacionals es mantingui en contacte permanent amb tot el territori.
Com a eina al servei de l’organització, els Serveis Nacionals han d’estar a disposició
de la militància.
Caldrà que de totes les activitats realitzades arreu del territori quedin documentades
a les memòries de la JNC. El format de les memòries vindrà donat per un formulari,
confeccionat per Serveis Nacionals, a omplir per la persona que hagi dirigit l’activitat
i reservant un espai perquè Serveis Nacionals valori aspectes a millorar. Finalment SN
serà responsable de recol·lectar i redactar unes memòries que es presentaran de
manera quadrimestral a través de la intranet.
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De caràcter intern, es redactaran unes conclusions per valorar i deixar constància de
com s’ha procedit en l’activitat i dels resultats obtinguts que també es publicaran a
la intranet per tenir-ho present en properes ocasions.
Donat el perfil de la militància SSNN s'adaptarà a les necessitats logístiques dels
diferents col·lectius per l'entrega de material.
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4. LA RELACIÓ DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA AMB EL
PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
Amb la finalització de la tasca política de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), la JNC va deixar sense efectes el compromís que es tenia amb el partit, a
l’espera de construir un nou espai polític. Al juliol del 2016, el Partit Demòcrata
Europeu Català (Partit Demòcrata o PDeCAT) naixia a Barcelona amb la voluntat de
no renunciar al bon llegat polític de CDC però alhora creant noves maneres de fer. La
JNC va tenir un paper clau i actiu en la configuració d’aquest nou espai polític.
Atesa la coincidència d’origen i la proximitat ideològica que existeix entre la JNC i
el Partit Demòcrata, a data del present Congrés ambdues organitzacions es troben
en procés de redacció d’un conveni de col·laboració que haurà de ser aprovat pel
total de la militància de la JNC amb majoria simple. Tota relació entre la JNC i el
Partit Demòcrata es regirà pels termes que estableixi l’esmentat conveni.
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5. LES RELACIONS DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA AMB
ALTRES ENTITATS
Com a organització implicada en la vida tan política com social, la JNC manté
sinergies col·laborant i compartint aspiracions amb altres organitzacions, i manté una
relació directe amb diverses entitats i associacions de Catalunya:


DONA - Joves Nacionalistes per la Igualtat i la JNC mantenen relacions per
contribuir al ple reconeixement entre dones i homes, i per la no discriminació
de cap persona per raó de la seva raça, gènere, nacionalitat, religió,
orientació sexual o diversitat funcional. S’estableix en el conveni bianual
entre ambdues organitzacions, les accions concretes per aconseguir aquest
objectiu. El conveni constarà de la signatura dels òrgans directius, i ratificat
pel Consell Nacional. A la fi del conveni, s’haurà de presentar un balanç de
les accions realitzades per informar a la militància i avaluar la futura
continuïtat de la col·laboració.



La JNC és membre de ple dret del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC) i d’El Triangle, així com d’altres consells de joventut
integrats a la xarxa del CNJC per les unitats territorials corresponents. És la
plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells
locals de joventut. Amb la intenció de seguir establint col·laboracions i
ampliar el compromís dels joves amb l’associacionisme, la JNC podrà firmar
convenis, establir col·laboracions o federar-se amb aquelles associacions,
fundacions o organitzacions amb objectius anàlegs que consideri oportunes
per tal de poder aprofundir en el compromís adquirit amb la societat civil de
Catalunya.

La JNC es reserva el dret de poder ampliar les seves relacions per mitjà de
contractes que seran presentades en el marc d’un Consell Nacional i amb l’aprovació
i/o ratificació.
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6. VERTEBRANT EL LLEGAT DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA:
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA JNC
L’Associació d’Amics de la JNC neix el 20 de juny de 2014 a Barcelona, amb la
voluntat d’aglutinar totes aquelles persones que d’ençà ara fa 37 anys d’història, van
creure oportú crear un espai de gent jove que compartís l’estima per un país i la
creença d’assolir un Estat independent i una societat més justa. El repte no era
menor, però amb l’entusiasme i la voluntat de que el projecte valia la pena, la JNC
ha sabut fer-se un espai dins de la societat.
L’associació té la voluntat de ser un espai de trobada entre generacions que han
passat per l’Escola de patriotes. Els Amics de la JNC té la voluntat de promocionar i
consolidar els vincles d’amistat i solidaritat entre tots aquells amb ADN JNC. Aquesta
organització ha de servir per projectar la JNC i enfortir-la en l’amplitud de tot el
territori. Al mateix temps, l’Associació ha de ser l’encarregada de recollir la història
de la JNC.
Com a organització hereva de 37 anys d’història, l’Associació d’Amics de la JNC ha de
servir també com a banc d’experiència per formacions, xerrades i formats que
l’organització vulgui portar a terme.
Com a mínim un cop l’any, l’AAJNC hauria de fer un esdeveniment o activitat per a
tots els seus associats.
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7. LA JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA S’EXPLICA AL MÓN
La JNC, en tant que vol ser una organització que vol assolir la independència, ha de
ser permeable en el país però també ha de ser-ho fora de Catalunya. Davant la
negativa de l’Estat espanyol a dialogar i a trobar una solució pactada amb la
consecució d’un referèndum d’independència que doni solució a la demanda dels
catalans, aquests estem cridats a explicar-nos al món.
Com a militants de la JNC, hem de saber explicar el nostre projecte de país, sent
presents en entitats i associacions que es trobin fora del territori català. Cal,
mitjançant la representació i la pedagogia, aconseguir crear una opinió pública
internacional a favor dels interessos dels catalans, i per tant, reconeixement
internacional com a entitat jurídica independent, el reconeixement públic d’un nou
Estat.
La JNC reconeix la realitat cultural i lingüística dels Països Catalans, compresos entre
Fraga i Maó i de Salses a Guardamar, sense oblidar l’Alguer. La Joventut Nacionalista
de Catalunya seguirà̀ fent explícit el seu compromís en la defensa per la
normalització́ de la llengua i el reconeixement de la cultura catalana, amb
independència del territori on es vegi menystinguda.
Actualment es mantenen relacions amb les Euzko Gaztedi (EGI) al País Basc, Galiza
Nova a Galícia i recentment amb Coalición Canaria (CC) a les Illes Canàries, però no
es descarta establir contactes amb altres entitats, que respectin i tinguin vincles
ideològics amb la JNC, si així es considera oportú en les relacions internacionals de
Catalunya.
A escala europea, la JNC s’ha posicionat formant part de la formació política
federada LYMEC (European Liberal Youth), i ha esdevingut, junt amb altres
organitzacions escandinaves, un dels membres amb un posicionament ideològic
social-liberal, compartint tesis tant econòmiques com socials.
Compartint aquest posicionament, una de les màximes és enfortir el sentiment de
pertinença de la Unió Europea i també la concepció d’integradora i democràtica, i
potenciar la interacció directa entre entitats membres.
A escala internacional, la JNC és membre d’IFLRY (International Federation of Liberal
Youth), organització que serveix d’interlocutor amb altres formacions d’arreu del
món. Aquesta organització se centra en la defensa dels drets humans i la llibertat de
les persones, donant suport en la denúncia de vulneracions d’aquests drets a totes
les formacions polítiques que en formen part.
Paral·lelament i no menys important, la JNC, a través de la seva representació en
organismes europeus i internacionals, ha portat la causa catalana a viure-la en
primera persona a través dels intercanvis.
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L’organització, com a membre de LYMEC i d’IFLRY, ha estat present durant els anys
realitzant propostes de resolució i actuacions que, entre d’altres han ajudat a
internacionalitzar el procés català, com va ser l’aprovació d’una resolució a favor del
dret a autodeterminació dels països sense Estat. Aquest fet comprova la necessitat,
ara més que mai i davant l’entrada de Ciutadans al Partit Liberal-Demòcrata
Europeu, de ser-hi i de mantenir-hi una acció política activa.
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8. ESTATUTS

ESTATUTS

XIX CONGRÉS DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE
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TÍTOL PRELIMINAR
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política juvenil que
treballa per fer de Catalunya un Estat independent, garant dels drets humans, les
llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, i de la justícia social, amb voluntat
de construcció col·lectiva, europeista i humanista.
La JNC defensa i treballa pel foment de la participació i la qualitat democràtica en
el sí de la societat catalana. Perquè esdevinguin els pilars principals de construcció
de país, en tant que motors de canvi i de transformació social, amb una democràcia
liberal sana i exemplar.
La JNC, com a organització política juvenil, se sent altament compromesa a incidir
en les polítiques públiques que afecten les transicions juvenils. Perquè el
desenvolupament vital dels i les joves depenen en bona part a la qualitat i
oportunitats que li puguin generar les tres potes de l’emancipació juvenil: educació,
ocupació i habitatge.
Per la JNC l’educació és un dels eixos vertebradors bàsics del nostre país i, per
aquest motiu, apostem per una coeducació transversal i de qualitat. El nostre és un
model d’escola catalana, pública, privada i concertada, que no segregui per sexe,
accessible per tothom, lliure de dogma i d’un model de valors. Per altra banda, la
JNC defensa la creació d'un nou sistema universitari, fortament competitiu, global i
sostenible.
La JNC, pel que fa al model econòmic, creu en un model productiu obert al món,
orientat al mercat, que no posi traves al desenvolupament empresarial, focalitzat
en sectors d’alt valor afegit, i amb vocació per la innovació, internacionalització
dels seus agents i la sostenibilitat. El nostre model és el d’una ocupació de qualitat
amb polítiques que combatin la precarietat i que donin una xarxa de seguretat als
nostres joves per aixecar aquells que caiguin.
La JNC, en relació a l’habitatge, vol un país que faciliti l’accés a l’habitatge i que
es doti de múltiples fórmules de tinença més enllà de la compra o el lloguer.
La JNC considera que la cultura i la llengua sempre han estat pilar i motor de país,
han forjat una societat amb un fort sentiment i sensibilitat cultural que han marcat
un tarannà i uns valors fortament arrelats. És per això que no només hem
d’assegurar la seva preservació sinó que l’hem de potenciar des de tots els àmbits
possibles
Per la JNC és necessari seguir treballant incansablement per la igualtat efectiva
entre homes i dones en tots els àmbits.
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La JNC sempre s’ha mantingut ferma ens els principis d’igualtat d’oportunitats amb
l’objectiu que l’ascensor social fos possible. Per arribar-hi, no creiem en les
polítiques assistencials caracteritzades per ser unes ajudes incondicionals, si no que
la millor política social és incentivar la creació de llocs de treball dignes i oferir els
mitjans necessaris per la reincorporació de les persones al món laboral.
Des de la JNC defensem que cal aplicar polítiques actives contra el canvi climàtic.
Per aquest motiu, cal repensar el sistema de mobilitat que tenim potenciant totes
aquelles mesures que fomentin el canvi d’un model de vehicle de combustible fòssil
cap a un elèctric en aquest trànsit l’híbrid ha de tenir un paper important tant en
transport públic com privat.
La JNC, pel que fa a les infraestructures, considera que han de respectar un
equilibri entre racionalitat econòmica i vertebració territorial, tot això en benefici
del creixement econòmic i contribuir a la igualtat d'oportunitats de tots els
territoris.
La JNC considera que la seguretat té un paper fonamental en la preservació dels
drets i les llibertats dels ciutadans.
La JNC pensa que Catalunya és un país ric en la seva estructura territorial i, per
aquest motiu, cal dotar a tots els municipis de les eines necessàries per a una
administració local pròxima, eficient i transparent al ciutadà.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política
juvenil sobirana, amb personalitat jurídica pròpia i que té la finalitat de treballar
per una Catalunya independent i socialment justa.
Article 2. Atesa la coincidència d’origen i la proximitat ideològica que existeix
entre la JNC i el Partit Demòcrata Europeu Català (Partit Demòcrata o PDeCAT), la
relació entre ambdues formacions es regirà per un conveni de col·laboració que
haurà de ser aprovat pel total de la militància per majoria simple. Tota relació
entre la JNC i el PDeCAT es regirà pels termes que estableixi l’esmentat conveni,
podent sol·licitar ser modificat si una majoria absoluta del Consell Nacional així ho
demana.
Article 3. El català és la llengua oficial de la JNC. Tanmateix la JNC reconeix la
realitat lingüística de Catalunya, on el castellà i l'occità, aranès a l'Aran, són també
llengües cooficials.
Article 4. L’ensenya de la JNC és la senyera estelada amb triangle blau i estel
blanc.
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Article 5. L'àmbit territorial de la JNC és el Principat de Catalunya, compost per les
comarques sota l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Franja de Ponent
i la Catalunya Nord. No obstant això, el Consell Nacional podrà aprovar la
constitució de col·lectius fora del Principat, tenint en compte les relacions que té
establertes la JNC amb les joventuts del territori en qüestió.
A part de formar part de l’àmbit territorial de la JNC les comarques sota
l’administració de la Generalitat de Catalunya, La Franja de Ponent i la Catalunya
Nord, s’admetran, també, tots aquells col·lectius on hi hagi un mínim de 3
persones, una d’elles entre 18 i 30 anys d’edat, que per motius de feina o treball,
es vegin obligats a viure fora dels àmbits territorials de la JNC, ja sigui de manera
temporal o permanent.
Article 6. La seu nacional de la JNC està situada al carrer de Puig-reig número 10,
baixos, de Barcelona. Previ acord del Consell Nacional, es podrà traslladar la seu
nacional, així com també obrir tantes delegacions com calgui per al correcte
desenvolupament de l'organització.

TÍTOL II. DE LA MILITÀNCIA I DE LES PERSONES SIMPATITZANTS
Article 7. Podrà ser militant de la JNC qualsevol persona d'entre 14 i 30 anys que en
sol·liciti l'admissió, que compleixi les formalitats establertes en l'article 8, i que
accepti els principis bàsics i els Estatuts de la JNC.
Els menors de 14 anys que vulguin formar part de la JNC tindran la condició de
simpatitzants fins arribar a l’edat mínima de militància. La figura de simpatitzant
queda definida en l’article 13 d’aquests estatuts.
Article 8. L'admissió haurà de ser aprovada pel Comitè Executiu Nacional i es
formalitzarà mitjançant una butlleta d’inscripció, a proposta de dos militants, i amb
el vistiplau del cap comarcal.
Tots els militants menors d’edat hauran d’aportar un document signat pels tutors
legals i confeccionat pel Comitè d’Arbitratge, Mediació i Disciplina, per donar
cobertura legal a les activitats fetes per la JNC on aquests participin.
De cada nou militant o simpatitzant, el cap de col·lectiu o, en el seu defecte, el
Comitè Executiu Comarcal, farà un seguiment de la seva integració a la JNC durant
els primers 6 mesos a la organització.
Article 9. L'adscripció dels nous militants als equips territorials de la JNC es farà
d'acord amb els següents criteris:
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a) Les persones que resideixen en una població on ja existeixi un col·lectiu de la
JNC, s’adscriuran prioritàriament en aquest col·lectiu. En cas de residir en una
població on no hi hagi col·lectiu, s'adscriuran a través d'un altre col·lectiu de la
seva comarca.
b) Un grup de tres persones podrà formar un col·lectiu de la JNC en aquelles
poblacions on no n'existeixi cap.
c) Les persones que no quedin incloses en els casos a) i b) podran afiliar-se al
col·lectiu que considerin oportú, sempre que ho aprovi el cap comarcal.
Article 10. Tot militant té dret a:
a) Participar amb veu i vot a l'assemblea del col·lectiu al qual pertanyi, així com als
òrgans de la JNC dels quals en sigui membre. Per exercir el dret a vot s’exigirà, com
a mínim, una militància continuada i efectiva de 6 mesos (en queden exempts els
responsables de nous col·lectius) i estar al corrent de les seves obligacions com a
militant.
b) Participar en el projecte polític de l'organització, a través dels òrgans
corresponents.
c) Dret a sufragi actiu i passiu; és a dir, poder elegir i ser elegit pels càrrecs de la
JNC, sempre que compleixi els requisits i les formalitats establertes en aquests
Estatuts i reglaments corresponents.
d) Sol·licitar i rebre la informació i aclariments necessaris de forma regular i
puntual, per tal de poder exercir plenament la seva militància i els càrrecs que
ostenta dins l’organització.
e) Sol·licitar i obtenir tota disposició reglamentària que reguli qualsevol òrgan o
nivell de l'organització des del moment de la seva publicació.
Article 11. Seran deures i obligacions de la militància:
a) Respectar els principis bàsics i els Estatuts, així com els acords vàlidament
adoptats pels òrgans de la JNC.
b) Contribuir a l'esforç col·lectiu de l'organització envers l'assoliment dels objectius
marcats, a través d'una participació activa en assemblees, reunions i activitats.
c) Contribuir al sosteniment econòmic de la JNC tot satisfent la quota de militant
aprovada pel Consell Nacional d'acord amb allò que estableixi. Aquesta quota de
militant serà totalment independent de la que el PDeCAT fixi anualment, malgrat
que molts militants de la JNC també ho siguin del PDeCAT. Per tant, estar al corrent
de pagament de la quota del PDeCAT no implica estar-ho de la JNC.
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Es fixa l’edat d’obligació de pagament de la quota bàsica als 18 anys i de la quota
reduïda dels 14 als 18 anys. Les excepcions que pertoquin i l’establiment d’una
quota social a la qual s’hi podran acollir els militants que passin per dificultat de
caràcter econòmic o familiar; serà a proposta del coordinador territorial i haurà de
ser aprovat pel responsable d’Acció Interna i el Secretari General. En el cas dels
militants incorporats en l’any en curs, durant el darrer trimestre de l’exercici es
girarà el càrrec de la meitat de la quota aprovada per Consell Nacional.
d) Mantenir una conducta personal que no malmeti la imatge de la JNC ni de la seva
militància, i conservar el respecte envers les altres persones. Aquesta conducta de
respecte també caldrà que es compleixi en l’ús de les xarxes socials, especialment
pel que fa als perfils organitzatius.
e) Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals es pugui
tenir accés pel fet de militar en l’organització.
Article 12. Es perd la condició de militant a causa de:
a) La no contribució al sosteniment econòmic de la JNC. Qualsevol militant que no
satisfaci la quota establerta passarà a la base dades de simpatitzants de la JNC.
Abans de produir-se aquest pas, s’informarà al militant d’aquesta situació per tal
que pugui efectuar el pagament en el termini màxim d’un mes. El pagament de la
quota extemporàniament pot generar un recàrrec de les depeses de devolució que
el militant també haurà de satisfer si vol mantenir la seva condició de militant.
b) Renúncia per escrit adreçada al Comitè Executiu Local, Comitè Executiu
Comarcal, Consell Territorial o Comitè Executiu Nacional indiferentment. Qualsevol
d'aquests òrgans haurà d’informar a la resta de la renúncia. La baixa s’entendrà
vàlida a tots els efectes quan sigui informada i signada pel Comitè Executiu
Nacional, que la signarà en la major brevetat possible. Si mentre es gestiona la
baixa es fa el cobrament de la quota, aquesta haurà de ser retornada al militant en
qüestió, sempre i quan la sol·licitud de baixa hagi estat presentada abans de
l’anunci de cobrament de la quota des de Serveis Nacionals.
c) Expulsió com a resultat d'un expedient disciplinari de conformitat amb allò que
estableix el reglament del Comitè d’Arbitratge, Mediació i Disciplina (CAMD).
d) Complerts 30 anys abans de la celebració del Congrés, prorrogarà la seva
militància fins a la renovació dels responsables territorials posterior a la celebració
del Congrés. Si un militant compleix 30 anys en un any no congressual, podrà deixar
de militar a l’edat de 29 anys, després de la celebració del Congrés, si ho considera
oportú i ho comunica formalment a la direcció nacional.
e) Per defunció.
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Article 13. Podrà ser simpatitzant de la JNC qualsevol persona fins els 30 anys que
en sol·liciti l'admissió i que aquesta sigui acceptada per la JNC. L'admissió a la JNC
es formalitzarà en una butlleta d'inscripció de simpatitzants, aprovada pel Comitè
Executiu Nacional, a proposta de dos militants, i amb el vistiplau del Comitè
Executiu Comarcal.
Els menors de 14 anys que vulguin formar part de la JNC tindran la condició de
simpatitzants fins arribar a l’edat mínima de militància.
Tots els simpatitzants tenen els mateixos drets dels militants, recollits a l'article 10,
apartats a) i b), excepte el de vot. Així mateix, els seus deures seran els mateixos
que els dels militants recollits a l'article 11, apartats a), d) i e). El simpatitzant
s'adscriurà en un equip territorial segons el criteri de l'article 9.

TÍTOL III. DELS ÒRGAN D’ENQUADRAMENT
Article 14. Els col·lectius locals, comarcals i les estructures supracomarcals
compliran i faran complir els acords del Congrés, del Consell Nacional i del Comitè
Executiu Nacional, tot evitant qualsevol acció o omissió que atempti contra els
principis i els Estatuts de la JNC o menystingui el seu prestigi.
Article 15. Les convocatòries d’assemblees ordinàries es faran sempre a través de
Serveis Nacionals en un termini mínim de 10 dies. Excepcionalment, es podran
convocar assemblees de caràcter extraordinari amb un mínim de 4 dies.
Article 16. Per a la revocació o destitució de qualsevol militant que ocupi un càrrec
d’elecció dels compresos dins del Títol III dels presents Estatuts, es requereix la
presentació prèvia d'una moció raonada de destitució, amb la signatura d’una
cinquena part com a mínim del cens corresponent, així com també de la majoria
absoluta de vots de la militància present a l’assemblea. Si la moció no obté la
votació necessària, no pot ser reiterada fins al cap de sis mesos. Un cop presentada,
el Comitè Executiu Nacional o el Consell Territorial vetllaran perquè el procés sigui
el correcte, i es faci la corresponent renovació dins els 30 dies posteriors a la
presentació.
Quan es produeixi la dimissió, destitució o separació del cap d'un comitè executiu,
els membres de l'esmentat comitè, elegits a proposta seva, cessaran.
En el cas que, per qualsevol motiu, els càrrecs executius d’algun òrgan quedin
vacants, si el Comitè Executiu Nacional o el Consell Territorial, de forma raonada,
ho considerin oportú, podran constituir una gestora tutelada, fins que es faci el
procés de noves eleccions.

22

Article 17. El primer Consell Nacional del mandat aprovarà el reglament de
funcionament dels equips territorials de la JNC a proposta del Comitè Executiu
Nacional.
Article 18. Per exercir el vot és condició indispensable estar al corrent de les
obligacions vers l’organització. A partir del moment de la convocatòria d’una
assemblea cap regularització de les obligacions vers l’organització tindrà efectes en
l’assemblea que es trobi legalment convocada. Si un tràmit s’ha sol·licitat
prèviament a la convocatòria i és resolt abans de la celebració de l’assemblea,
tindrà efectes en l’exercici dels drets i deures del militant sol·licitant.
Article 19. En el marc del primer consell nacional del mandat, se sotmetrà a
votació dels consellers nacionals, a proposta del CEN, un reglament per al
desenvolupament de primàries que ha d'elaborar el CAMD. Aquest reglament serà
utilitzat per a l'elecció de cap local, cap comarcal, cap de GAU, coordinador
territorial i president de l’assemblea territorial. També s’utilitzarà per aquells
processos de ternes de candidats a eleccions que es desenvolupin en territoris que
no hagin generat reglamentació pròpia.

Capítol 1. Dels col·lectius locals
Article 20. L'organització bàsica de la JNC són els col·lectius locals. Un col·lectiu ha
d'estar format per un mínim de tres militants i la seva organització es farà en base
a:


L’Assemblea Local



El cap de col·lectiu (o cap local, usat indistintament)



El Comitè Executiu Local (CEL)

Els òrgans del col·lectiu es regiran pel reglament de funcionament dels equips
territorials que serà aprovat pel Consell Nacional posterior al Congrés, a proposta
del Comitè Executiu Nacional. Nogensmenys les assembles locals podran
desenvolupar acords i reglaments que regeixin els òrgans del col·lectiu sempre i
quan no s’oposin a aquests Estatuts.
Article 21. De l'Assemblea Local
L'Assemblea Local és el màxim òrgan de decisió i govern en l’àmbit local. Els seus
membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
L’Assemblea Local estarà integrada per la totalitat de la militància del col·lectiu.
Són funcions de l'Assemblea Local:
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a) Elegir i revocar el cap de col·lectiu i, en cas d’existir, el Comitè Executiu Local.
Sempre que hi hagi renovació i elecció de càrrecs territorials es farà arribar la
convocatòria de l’assemblea a Serveis nacionals que l’enviarà per correu electrònic
a tots els militants implicats. La renovació del càrrec no es farà efectiva fins que
l’acta de l’assemblea arribi a Serveis Nacionals ja sigui presencialment o per correu
electrònic.
b) Avaluar el treball del cap de col·lectiu i del Comitè Executiu Local.
c) En el cas que el cap de col·lectiu no sigui militant del PDeCAT, escollir el
representant de la JNC al CEL del PDeCAT o a l’Agrupació de Districte, subjecte al
que reguli el conveni esmentat a l’article 2.
d) Rebre informació dels representants del col·lectiu escollits pels òrgans de la JNC.
e) Aprovar, en el seu cas, el reglament de funcionament del col·lectiu.
f) Totes les competències que en l’àmbit local no s’hagin atribuït expressament a
un altre òrgan, són competència de l’Assemblea Local.
El militants de col·lectiu, reunits en assemblea local estatutàriament constituïda,
decidiran per consens els assumptes que siguin de la seva competència. En cas
d’impossibilitat d’arribar a un consens s’optarà per l’opció majoritària, a no ser que
s’estableixi algun tipus de majoria qualificada.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea Local, incloent-hi
els absents, els que en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
Article 22. Del cap de col·lectiu
Serà elegit per l'Assemblea Local havent de presentar un programa d'actuació que
podrà ser modificat o ampliat d'acord amb l'Assemblea Local.
En el marc de la renovació ordinària posterior al Congrés, l’elecció del cap de
col·lectiu es realitzarà després de l’elecció del cap comarcal i sempre abans dels 3
mesos posteriors a la celebració del Congrés.
Són funcions del cap de col·lectiu:
a) Decidir sobre la creació, o no, del Comitè Executiu Local (CEL).
b) Presidir les reunions del CEL i de l'Assemblea Local.
c) Representar el col·lectiu local de la JNC a l'agrupació comarcal de la JNC, amb
veu i vot, i a tots els altres òrgans interns o externs que li correspongui, amb
manament vinculant del CEL i/o l'Assemblea Local.
d) Delegar, si s'escau, la seva representació en un membre del CEL.
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e) Tenir la deguda cura de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir
accés durant l’exercici del seu càrrec.
f) Ser el màxim responsable de dinamitzar l’activitat de l’organització en el
municipi implicant la militància.
g) Treballar per l’augment de la militància i la seva vinculació en el teixit associatiu
del municipi.
h) Totes aquelles altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts o el reglament
de funcionament dels equips territorials li encomani pels acords corresponents.
i) És membre nat al CEL del PDeCAT, sempre que tingui militància al PDeCAT i
subjecte al que reguli el conveni esmentat a l’article 2.
Article 23. En els casos que el cap de col·lectiu ho decideixi, els col·lectius locals
poden dotar-se d’un sotscap de col·lectiu amb funcions executives, d’organització i
membre del CEL.
Article 24. Del Comitè Executiu Local (CEL)
EL CEL s’escull per assemblea en llista tancada i no bloquejada a proposta del cap
local. El cap local és membre nat del CEL amb veu i vot.
També formaran part del CEL, amb veu però sense vot, els militants del propi
col·lectiu que ostentin els següents càrrecs:


Cap comarcal



Membres del CEN



Alcaldes i regidors de l’àmbit que abasti el col·lectiu (sempre que siguin
militants de la JNC)



Diputats i senadors de la circumscripció electoral del col·lectiu (sempre que
siguin militants de la JNC)



Consellers nacionals de la JNC



Consellers nacionals del PDeCAT per la JNC

Són funcions del CEL:
a) Executar els acords de l'Assemblea Local.
b) Respondre i informar periòdicament davant l'Assemblea Local.
c) Aplicar les directrius polítiques de la JNC.
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d) Totes aquelles altres funcions que li encomani el reglament de funcionament del
equips territorials.
e) Suport en l’organització d’actes locals i en la mobilització de la militància en
actes comarcals i nacionals.
f) Debats sobre les propostes de resolució i mocions, prèviament a la celebració de
cada Consell Nacional.

Capítol 2. De les agrupacions comarcals i de districte
Article 25. La totalitat de la militància de cada comarca forma una agrupació
comarcal. Aquestes agrupacions s'hauran de formar d'acord amb la divisió territorial
aprovada pel Parlament de Catalunya, amb les modificacions que el Congrés de la
JNC acordi i, en el seu defecte, el Consell Nacional de la JNC.
La comarca és el màxim òrgan de representació territorial de la JNC. L'organització
comarcal es farà d'acord amb:


L’Assemblea Comarcal



El cap comarcal.



El Comitè Executiu Comarcal (CEC)

Els òrgans de la comarca es regiran pel reglament de funcionament dels equips
territorials que serà aprovat pel Consell Nacional posterior al Congrés, a proposta
del CEN. Nogensmenys les assemblees comarcals podran desenvolupar acords i
reglaments que regeixin els òrgans de la comarca sempre i quan no s’oposin a
aquests Estatuts.
L'enquadrament de la militància a la ciutat de Barcelona es farà per districtes,
d'acord amb l'actual divisió administrativa de la ciutat (a excepció de l’Eixample),
amb les modificacions que el Consell Nacional de la JNC acordi. Els districtes que es
constitueixin tindran la consideració d’agrupacions comarcals a tots els efectes.
Article 26. De l'Assemblea Comarcal
L'Assemblea Comarcal és el màxim òrgan de decisió i govern en l’àmbit comarcal, i
els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
L’Assemblea Comarcal estarà integrada per la totalitat de la militància de la
comarca. Són funcions de l'Assemblea Comarcal:
a) Elegir i revocar el cap comarcal, els consellers nacionals i els membres del
Comitè Executiu Comarcal. Sempre que hi hagi renovació i elecció de càrrecs es
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farà arribar la convocatòria de l’assemblea a Serveis nacionals que l’enviarà per
correu electrònic a tots els militants de la comarca. La renovació del càrrec no es
farà efectiva fins que l’acta de l’assemblea arribi a Serveis nacionals (ja sigui
personalment correu electrònic).
b) Avaluar el treball del cap comarcal i del CEC.
c) Rebre informació dels representants de la comarca als òrgans de la JNC.
d) Aprovar, en el seu cas, el reglament de funcionament de la comarca.
e) Totes les competències que en l’àmbit comarcal no s’hagin atribuït expressament
a un altre òrgan, són competència de l’Assemblea Comarcal, sempre que no sigui
contradictori amb aquests Estatuts.
El militants de col·lectiu, reunits en Assemblea Comarcal estatutàriament
constituïda, decidiran per consens els assumptes que siguin de la seva competència.
En cas d’impossibilitat d’arribar a un consens s’optarà per l’opció majoritària a no
ser que s’estableixi algun tipus de majoria qualificada.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea Comarcal, incloenthi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
f) Escollir el representant de la JNC al CEC del PDeCAT quan el cap comarcal no
sigui militant del PDeCAT i subjecte al que reguli el conveni esmentat a l’article 2.
Article 27. Del cap comarcal
Serà escollit per l’Assemblea Comarcal havent de presentar un programa d'actuació
que podrà ser modificat o ampliat d'acord amb l'Assemblea Comarcal.
En la renovació ordinària posterior al Congrés, els caps comarcals s’escolliran
després de l’elecció del titular de la Coordinació Territorial i sempre com a màxim 2
mesos després del Congrés.
Són funcions del cap comarcal:
a) Convocar i presidir les reunions del CEC i de l'Assemblea Comarcal.
b) Representar el col·lectiu comarcal a tots els òrgans interns o externs de la JNC
que li corresponguin amb manament vinculant del CEC i/o de l'Assemblea Comarcal.
c) Serà membre nat al Comitè Executiu Comarcal del PDeCAT, sempre que sigui
militant del PDeCAT i subjecte al que reguli el conveni esmentat a l’article 2.
d) Tenir la deguda cura de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir
accés durant l’exercici del seu càrrec, especialment de les dades de caràcter
personal dels militants i simpatitzants de l’organització.
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e) Ser el màxim responsable de dinamitzar l’activitat de l’organització a la comarca
tot implicant la totalitat de militància.
f) Treballar per l’augment de la militància i la seva vinculació al teixit associatiu de
la comarca.
g) Totes aquelles altres funcions que li encomani el reglament de funcionament dels
equips territorials
Article 28. Del Comitè Executiu Comarcal (CEC)
EL CEC s’escull per assemblea en llista tancada i no bloquejada a proposta del cap
comarcal essent 2 els militants mínims que han d’integrar la proposta.
El cap comarcal i els caps locals són membres nats del CEC amb veu i vot.
També formaran part del CEC, amb veu i sense vot, els militants de la pròpia
Agrupació Comarcal que ostentin els següents càrrecs:


Membres del CEN



Alcaldes i regidors de l’àmbit que abasti la comarca, sempre que siguin
militants de la JNC



Diputats i senadors de la circumscripció electoral de la comarca, sempre que
siguin militants de la JNC



Consellers nacionals de la JNC



Consellers nacionals del PDeCAT per la JNC

Són funcions del CEC:
a) Executar els acords de l'Assemblea Comarcal.
b) Respondre i informar periòdicament davant l'Assemblea Comarcal.
c) Aplicar les directrius polítiques de la JNC.
d) En cas que en un municipi no hi hagi cap de col·lectiu local, assumir les seves
funcions en el seu territori i treballar per suplir aquesta mancança.
e) Totes aquelles altres funcions que li encomani el reglament de funcionament dels
equips territorials.
f) Vetllar pel funcionament dels diversos col·lectius de la comarca mantenint-t’hi
contacte permanent i, en cas d’absència, substituir el cap comarcal per una
delegació a una persona determinada.
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g) Suport en l’organització d’actes locals, comarcals i en la mobilització de la seva
militància en actes nacionals.
Capítol 3. Dels Grups d’Acció Universitària
Article 29. La JNC a les universitats s’estructurarà en Grups d’Acció Universitària
(GAU). Se’n podrà crear un a cada universitat del país, excepte en els casos
d’universitats amb facultats, campus o centres adscrits en diferents unitats
territorials que se’n podrà crear més d’un.
Article 30. Per a la creació d’un GAU serà necessària, com a mínim, l’adscripció de
3 militants que hi cursin estudis, d’entre els quals s’escollirà un cap de GAU, que
serà conseller nacional nat, i un conseller nacional entre els membres adscrits al
GAU. En els casos d’universitats amb campus en diferents unitats territorials només
podrà ser escollit un conseller nacional. Els consellers nacionals vetllaran pels
interessos del GAU, ja que responen només a aquesta institució.
Article 31. Les activitats i accions dels Grups d’Acció Universitària es coordinaran a
través del Consell d’Acció Universitària. Aquest estarà integrat pels caps de GAU,
els consellers nacionals escollits per GAU i la persona responsable de Política
Universitària al Comitè Executiu Nacional, que n’ostentarà a presidència. El Consell
d’Acció Universitària es convocarà, com a mínim, amb periodicitat quadrimestral.
Els caps de GAU de les universitats de fora de Barcelona seran convidats als Consells
Territorials de la unitat que l’englobi a proposta del coordinador territorial.
Article 32. La naturalesa dels GAU requereix l’elaboració d’una base de dades dels
militants que són adscrits en aquesta unitat d’acció sense perjudici de l’adscripció
als pertinents col·lectius locals, comarcals i territorials. Cada sis mesos, Serveis
nacionals, d’acord amb el cap de GAU i la persona responsable de Política
Universitària al Comitè Executiu Nacional revisaran la base de militats adscrits al
GAU i qualsevol militant, en qualsevol moment, podrà adscriure’s al GAU
peticionant-ho a Serveis nacionals. Aquesta base de dades s’utilitzarà per tot allò
que faci referència tant a la convocatòria com al sufragi actiu i passiu en les
assemblees del GAU.

Capítol 4. De les Unitats Territorials
Article 33. Les agrupacions comarcals i de districte coordinaran la seva acció
mitjançant les unitats territorials.
Aquesta coordinació territorial es farà d’acord amb:
a) l’Assemblea Territorial
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b) El coordinador territorial
c) El Consell territorial
Els òrgans de les Unitats territorials es regiran pel reglament de funcionament dels
equips territorials que serà aprovat pel Consell Nacional posterior al Congrés, a
proposta del CEN. Nogensmenys, els Consells Territorials podran desenvolupar
acords i reglaments que regeixin els òrgans del col·lectiu sempre i quan no s’oposin
a aquests Estatuts.
Article 34. La JNC s’estructura en les següents unitats territorials:


Alt Pirineu i Aran: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Aran, Cerdanya, Pallars Jussà i
Pallars Sobirà.



Barcelona Ciutat: Ciutat Vella, Dreta de l’Eixample - Sagrada Família i Fort
Pienc, Esquerra de l’Eixample - Sant Antoni, Gràcia, Horta Guinardó, Les
Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants Montjuïc i Sarrià - Sant
Gervasi.



Camp de Tarragona: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonès.



Catalunya Nord: Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Fenolleda, Rosselló i
Vallespir.



Comarques Centrals: Bages, Berguedà, Moianès i Osona - Lluçanès.



Comarques Gironines: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de
l’Estany, Ripollès, Selva Interior i Selva Marítima.



Franja de Ponent: Baix Cinca, Baixa Ribagorça, Llitera i Matarranya.



Regió 1: Baix Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Barcelonès Nord, Vallès
Occidental - Sabadell, Vallès Occidental - Terrassa, Vallès Oriental i
Maresme.



Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta.



Terres de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès
i Urgell.



Vegueria Penedès: Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf.

Article 35. De l’Assemblea Territorial
L’Assemblea Territorial estarà integrada per la totalitat dels militants de les
agrupacions comarcals i de districte de la unitat territorial corresponent. Serà
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convocada a través de Serveis Nacionals pel titular de la Presidència de l’Assemblea
Territorial, o en el seu defecte pel coordinador territorial, a proposta del Consell
Territorial.
Són funcions de l’Assemblea Territorial:
a) Escollir el titular de la Presidència de l’Assemblea Territorial.
b) Ratificar la proposta de vocals, efectuada pel coordinador territorial, que
integraran el Consell Territorial de la unitat territorial.
c) Avaluar el treball del Consell Territorial i del coordinador territorial.
d) Escollir els representants de la JNC als òrgans del PDeCAT subjecte al que reguli
el conveni esmentat a l’article 2 i fer-ne un seguiment.
e) Aprovar o revocar l’actuació del coordinador territorial i el Consell Territorial.
f) Escollir, en cas de dimissió o revocació del càrrec, el coordinador territorial i els
vocals del Consell Territorial. Sempre que hi hagi renovació i elecció de càrrecs es
farà arribar la convocatòria de l’assemblea a Serveis nacionals i aquests l’enviaran
per correu electrònic a tots els militants implicats. L’elecció del càrrec no es farà
efectiva fins que l’acta de l’assemblea arribi a Serveis nacionals (ja sigui
personalment o per correu electrònic).
g) Totes aquelles altres funcions que el reglament de funcionament dels equips
territorials li encomani.
Article 36. Del coordinador territorial
El coordinador territorial serà escollit, d’entre totes les candidatures, en el marc
d’una assemblea territorial celebrada en el termini màxim d’un mes després de la
celebració del Congrés de la JNC. Són funcions del coordinador territorial:
a) Convocar i presidir les reunions del Consell Territorial i, en cas d’absència de
president, de l'Assemblea Territorial.
b) Representar a les agrupacions comarcals que integren la unitat territorial davant
el CEN de la JNC, amb veu i vot, així com també representar-les a tots els òrgans
interns o externs de la JNC que li corresponguin amb manament vinculant del
Consell Territorial i/o de l'Assemblea Territorial.
c) Tenir la deguda cura de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir
accés durant l’exercici del seu càrrec, especialment de les dades de caràcter
personal dels militants i simpatitzants de l’organització.
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En qualsevol cas, el coordinador territorial es compromet a no utilitzar les dades de
caràcter personal esmentades per a finalitats que no siguin les previstes
expressament en aquests Estatuts, a no comunicar-les ni cedir-les a cap altra
persona física o jurídica, sense el consentiment previ del CEN, així com a adoptar
les mesures la potestat d’escollir un nombre de vocals d’entre els militants que no
superi el nombre de caps comarcals i de GAU que integren la Unitat Territorial.
d) Totes aquelles altres funcions que li encomani el reglament de funcionament dels
equips territorials.
Article 37. Del Consell Territorial
El Consell Territorial es compon de vocals nats i de vocals de lliure designació a
proposta del coordinador territorial.
Són membres nats del Consell Territorial, el coordinador territorial, els caps
comarcals i qui formi part del territori i ostenti un càrrec a nivell nacional dins la
JNC. El coordinador territorial, si ho considera necessari i en el termini màxim de
dos mesos comptats a partir de la seva elecció, podrà proposar a l'Assemblea
Territorial, per a la seva ratificació, la designació de vocals per tal que integrin el
Consell Territorial.
El coordinador territorial podrà escollir un número de vocals de lliure designació
que mai podrà superar la suma de caps comarcals i caps de GAU que tingui la unitat
territorial.
Són funcions del Consell Territorial:
a) Respondre i informar periòdicament davant de l’Assemblea Territorial
b) Aplicar les directrius de la JNC
c) Actuar per delegació del CEN i fer d’interlocutor entre aquest i les agrupacions
comarcals.
d) En el cas que en una comarca no hi hagi agrupació comarcal, assumir les seves
funcions en el seu territori i treballar per suplir aquesta mancança.
e) Totes aquelles altres funcions que el reglament de funcionament dels equips
territorials.

TÍTOL IV. DELS ÒRGANS NACIONALS
Capítol 1. Del Congrés
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Article 38. La màxima representació de la voluntat de la JNC l'ostenta el Congrés.
Pot ser ordinari o extraordinari. Els acords del Congrés són vinculants i d’obligat
compliment

tant

pels

militants

i

simpatitzants

com

per

tota

l'estructura

organitzativa.
Article 39. El Congrés se celebra ordinàriament un cop cada dos anys. El convoca el
Consell Nacional a proposta del CEN, amb un termini mínim de quatre mesos
d'antelació.
El Consell Nacional, a proposta del CEN, aprovarà un reglament del Congrés, que no
podrà estar en contradicció amb aquests Estatuts, i que establirà els termes
referents a la condició de congressista, l'elaboració i la tramesa de les ponències,
l'elaboració i la recepció de les esmenes, la presentació de candidatures, l’elecció de
càrrecs i els avals. El reglament del Congrés s’haurà d’enviar amb un mínim de 10
dies d’antelació per tal de poder-lo discutir amb coneixement de causa.
Article 40. Les ponències del Congrés seran elaborades pels comitès de ponències
que seran regulats pel reglament del Congrés i que contemplaran la diversitat
territorial, acadèmica, generacional i de gènere de l’organització.
Article 41. Es convocarà un Congrés extraordinari en el cas que:
a) Ho peticioni la majoria absoluta del Consell Nacional.
b) Les circumstàncies de l'article 12, apartats b), c) i e), afectessin a la Secretaria
General, o a 2/3 parts del CEN. Fins a la celebració d’aquest congrés extraordinari
l’organització serà dirigida per una gestora provisional formada pels coordinadors
territorials i els membres de la Mesa del Consell Nacional. Aquest congrés
extraordinari s’haurà de celebrar en un termini no superior a 3 mesos des de la data
del Consell Nacional.
Article 42. Els militants podran participar en el Congrés sempre que estiguin al
corrent de les seves obligacions i tinguin una antiguitat mínima de sis mesos de
militància.
Article 43. Sobre el Congrés recauen les funcions de discussió dels principis
ideològics, polítics, organitzatius i de gestió de la JNC, en forma de textos de
ponència o resolucions, que seran signats pel ponents.
Li corresponen, en especial, les funcions següents:
a) L'aprovació de l'informe de gestió del CEN sortint.
b) La fixació de les directrius ideològiques, polítiques, organitzatives i de gestió de la
JNC durant el següent període intercongressual.
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c) L'elecció de la persona que ocupi la Secretaria general i els membres del Comitè
Executiu Nacional.
d) L’elecció de la Presidència del Consell Nacional.
g) L'elecció dels membres del Comitè d'Arbitratge, Mediació i Disciplina.
Article 44. Les vacants que es produeixin en els càrrecs electes del Congrés seran
comunicades a tots els consellers nacionals després de la pèrdua de condició per part
de l'electe i cobertes en una nova votació al Consell Nacional.

Capítol 2. Del Consell Nacional
Article 45. El Consell Nacional (CN) és l'òrgan permanent de més àmplies facultats de
direcció de la JNC entre congressos. Les seves tasques principals són vetllar pel
compliment i pel desenvolupament de les línies directrius marcades pel Congrés i
controlar i impulsar l'acció del CEN així com ser el principal marc de debat de
l’organització.
Article 46. El Consell Nacional aprovarà, en la seva primera sessió després del
Congrés i a proposta del CEN, un reglament de funcionament del Consell Nacional,
que no podrà estar en contradicció amb aquests Estatuts, i que haurà de ser aprovat
per la majoria absoluta dels assistents. S’haurà d’enviar una còpia de la proposta de
reglament a les comarques, agrupacions locals i consellers nacionals amb una
anterioritat de, com a mínim, 10 dies abans de la realització del Consell Nacional, a
fi de poder-lo esmenar en allò que calgui. Un cop aprovat, se n'haurà d'enviar una
còpia a tots els consellers nacionals i caps de col·lectiu.
Article 47. A mig mandat, es realitzarà un Consell Nacional extraordinari i
monogràfic de rendició de comptes en què els membres de les àrees del CEN
exposaran el seu pla de mandat, que serà enviat als consellers nacionals amb una
antelació mínima de 10 dies. Aquesta exposició serà feta de manera individual i
estarà sotmesa a un torn de preguntes posterior a cada exposició, si s’escau.
Posteriorment, serà sotmesa a avaluació i votació secreta i individualitzada pels
consellers nacionals. En el cas que un membre del CEN no rebi l’aprovació de la
majoria absoluta dels vots emesos en el balanç de cadascuna de les àrees que
composen el CEN, deixarà de formar-ne part.
En el cas que en qualsevol Consell Nacional hi hagi dubtes que requereixin respostes
d'algun membre del CEN, qualsevol conseller nacional podrà demanar la rendició de
comptes d'aquests. La petició s'haurà de formular per escrit a la Presidència del
Consell Nacional, amb un mínim de 5 dies d'antelació a la celebració del Consell
Nacional. Aquesta petició haurà d'incloure el membre del CEN a la que es dirigeix i
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sobre què es farà la pregunta. D'aquesta manera, la resposta serà acurada i es
resoldrà el dubte. Hi haurà opció de rèplica per ambdues parts. Per a possibilitar
aquest espai de transparència, l'ordre del dia del Consell Nacional haurà de
contemplar un espai ad hoc.
Article 48. Formen part del Consell Nacional:
a) La persona titular de la Secretaria General i la resta de membres del CEN.
b) La persona titular de la Presidència del Consell Nacional.
c) Els caps de les agrupacions comarcals, de districte i GAU.
d) Els consellers nacionals del PDeCAT que siguin militants de la JNC.
e) Els representants de les agrupacions comarcals i de districte que resultin de
l'aplicació del barem següent: 6 representants addicionals per a cadascuna de les 5
agrupacions comarcals o de districte que es destaquin pel major nombre de
militants; 4 representants addicionals per a cadascuna de les 10 agrupacions
comarcals o de districte següents en nombre de militants; 3 representants
addicionals per a cadascuna de les 20 agrupacions comarcals o de districte següents
en nombre de militants; i 2 representants addicionals per a cadascuna de les
agrupacions comarcals o de districte següents en nombre de militants. La data de
còmput de militància per comarca serà la data de l’endemà del Congrés de la JNC.
f) Un representant de cada un dels GAUs constituïts
g) Els membres del CAMD.
h) Els alcaldes, regidors i consellers municipals de districte de la JNC que ho
sol·licitin.
i) Els diputats i senadors de la JNC.
j) Representants dels moviments federats, en el nombre que s’estipuli en els
convenis respectius, sempre que no superin el 5% del Consell Nacional i siguin
militants de la JNC.
Així mateix, podran assistir en qualitat de convidats tots aquells militants i
simpatitzants que no ostentin el càrrec de conseller nacional i que així ho
comuniquin prèviament. Els militants convidats al Consell Nacional tindran dret a veu
però no a vot.
Article 49. El Consell Nacional es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos,
convocat formalment per la Presidència del Consell Nacional, d’acord amb la seva
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Mesa. Serà convocat amb caràcter extraordinari a proposta de la Mesa del Consell
Nacional, del CEN i/o d'una cinquena part dels consellers nacionals.
Article 50. El plenari del Consell Nacional no es considerarà vàlidament reunit si no
hi assisteix, almenys, la tercera part dels seus membres. Els acords es prendran per
majoria simple dels consellers nacionals presents, excepte en els casos en què el
plenari del Consell Nacional o el seu reglament estableixin majories qualificades.
Per tal de dotar d’una democràcia real el plenari del Consell Nacional, la Mesa
vetllarà perquè pugui efectuar-se el vot en secret a petició de com a mínim un
conseller nacional assistent.
Article 51. Són funcions del Consell Nacional:
a) L'elecció dels representants de la JNC al Consell Nacional del PDeCAT, subjecte al
que reguli el conveni esmentat a l’article 2. Aquesta elecció garantirà com a mínim 1
representant de cada una de les unitats territorials en les quals s’organitza la JNC,
sempre i quan presentin candidatura.
b) Aprovar el reglament de funcionament del Consell Nacional i de la Mesa.
c) Aprovar els reglaments de funcionament interns de la JNC.
d) Aprovar els acords que vinculin la JNC davant de tercers, i els protocols de
relacions amb altres entitats, i en el seu cas reformar-los i/o denunciar-los.
e) Aprovar els programes electorals que la JNC, en el marc del PDeCAT, presenti en
qualsevol dels processos electorals.
f) Ratificar els candidats que la JNC, en el marc del PDeCAT, presenti en qualsevol
dels processos electorals d'àmbit supramunicipal.
g) Resoldre els recursos presentats contra resolucions del Comitè d’Arbitratge,
Mediació i Disciplina.
h) Estudiar i aprovar, si s’escau, els pressupostos de la JNC i la seva liquidació.
i) Aquelles altres funcions que el reglament de funcionament del Consell Nacional li
atorgui, sempre que no entrin en contradicció amb aquests Estatuts.
Article 52. Els membres del Consell Nacional podran presentar una moció de censura
en contra de la persona que ocupi la Secretaria General, la persona que ocupi la
Presidència del Consell Nacional o qualsevol altre membre del CEN. Seran necessàries
dues cinquenes parts del conjunt dels consellers nacionals per poder sotmetre a
votació del Consell Nacional la moció de censura. Si el vot de censura obté en la
votació, el suport de la majoria absoluta dels consellers nacionals assistents, el
membre en qüestió cessarà.
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Quan sigui la totalitat del CEN l'afectat pel vot de censura, la Mesa del Consell
Nacional haurà de convocar un congrés extraordinari en el termini d'un mes. Fins al
congrés extraordinari, la Mesa del Consell Nacional ostentarà les funcions del CEN.
Article 53. Els consellers nacionals tenen l'obligació d'assistir activament a les
reunions del Consell Nacional. La pèrdua de la consideració de conseller nacional es
pot produir per:
a) La no assistència injustificada a tres reunions del Consell Nacional sigui quina sigui
la via d’accés a la plaça de conseller nacional.
b) La no assistència justificada a cinc reunions del Consell Nacional sigui quina sigui
la via d’accés a la plaça de conseller nacional.
c) Quan la suma de les no assistències al Consell Nacional, ja siguin justificades o
injustificades, arribi a 5, sigui quina sigui la via d’accés a la plaça de conseller
nacional.
d) Els consellers nacionals que hagin perdut la consideració de conseller nacional per
acumulació de no assistències no podran tornar a ser-ne membres sota cap
circumstància al llarg del mandat en qüestió. En el cas en què l’accés a la plaça de
conseller nacional es produís com a conseqüència de l’accés a un altre càrrec,
aquesta plaça quedarà vacant i no podrà ser omplerta per cap altre militant.
e) Renúncia expressa del membre nat al Consell Nacional. Aquest podrà recuperar la
plaça únicament i exclusiva si hi renuncia de manera voluntària i tan sols un cop per
mandat.
f) Quan els consellers nacionals no estiguin al corrent de pagament.
Davant la impossibilitat d'assistir als consells nacionals, els caps comarcals, de
districte o GAU podran cedir la seva plaça de manera permanent fins a la finalització
del mandat. Aquesta plaça s'escollirà seguint el mateix procediment que els
consellers nacionals de comarca.
En cas que aquesta persona hagi adquirit la condició de conseller nacional com a
representant de la comarca, serà l’Assemblea Comarcal convocada d’acord amb el
què estableix l’article 25 dels presents Estatuts qui escollirà una nova persona
perquè exerceixi la tasca de conseller nacional.
La justificació de l’absència al Consell Nacional s’haurà d’adreçar per correu
electrònic a la Presidència del Consell Nacional. El CAMD i la Mesa del Consell
Nacional vetllaran pel compliment d’aquest article d’acord amb allò que disposi el
reglament de funcionament del Consell Nacional.
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En cada Consell Nacional, el CAMD i/o la Mesa del Consell Nacional informaran al
plenari de les baixes i les altes de consellers nacionals.
Els consellers nacionals que representin una agrupació comarcal o de districte tenen
l'obligació d'informar puntualment als militants sobre les propostes de resolució
abans del Consell Nacional i dels debats duts a terme en el marc del Consell Nacional
i de totes les resolucions que aquest prengui després. L’objectiu és garantir que tots
els militants puguin participar del debat de l’organització que després els consellers
nacionals elevaran al Consell Nacional.
Article 54. En cas de constitució d'una nova agrupació comarcal o de districte en
període intercongressual, els consellers nacionals que li corresponguin segons l'article
49, apartat e, s'incorporaran immediatament al Consell Nacional. En aquest cas, i de
forma excepcional a tenor que es tracta d’una agrupació comarcal de nova creació,
no caldrà que els candidats a conseller nacional tinguin els sis mesos de militància
previstos com a condició per accedir al Consell Nacional.

Capítol 3. Dels càrrecs unipersonals
Article 55. Tenen la consideració de càrrecs unipersonals els titulars de la Secretaria
General, de la Presidència del Consell Nacional i de la Presidència del Comitè
d’Arbitratge, Mediació i Disciplina. També tenen aquesta consideració els consellers
nacionals del PDeCAT escollits per la JNC.
Article 56. Per a l’elecció dels càrrecs unipersonals seran necessàriament secretes i
es necessitarà el vot positiu de la majoria absoluta dels vots emesos.
Article 57. A excepció dels càrrecs de conseller nacional de la JNC i del PDeCAT, tots
els càrrecs unipersonals no es podran presentar al mateix càrrec més de dos períodes
intercongressuals.
Article 58. De la Secretaria General
És el màxim representant polític, legal i executiu de la JNC. Li correspon la direcció
de les funcions executives de l’organització.
El titular de la Secretaria General dirigeix i coordina les activitats del CEN i el
representa davant el Consell Nacional i davant el Congrés. A més a més, tindrà totes
aquelles atribucions que li atorguin aquests Estatuts.
El titular de la Secretaria General pot assistir amb veu i sense vot en qualsevol reunió
de qualsevol àmbit de la JNC. En cas de dimissió, vacant o vot de censura a la
Secretaria General, s’ha de convocar un Congrés de caràcter extraordinari.
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És membre nat del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, si n’és associat. En cas
d'impossibilitat d'assistir a alguna de les seves sessions, podrà delegar en un altre
membre del CEN que també sigui associat al PDeCAT.
El titular de la Secretaria General pot delegar la representació de la JNC a la
Presidència del Consell Nacional o al membre del CEN que consideri oportú.
El titular de la Secretaria General podrà cessar a qualsevol membre del CEN en cas
de pèrdua de confiança. En el cas de les àrees ideològiques, caldrà que aquesta
decisió sigui ratificada pel Consell Nacional. Posteriorment, s’obrirà un procés de
primàries per tal de cobrir la vacant.
Per accedir a la Secretaria General cal acreditar un mínim de dos anys de militància
a l’organització.
Article 59. De la Presidència del Consell Nacional
La Presidència del Consell Nacional s’elegirà per votació secreta d’entre les
candidatures que es presentin. Aquesta Presidència, que serà membre nat del CEN,
serà qui a la primera sessió que se celebri del Consell Nacional efectuarà la proposta
de la Mesa del Consell, que haurà de ser validada per majoria absoluta en votació
secreta. Aquesta estarà formada per quatre consellers nacionals i tindrà un membre
del CAMD. La Mesa tindrà les facultats i funcions que li atorguin aquests Estatuts i el
Reglament de funcionament del Consell Nacional. La proposta es presentarà en llista
tancada no bloquejada. Cal que aquesta sigui equilibrada en termes territorials, de
gènere i generacionals.
La persona titular de la Presidència del Consell Nacional té la responsabilitat de fer
complir els acords d'aquests Estatuts amb l’assessorament i control del CAMD.
El titular de la Presidència del Consell Nacional és membre nat al Comitè Nacional
del Partit Demòcrata, si n’és associat. En cas d’impossibilitat d’assistir a alguna de
les seves sessions, el Secretari General podrà delegar en un altre membre del CEN de
la JNC que també sigui associat al PDeCAT.
Per accedir a la Presidència del Consell Nacional cal acreditar un mínim de dos anys
de militància a l’organització.
Capítol 4. Del Comitè Executiu Nacional
Article 60. El Comitè Executiu Nacional (CEN) és el màxim òrgan de discussió i
execució política de la JNC. Actua de manera col·legiada i es compon del titular de
la Secretaria General, del titular de la Presidència del Consell Nacional, dels
responsables d’àrees organitzatives i ideològiques i dels coordinadors territorials. En
el cas dels responsables d’àrees organitzatives i ideològiques i dels coordinadors
territorials, cal acreditar un mínim de divuit mesos de militància a l’organització.
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Article 61. El CEN és l'òrgan responsable de decidir sobre les qüestions polítiques i
d'organització d’acord amb les resolucions i ponències del Congrés i del Consell
Nacional. El CEN coordinarà la representació de la JNC als òrgans de govern del
PDeCAT i a les institucions i entitats.
Article 62. El CEN és elegit en el marc del procés congressual per un període
intercongressual complet. Els coordinadors territorials seran escollits a posteriori del
Congrés pels militants de la seva unitat territorial i en termini màxim d’un mes des
de la celebració del Congrés.
Article 63. Qualsevol estructura de CEN escollida al Congrés haurà de tenir un mínim
de 15 i un màxim de 25 places. Seran membres convidats al CEN, sempre que el
titular de la Secretaria General ho consideri oportú, amb veu però sense vot, la
Gerència, els representants de moviments federats i la Presidència del CAMD. En cas
d’especial interès es podrà convidar, si el Secretari General ho considera oportú,
amb veu però sense vot, a qualsevol altre militant de la JNC.
Article 64. Els membres del CEN són responsables políticament davant la Secretaria
General, el Consell Nacional i el Congrés.
Article 65. Qualsevol membre del CEN pot assistir amb veu i sense vot a qualsevol
reunió de qualsevol àmbit de la JNC.
Article 66. En cas de dimissió o vot de censura cap a un membre del CEN, la
Secretaria General pot presentar un substitut que haurà de ser ratificat pel Consell
Nacional, per majoria absoluta dels assistents a la reunió del Consell Nacional en la
qual es plantegi la substitució.

Capítol 5. Dels altres càrrecs
Article 67. Els coordinadors territorials seran els representants de la JNC als òrgans
de representació del PDeCAT que li són corresponents, subjecte al que estableixi el
conveni mencionat a l’article 2. En el cas atípic d’Unitats Territorials que no tenen
coincidència amb l’estructura organitzativa del PDeCAT, tindrà prioritat aquella
Unitat Territorial el coordinador de la qual sigui militant del partit enquadrat en el
seu territori.
En la resta de casos, els representants de la JNC als òrgans territorials de govern del
Partit Demòcrata seran elegits per la respectiva assemblea de militants. Podran ser
censurats per majoria absoluta de la mateixa assemblea a petició de 1/5 part dels
membres de dret de l’assemblea.

40

Tindran obligació d'informar periòdicament de la seva tasca representativa i la seva
actuació se cenyirà en base als mandats congressuals, dels respectius òrgans
executius territorials i de les assemblees de militants.
Article 68. Les persones candidates de la JNC a les llistes electorals seran
presentades al Partit Demòcrata per ordre de nombre de vots obtinguts.
Els candidats de la JNC a les llistes electorals seran elegits per les respectives
assemblees de militants d’acord amb l’article 19 dels presents Estatuts, i caldrà que
estiguin al corrent de pagament de la quota i que tinguin una antiguitat mínima d’un
any a la JNC.
Article 69. Els representants de la JNC als òrgans de govern del PDeCAT d'àmbit
nacional són els encarregats de defensar els principis i les decisions de la JNC a nivell
nacional i en el si del PDeCAT i, per tant, en són responsables davant el Consell
Nacional. Tindran l’obligació d’informar periòdicament de la seva tasca allà on
correspongui.
La seva tasca podrà ser censurada pel Consell Nacional a petició d'una cinquena part
dels seus membres i, per a prosperar, haurà d'obtenir el vot favorable de la majoria
absoluta dels consellers nacionals assistents.
Si prosperés la moció de censura, el representant en qüestió serà cessat de les seves
responsabilitats.
Article 70. Els militants de la JNC que exerceixin càrrecs públics del Partit
Demòcrata a proposta de la JNC hauran de defensar davant de la institució
corresponent la política i les directrius de la JNC, i en seran responsables
políticament davant la direcció de la JNC i dels seus òrgans. A més a més, aquests
podran establir el vot obligatori per una votació concreta en el seu càrrec públic. El
representant queda obligat a emetre el vot en aquest sentit i en cas de no fer-ho,
serà el CEN amb informe previ del CAMD qui decideixi sobre la seva militància.
Article 71. Els càrrecs públics i polítics del Partit Demòcrata que exerceixin alhora
militància a la JNC es comprometen a dur una tasca efectiva de dedicació a
l'organització.
Article 72. Dels representants d’un òrgan en un altre òrgan.
Quan un òrgan territorial o nacional de la JNC elegeix representants en un altre
òrgan de la JNC d’un àmbit geogràfic o jeràrquic superior o en un òrgan del PDeCAT,
aquests representants han de comportar-se d’acord a les premisses que estableixi
l’òrgan que els ha escollit.
Aquest podrà establir el vot obligatori per una votació concreta en l’altre òrgan, per
acord de la seva assemblea, Comitè Executiu o Consell Nacional.
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El representant queda obligat a emetre el vot en aquest sentit. En cas de no fer ho
haurà de posar el seu càrrec a disposició de l’òrgan que el va escollir en la següent
reunió que aquest celebri, prèvia explicació dels motius del seu canvi de vot. En cas
que hagués estat elegit pel congrés de la JNC, haurà de posar el càrrec a disposició
del Consell Nacional.
Article 73. En fer eleccions per elegir qualsevol càrrec de la JNC, els recomptes de
vots seran de lliure accés per a qualsevol militant, per tal de mostrar clarament i
amb transparència el recompte de vots.

TÍTOL V. DEL COMITÈ D’ARBITRATGE, MEDIACIÓ I DISCIPLINA
Article 74. El Comitè d'Arbitratge, Mediació i Disciplina (CAMD) és un òrgan col·legiat
de la JNC que desenvolupa les funcions següents:
a) Estudiar i resoldre els conflictes de caire estatutari a nivell intern.
b) Interpretar els Estatuts i els diferents reglaments.
c) Actuar com a òrgan consultiu no vinculant, del CEN i del Consell Nacional, en els
processos de modificació dels Estatuts i en la creació, modificació i supressió dels
diferents reglaments.
d) Vetllar pel correcte funcionament dels processos electorals efectuats en el si de la
JNC.
e) Vetllar pel compliment dels acords congressuals. El CAMD emetrà un informe anual
en el que es reflectirà el seguiment i grau de compliment d’aquests acords.
f) Mitjançar entre les parts que presentin diferències.
g) Tramitar i resoldre els expedients disciplinari per incompliment de la normativa
interna de l’organització. El CAMD podrà incoar aquests expedients d’ofici o a
instància de part.
h) Informar, al Comitè Executiu Nacional i al Consell Nacional, de la resolució dels
expedients disciplinaris.
i) Formar part de la Mesa del Consell Nacional.
j) Portar el control d’assistències del Consell Nacional de manera coordinada amb la
Presidència del Consell Nacional executant d’ofici les baixes per incompliment
d’assistències.
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k) Transmetre als caps comarcals, de districte i de GAU la informació sobre les faltes
d’assistència dels consellers nacionals escollits en el marc dels seus àmbits
territorials de referència.
Qualsevol militant podrà sol·licitar l’aclariment i l’aplicació correcta de qualsevol
aspecte dels Estatuts i dels reglaments de la JNC tot adreçant-se al CAMD.
El CAMD organitzarà la seva activitat d'acord amb el seu reglament de funcionament,
que no podrà estar en contradicció amb aquests Estatuts.
Article 75. El CAMD estarà format per un màxim de 3 militants a escollir en el
congrés. Per poder optar a membre del CAMD, cal que els candidats acreditin tenir,
com a mínim, dos anys de militància així com coneixements de dret.
El CAMD podrà estar format per una Presidència, una Vicepresidència i una vocalia.
La Presidència del CAMD podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del CEN a
proposta de la Presidència del JNC tenint el caràcter de convidat.
Article 76. En cas d'incompliment de les normatives de l’organització. El CAMD té el
dret i el deure d’instar qui correspongui pel seu compliment, prèvia comunicació al
CEN i a la Mesa del CN. Si l’equip territorial o els militants corresponents no
rectifiquen en el termini d’una setmana, es tramitarà un expedient disciplinari.
Contra les sancions del CAMD, el sancionat podrà presentar recurs davant el mateix
òrgan, i en cas que aquest fos denegat podrà fer-ho davant el Consell Nacional, que
l’haurà de resoldre en la següent reunió, escoltant prèviament el recorrent i un
ponent del CAMD.
Article 77. Els membres del CAMD no podran exercir alhora cap altre responsabilitat
de caràcter polític o tècnic en el sí de l’organització.

TÍTOL V. DE L’INSTITUT DE FORMACIÓ DE LA JNC
Article 78. L'Institut de Formació de la JNC té per objectiu la formació de la
militància i de les persones simpatitzants del l’organització.
Article 79. Els objectius de l’Institut de Formació de la JNC són:
a) Transmetre els referents ideològics propis de l’organització, així com aquelles
idees coherents amb el nostre discurs. Amb aquesta tasca es procura universalitzar
uns mínims ideològics entre la militància.
b) Augmentar el nivell de coneixements polítics i culturals, tant de la realitat
nacional, com també internacional dels membres de la JNC, especialment dels seus
quadres i dels que desenvolupin càrrecs públics.
43

c) Formar els quadres de l’organització, preparant-los per a l'assumpció, si s'escau,
de llocs de responsabilitat de tot tipus.
d) Difondre documentació, crear opinió i propiciar actituds.
e) Elaborar, conjuntament amb les àrees ideològiques, programes de formació en
temàtiques sectorials.
f) Prestar la col·laboració necessària al responsable de Governança i Món local del
CEN per poder dur a terme la formació dels càrrecs electes locals.
h) Prestar la col·laboració necessària al responsable de Territori del CEN.
Article 80. A proposta del CEN, s’elaborarà el reglament de l’Institut de Formació de
la JNC que haurà de ser aprovat pel Consell Nacional.

TÍTOL VII. DE LES COMISSIONS I CONVENCIONS
Capítol 1. De la Comissió Territorial (CT)
Article 81. La Comissió Territorial (CT) està formada pel conjunt de membres del
CEN i els caps comarcals, de districte i caps de GAU.
Article 82. La CT és l’òrgan que estableix les línies de treball a nivell territorial i
serveix de punt de coordinació i trobada entre els caps comarcals, de districte, caps
de GAU i l’executiu nacional.
Article 83. Aquesta Comissió, que serà convocada i presidida pel responsable de
Territori del CEN, es reunirà ordinàriament com a mínim una vegada a l’any.
Article 84. La CT podrà ser convocada de forma extraordinària pel responsable del
territori, a proposta del CEN, o bé a petició de 5 caps comarcals de com a mínim tres
unitats territorials diferents.
Article 85. Les convocatòries extraordinàries es faran amb un marge de deu dies com
a mínim.
Article 86. Es preveu que es pugui convocar la Comissió Territorial amb un objectiu
de treball específic i puntual, com ara la coordinació dels responsables territorials
davant d’una campanya electoral o altres.

Capítol 2. De la Comissió Nacional de Política Municipal (CNPM)
Article 87. La Comissió Nacional de Política Municipal (CNPM) està formada pel
conjunt de membres del CEN i tots els i les militants de la JNC que ostentin una
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alcaldia, regidoria, conselleria municipal de districte a Barcelona o la presidència o
una vocalia d’una Entitat Municipal Descentralitzada.
Article 88. La CNPM, que serà convocada i presidida pel responsable de Governança i
Món Local del CEN, es reunirà ordinàriament com a mínim una vegada a l’any.
Article 89. Són funcions de la CNPM:
a) Facilitar l’intercanvi d’informació sobre les diverses qüestions que afectin als
membres que la composen.
b) Establir relacions de cooperació i sinergies entre els seus membres que permetin
una acció coordinada i potent arreu del territori.
c) Esdevenir un espai de formació i assessorament als càrrecs electes de la JNC en
tots els àmbits, per tal que aquests puguin desenvolupar la seva activitat política
amb el màxim d’eines possibles al seu abast.
d) Elaborar una acció política municipal global que faci que el missatge polític de la
JNC arribi a totes les corporacions locals i comarcals on l’organització hi tingui
representants i que la presència i tarannà de la JNC s’estengui en aquelles on la JNC
no hi sigui encara present.

Capítol 3. De la Convenció del Món Local (CML)
Article 90. Coincidint amb la CNPM, es convocarà la Convenció del Món Local (CML)
oberta al conjunt de la militància de la JNC. L’assistència serà obligatòria pels
membres de la CNPM i per aquelles persones de la JNC que hagin format part de les
llistes electorals municipals del Partit Demòcrata i d’especial interès per aquelles
que desitgin formar-ne part en futures convocatòries electorals.
Article 91. La Convenció del Món Local (CML) tindrà com a objectius:
a) Facilitar l’intercanvi d’informació, la coneixença i la interacció entre els càrrecs
electes membres de la CNPM amb el conjunt de la militància de la JNC.
b) Establir relacions de cooperació i sinergies entre els càrrecs electes i el conjunt de
la militància de la JNC.
c) Esdevenir un espai de formació de la militància de la JNC en l’àmbit de la política
municipal.
d) Nodrir el Consell Nacional de la JNC del discurs que emani de les corporacions
locals i viceversa, afavorint un funcionament tipus vasos comunicants. Els
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posicionaments aprovats al Consell Nacional i a les corporacions estaran disponibles a
la intranet.
Article 92. La CML, que serà convocada i presidida pel responsable de Governança i
Món Local del CEN, es reunirà ordinàriament com a mínim una vegada per mandat.

Capítol 4. De la Convenció Ideològica (CI)
Article 93. La Convenció Ideològica (CI) està formada pel conjunt de la militància de
la JNC i és l’òrgan entre Congressos on es definirà el discurs ideològic de
l’organització concretant les línies del manifest ideològic aprovat en el si del Congrés
de la JNC. En el marc de la CI es generarà un espai de debat i discussió d'aquelles
temàtiques transversals que afectin al posicionament de la JNC.
Article 94. L’assistència a la CI és obligatòria pel conjunt de membres del CEN així
com tots els i les representants de la JNC als secretariats dels àmbits del Partit
Demòcrata i els i les militants de la JNC que per altres vies també formin part dels
secretariats dels àmbits del Partit Demòcrata, subjecte al que regula l’article 2.
Article 95. Els i les representants de la JNC als secretariats dels àmbits del Partit
Demòcrata seran escollits, si s’escau, al primer Consell Nacional després de la
celebració del Congrés de la JNC, subjecte al que regula l’article 2.
Les persones que vulguin presentar la seva candidatura als secretariats dels àmbits
del Partit Demòcrata en representació de la JNC hauran de tenir una antiguitat
mínima d’un any de militància a la JNC, ser militants del Partit Demòcrata i ostentar
una vinculació acadèmica, professional o associativa amb la temàtica de l’àmbit.
Els representants de la JNC als secretariats dels àmbits del Partit Demòcrata no
podran ser membres del CEN. En cas que no es presenti cap candidatura per ocupar
la plaça, i amb la voluntat d'evitar vacants, s'obrirà novament la plaça permetent,
ara sí, la presentació de candidatures per part de membres del CEN.
La candidatura haurà de ser avalada per un mínim de 25 militants de com a mínim 5
agrupacions comarcals diferents i acompanyada d’un breu currículum.
Article 96. La CI estarà coordinada pel titular de la Presidència del Consell Nacional
o per la persona que designi.
Article 97. La principal funció de la CI és la d’establir el posicionament ideològic de
l’organització en els diversos àmbits. També servirà per a, si s’escau, consensuar i
establir l’estratègia o les prioritats que hauran de plantejar els i les representants de
la JNC als secretariats dels àmbits del Partit Demòcrata i els i les militants de la JNC
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que per altres vies també formin part dels secretariats dels àmbits del Partit
Demòcrata, subjecte al que regula l’article 2.
Article 98. La convocatòria de la CI es farà a proposta del CEN de la JNC un any
després de la celebració del Congrés. El reglament de la CI serà aprovat pel CN a
proposta del CEN.

Capítol 5. De les Comissions i Grups de treball
Article 99. El CEN podrà crear totes aquelles altres comissions i grups de treball que
cregui oportunes per raó de matèria.
Article 100. Les àrees ideològiques constituiran cadascuna d’elles un grup de treball
com a espai de debat i d’elaboració de posicionament en el seu àmbit de treball. Les
àrees organitzatives podran constituir també, si s’escau, grups de treball propis.
Article 101. Les àrees, individualment o en coordinació entre elles si s’escau, podran
crear també grups de treball puntuals per abordar temes concrets.
Article 102. El calendari de grups de treball estarà a disposició del conjunt de la
militància a la intranet, amb independència o no que s’hi hagin inscrit prèviament,
per tal de vetllar per la màxima participació.
Article 103. Es garantirà la mobilitat territorial dels grups de treball, sempre en
coordinació amb els col·lectius locals, les agrupacions comarcals o les unitats
territorials corresponents, per tal de facilitar la participació de la militància de fora
de la ciutat de Barcelona, on es troba la seu central de l’organització.
Article 104. Qualsevol conseller o consellera nacional, per mitjà d’un escrit al titular
de la Presidència del Consell Nacional, podrà proposar al Consell Nacional, que ho
haurà d’aprovar per la majoria dels vots, la creació d’un grup de treball d’una
qüestió concreta i que serà dirigit pel membre del CEN titular de l’àrea corresponent
amb la finalitat de culminar amb un posicionament ratificat pel Consell Nacional.

TÍTOL VIII. DEL FINANÇAMENT
Article 105. La JNC cobreix les seves despeses amb les quotes de la militància,
donatius, rèdits del capital, les subvencions públiques, les aportacions dels càrrecs
electes i institucionals, i d’altres.
Els i les militants de l’organització que ostentin càrrecs electes i institucionals
podran contribuir al sosteniment de l’activitat ordinària de l’organització de forma
voluntària sota els paràmetres que s’estableixin per part de la persona responsable
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d’Acció Interna del CEN. Les aportacions s’exposaran en el marc del Consell Nacional
de la JNC on correspongui.
El Consell Nacional de la JNC aprovarà anualment el pressupost, elaborat per la
direcció nacional, tot atenent les especials característiques d'una organització com la
JNC. Igualment, dins del primer trimestre de l’exercici es donarà comptes de la
liquidació de l’exercici anterior, la qual s’haurà d’aprovar pel Consell Nacional.
La liquidació de cada exercici inclourà les despeses de cada activitat que es dugui a
terme a l’organització tant en l’àmbit nacional com per part dels diferents ens
territorials. Les activitats estaran desglossades en totes aquelles operacions que
suposin una despesa o un ingrés per qualsevol quadre territorial. Les factures de cada
operació hauran de ser guardades, sense importar el format, quedant a disposició de
qualsevol militant que les demani. Els diferents quadres territorials hauran de fer
públic els seus fons, en el cas de tenir-los.
En el cas de les liquidacions territorials i la publicació de fons de cada àmbit
territorial es farà en el marc de les pertinents assemblees, essent obligatori incloure
aquesta informació en els informes de gestió de final de mandat de tots els càrrecs
sortints.
Article 106. Els col·lectius locals, les agrupacions comarcals i les unitats territorials
es regiran pel sistema de finançament per projectes i justificacions de despesa.
En els casos en què els col·lectius locals, comarcals o les agrupacions supracomarcals
necessitin finançament per a la realització de determinats projectes o per a fer front
a despeses originades com a conseqüència de la seva activitat, caldrà omplir una
fitxa de sol·licitud que estarà disponible a la intranet de l’organització.
Si la despesa corrent és de menys de 100 euros, l’import serà transferit en un termini
màxim de tres dies hàbils des de la presentació de la corresponent fitxa de sol·licitud
i 35 essent necessari sempre la justificació de la despesa mitjançant la corresponent
factura per poder tancar l’expedient.
En la resta de casos en què la sol·licitud sigui superior als 100 euros, l’aprovació del
finançament per projecte sol·licitat dependrà en última instància del CEN. El
responsable de finances del CEN donarà una resposta en un termini màxim de tres
dies hàbils posteriors a la realització i discussió per part del CEN.
Article 107. Dins de la mesura del possible, es garantirà que els fons dels que disposa
la JNC seran utilitzats en entitats bancàries ètiques.
Article 108. A través del seu cap, els col·lectius locals són responsables davant el
CEN dels deures dels seus militants.
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Article 109. Tota la informació relativa al pressupost i a la liquidació pressupostària
es posarà a disposició de tota la militància mitjançant la intranet després de ser
aprovada pel Consell Nacional.
Article 110. Sobre el CEN recau la responsabilitat que es compleixin els acords del
Consell Nacional respecte la utilització del fons monetari.
Article 111. Les aportacions dineràries que realitzin els i les militants de la JNC a
l’organització seran d’obligada publicació a la intranet i comunicades al cap d’un any
de l’inici del mandat com també en el darrer Consell Nacional del mandat.
Article 112. Els informes de gestió de tots els càrrecs sortints de l’organització
hauran de presentar, de forma detallada i desglossada per partides, la situació
econòmica del territori sota la seva responsabilitat.

TÍTOL IX. DE LES CONSULTES INTERNES
Article 113. Per tal de fer partícip a tota la militància de la presa de decisions
políticament rellevants, es podran convocar consultes internes. Aquestes consultes
seran d’àmbit nacional, tindran caràcter vinculant i prevaldran als acords del Consell
Nacional.
Article 114. La potestat per convocar les consultes internes la té el Consell Nacional,
que ho decidirà per majoria simple.
Article 115. Les consultes internes podran versar sobre qualsevol aspecte intern i
extern que es consideri rellevant. Si es realitza una consulta sobre una qüestió
determinada no se’n podrà efectuar cap més sobre la mateixa fins al següent període
intercongressual tret que les condicions d’aquesta hagin sofert algun canvi que pugui
requerir un nou pronunciament.
Article 116. El CAMD garantirà la transparència dels processos de consulta interna i
coordinarà juntament amb el CEN la seva realització.
Article 117. L’organització, les formalitats, els requisits, els terminis i la realització
de les consultes es definiran reglamentàriament. Aquest reglament no podrà estar en
contradicció amb aquests Estatuts i s’aprovarà en un Consell Nacional.
Article 118. La Mesa del Consell Nacional d’acord amb els agents implicats,
determinarà la pregunta a sotmetre a consulta.
Article 119. Sempre que sigui possible, es facilitarà la votació online en les consultes
internes, garantint també punts de votació presencial suficients.
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TÍTOL X. DELS MOVIMENTS FEDERATS
Article 120. Les entitats que per coincidència ideològica, programàtica o d’origen
tinguin objectius comuns a la JNC s’hi podran federar en el seu àmbit respectiu:
local, comarcal, supracomarcal o nacional. Les relacions entre qualsevol moviment
federat i la JNC seran determinades per un conveni entre ambdues parts, així com el
pla de treball del primer.
Article 121. Les entitats que desitgin federar-se a la JNC hauran de seguir el
procediment següent:
a) Consulta a la persona responsable territorial o el membre del CEN corresponent.
b) Debat i validació de la proposta en el si del CEN o l’òrgan executiu territorial
corresponent.
c) El CEN o l’òrgan executiu territorial corresponent elevarà al Consell Nacional,
mitjançant sol·licitud a la Mesa del Consell Nacional, el conveni entre la JNC i el
moviment federat, així com el pla de treball del segon.
d) Aprovació del conveni per 2/3 parts dels membres presents al Consell Nacional.
Article 122. Els moviments federats tindran representació en els òrgans de govern de
la JNC, en el seu àmbit respectiu, en el termes en què s’estipuli en el conveni.
Igualment, la JNC en tindrà en els òrgans de govern del moviment federat.
Article 123. Els conflictes entre la JNC i els moviments federats es resoldran d’acord
amb allò que estableix el conveni pel qual s’estableix la federació amb l’entitat en
qüestió, i aquests Estatuts.
Article 124. Es ratificaran els convenis amb els moviments federats en un Consell
Nacional en un període no superior a sis mesos després del Congrés, o en funció de la
durada del conveni previ existent amb aquell moviment federat.
Article 125. Els motius d’extinció dels convenis de la JNC amb els moviments
federats abans de la finalització de la seva durada seran els establerts en el propi
conveni.

TÍTOL XI. DEL RÈGIM DISCIPLINARI
Capítol 1. De les infraccions i sancions
Article 126. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, i seran
sancionables quan siguin subsumibles en algun dels supòsits que es regulen en aquest
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capítol. L’elecció de la sanció i la seva graduació correspon sempre a l’òrgan
competent per a resoldre l’expedient disciplinari i actuarà d’acord amb les
circumstàncies de la infracció i les normes contingudes en els presents Estatuts. Es
tindran en compte els càrrecs orgànics que ostenti la persona infractora, en tant que
això pot agreujar la repercussió dels fets.
Article 127. Les infraccions molt greus no prescriuen, les greus, al cap d’un any, i les
lleus, al cap de sis mesos. El termini de prescripció comença a comptar-se des del
moment en què es comet la falta. Les sancions imposades per faltes molt greus
prescriuen als dos anys, les imposades per faltes greus, a l’any, i les imposades per
faltes lleus als dos mesos.
El CAMD pot actuar d’ofici si és coneixedor d’un fet que té indicis de ser una
infracció.
Article 128. Són infraccions lleus les següents:
a) Faltar al respecte a algun altre membre de l'organització.
b) La provocació d’aldarulls en les reunions dels òrgans de l'organització amb
incompliment dels acords que adopti la persona o col·lectiu que les presideixi.
c) L’incompliment dels deures i obligacions que imposen els Estatuts, les normes que
els desenvolupin o les resolucions dels òrgans de l'organització sempre que aquestes
infraccions siguin comeses per simple negligència i sense intencionalitat i no tinguin
repercussions per a les activitats o els objectius de la JNC.
Article 129. Són infraccions greus les següents:
a) Faltar, de manera greu, al respecte a algun altre membre de l'organització.
b) L’incompliment dels deures i obligacions que imposen els Estatuts, les normes que
els desenvolupin o les resolucions dels òrgans de la JNC, sempre que aquestes
infraccions siguin comeses de manera conscient o tinguin repercussions, greus o no,
per a les activitats o els objectius de l’organització.
c) La no assistència, de manera reiterada i sense causa justificada, a les reunions
dels òrgans de la JNC dels quals siguin membres i a les quals hagin estat degudament
convocats.
d) Qualsevol conducta personal que perjudiqui la imatge o els interessos de la JNC.
e) La divulgació d’informació de l'organització sobre matèries declarades com a
reservades.
f) La realització d’accions o omissions que serveixin per facilitar o encobrir altres
infraccions.
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g) Incórrer en incompatibilitat durant un període superior a tres mesos.
h) La comissió de dues o més infraccions lleus en el termini d'un any.
Article 130. Són infraccions molt greus les següents:
a) L’incompliment dels deures i obligacions que imposen els Estatuts, les normes que
els desenvolupin o les resolucions dels òrgans de la JNC, sempre que aquestes
infraccions siguin comeses de manera conscient i tinguin repercussions greus per a les
activitats o els objectius de l'organització.
b) Qualsevol conducta personal (realització d’activitats, manifestacions públiques,
etc.) que perjudiqui greument la imatge o els interessos de l'organització i la seva
militància.
c) La divulgació d’informació de l'organització sobre matèries declarades com a
reservades provocant un perjudici greu a la JNC.
d) L’adhesió, expressa o per fets concloents, o la militància a un altre partit fora dels
casos expressament previstos en els Estatuts o autoritzats pel Consell Nacional de
l’organització.
e) La pertinença a qualsevol moviment, associació o col·lectiu que defensi una
ideologia o finalitat política contrària a la que defensa la JNC o que està vinculada,
directa o indirectament, a un altre partit polític diferent del Partit Demòcrata.
f) No complir amb els compromisos econòmics adquirits en el desenvolupament de
projectes o activitats de l’organització.
g) La comissió de dues o més infraccions greus en el termini d'un any.
Article 131. Sancions:
1. Les infraccions lleus poden donar lloc a la imposició de les següents sancions:
a) Advertiment o amonestació, verbal o per escrit, comunicat a la persona
interessada.
b) Expulsió de la reunió de l'organització en què s'ha produït la falta.
2. Les infraccions greus poden donar lloc a la imposició de les sancions següents
sancions:
a) Suspensió temporal del càrrec que s’ostenti.
b) Suspensió, total o parcial, dels drets de militància per un termini màxim de 6
mesos.
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3. Les infraccions molt greus poden donar lloc a la imposició de les següents
sancions:
a) Cessament del càrrec que s’ostenti.
b) Suspensió, total o parcial, dels drets de militància per un termini mínim de 6
mesos i un dia.
c) Expulsió de l’organització.

Capítol 2. Del procediment disciplinari
Article 132. Del procediment disciplinari:
a) En cas d’incompliment de les normatives de l’organització, el CAMD té el dret i el
deure d’instar qui correspongui per al seu compliment. Si l’òrgan o els i les militants
corresponents no rectifiquen en el termini d’una setmana, es considerarà que s’ha
produït una infracció de les normatives de l’organització i es tramitarà un expedient
disciplinari. Quan els actes efectuats no puguin ser rectificats o hi hagi reiteració de
conductes el CAMD podrà iniciar directament expedient disciplinari.
b) L’incompliment de la normativa podrà ser contemplada d’ofici o per denúncia
presentada per qualsevol persona militant o simpatitzant. En els casos de denúncia,
abans de l'acord per instar, qui correspongui, a rectificar el CAMD obrirà un període
d'informació prèvia per determinar si realment s’ha produït una vulneració de la
normativa. Si el CAMD no observés indicis d’infracció la denúncia s’arxivarà i
s’informarà al denunciant d’aquests extrems i de les seves causes.
c) L’acord d’iniciació d’un expedient disciplinari l’haurà de prendre el CAMD reunit
de forma plenària. En l'acord d'iniciació de l'expedient es nomenarà un instructor
d’entre els membres del CAMD.
d) L’instructor de l’expedient durà a terme la pràctica de les proves i de les
actuacions que fossin pertinents per determinar els fets i les persones
presumptament responsables i, a la vista de les actuacions practicades, formularà
una proposta de resolució que contindrà, com a mínim, el següent:
1. La identificació de les persones o òrgans presumptament responsables.
2. L'exposició dels fets imputats.
3. La infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació
de la normativa presumptament vulnerada.
4. Les sancions aplicables.
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5. Si s'escau, l'exposició dels danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat
els fets.
e) No es formularà proposta de resolució i s'ordenarà el sobreseïment de l'expedient i
l'arxiu de les actuacions quan de les actuacions i de les proves practicades en resulti
acreditada la inexistència d'infracció o responsabilitat. Correspon al plenari del CAMD
la resolució d’arxiu de l’expedient a instàncies de l’instructor de l’expedient.
f) La proposta de resolució, juntament amb l'acord d'iniciació de l'expedient
disciplinari, s'haurà de notificar als interessats, atorgant-los un termini de com a
mínim 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin
valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.
g) Si l'inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l'instructor elevarà
l'expedient al plenari del CAMD per resoldre, sens perjudici que pugui continuar la
seva tramitació si hi ha indicis raonables de frau o d’encobriment d'altres persones o
òrgans.
h) L'instructor, si s'escau, ordenarà la pràctica de les proves proposades per
l’expedientat. L'instructor només podrà rebutjar la pràctica de les proves proposades
quan no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte responsable o quan
siguin manifestament improcedents. La declaració de rebuig de la pràctica de la
prova haurà de ser motivada.
i) Transcorregut el termini d’al·legacions, i després de l'eventual pràctica de la
prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, elevarà l'expedient al plenari del CAMD
per resoldre.
j) El plenari del CAMD dictarà la resolució de l'expedient, que haurà de ser motivada,
i decidirà sobre totes les qüestions que plantegin els interessats i les que derivin de
l'expedient. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats en
la fase d'instrucció del procediment, amb independència de la seva diferent valoració
jurídica.
k) L’instructor de l’expedient no podrà participar, en cap cas, ni en les deliberacions
ni en l’adopció de la resolució definitiva de l’expedient.
l) Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de
l'expedient aquest caducarà excepte en els supòsits en què el procediment s'hagi
paralitzat per causes imputables als interessats.
m) Els i les militants, els i les simpatitzants o els òrgans sancionats que no estiguin
d’acord amb les resolucions adoptades pel plenari del CAMD poden sol·licitar que s’hi
pronunciï el Consell Nacional, que les confirmarà o revocarà en la següent sessió que
celebri. La Mesa del Consell Nacional garantirà la deguda audiència dels expedientats
54

i del CAMD abans de prendre una resolució sobre l’expedient. El termini de
presentació del recurs davant el Consell Nacional és de 4 mesos a comptar des de la
data de la resolució de l’expedient.

TÍTOL XII. DE LES INCOMPATIBILITATS
Article 133. Els membres del CEN no podran ocupar més de dos càrrecs de direcció
tant institucionals com orgànics. A tal efecte, es consideren càrrecs de direcció els
càrrecs electes i les funcions directives en òrgans nacionals del Partit Demòcrata.
Article 134. En el règim anterior, no s’hi imputen tots aquells càrrecs o
responsabilitats que s’exerceixen com a conseqüència o en funció d’un altre càrrec
perquè així ho estableixin aquests Estatuts o els acords amb altres organitzacions
subscrits pel Consell Nacional.
Article 135. En l’exercici de càrrecs de l’organització hi ha les incompatibilitats
següents:


Els membres del CAMD no podran exercir alhora cap altra responsabilitat de
caràcter política o tècnica en el sí de l’organització.



Els caps de GAU no podran ostentar les responsabilitats de cap comarcal o de
districte.



És incompatible exercir més de dos càrrecs executius en l’organització,
exceptuant-se d’aquesta limitació els càrrecs que s’exerceixen com a
conseqüència o en funció d’aquell pel qual s’hagi estat escollit o designat o
sigui requisit necessari per accedir-hi.

Article 136. A efectes de les incompatibilitats, es consideren càrrecs executius els
següents:


La Secretaria General



La Presidència del Consell Nacional



La resta de membres del CEN que tinguin funcions executives; és a dir, els
responsables d’àrees organitzatives i ideològiques



Les coordinacions territorials



Els caps comarcals i de districte



Els caps locals



Els caps de GAU
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Article 137. Qualsevol militant que incorri en un o més supòsits d’incompatibilitat
previstos en aquest Reglament, haurà de normalitzar la seva situació en el un
període màxim de tres mesos.
Article 138. Les possibles excepcions al règim general d’incompatibilitats hauran
d’haver estat prèviament informades pel CAMD i aprovades pel Consell Nacional.
Article 139. En cap cas, un militant podrà:


Militar a més d’un col·lectiu local.



Militar o adherir-se a un altre partit, moviment o plataforma que concorri o
pretengui concórrer en unes eleccions en el territori català, exceptuant-se la
militància al PDeCAT.



Incorporar-se en la candidatura d’un altre partit que concorri a unes eleccions
en el territori català, exceptuant-se PDeCAT. En aquells municipis on el
PDeCAT no presenti candidatura els militants podran concórrer a les llistes de
candidatures independents, l'ideari dels quals no entri en contradicció amb
els principis de la JNC o el PDeCAT.

Article 140. En la limitació de mandats:


Qualsevol militant no podrà exercir el mateix càrrec executiu més de 2
mandats sencers.



En el cas dels càrrecs del CEN que són responsables d’àrees, també es
comptabilitzarà en quant a la mobilitat horitzontal del mateix militant en
càrrecs executius.



En cas de mobilitat vertical de càrrecs executius dins el CEN, ja sigui com a
Secretari General o com a President del Consell Nacional, es permetrà un
màxim de 2 mandats addicionals als del punt anterior.

TÍTOL XIII. DE LA CREACIÓ D’ENTITATS
Article 141. La Joventut Nacionalista de Catalunya, com a persona jurídica, podrà
crear qualsevol entitat prevista en dret per disposar de noves eines jurídiques per a
la consecució dels seus objectius.
Article 142. Requerirà de la majoria absoluta dels membres presents en el Consell
Nacional:
a) La creació de qualsevol tipus d’entitat.
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b) L’aprovació de les normes de funcionament que l’han de regular així com la
composició dels seus òrgans de govern.
c) L’aportació de béns de la JNC a aquestes entitats.
d) La dissolució de l’entitat o la separació de la JNC mateixa.
Article 143. L’Associació d’Amics de la Joventut Nacionalista de Catalunya (AAJNC),
creada l’any 2014, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i inscripció en el registre
d’entitats de la Generalitat de Catalunya. I té per objecte potenciar espais de
trobada, de formació i d’intercanvi de coneixements de forma intergeneracional
entre tots els membres. Així mateix, persegueix promocionar i consolidar els vincles
d’amistat i solidaritat entre tots aquells que es formen i s’han format en els valors de
la JNC.
Article 144. La JNC i l’AAJNC comparteixen, tal i com recullen els Estatuts de
l’AAJNC, el màxim responsable.

TÍTOL XIV. DE LA DISSOLUCIÓ O FUSIÓ DE LA JNC
Article 145. La dissolució de la JNC o la seva fusió amb una altra organització només
podrà ser acordada amb el consentiment de les 3/4 parts dels participants al
Congrés. La tramesa d’informació s’ha de fer amb sis setmanes d'antelació com a
mínim i especificant-ne els motius.
Article 146. En cap cas la JNC es podrà fusionar amb una altra entitat que no tingui
uns objectius afins.
Article 147. En cas de dissolució, els béns de la JNC es destinaran a qualsevol
organització o fundació amb objectius afins que decideixi el Consell Nacional de la
JNC.
Article 148. El CAMD serà l’encarregat de tutelar aquest procés, assistit pel titular
de la Secretaria General, del de la Presidència del Consell Nacional i dels membres
del CEN que per responsabilitats es considerin oportuns.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. La representativitat del territori al Consell Nacional.
a) El càlcul del barem de l'article 49, punt e), el realitzarà el titular de la Presidència
del Consell Nacional, tot utilitzant el cens de militants, al corrent de pagament,
actualitzat en la data d'aprovació d’aquests Estatuts.

57

b) El titular de la Presidència del Consell Nacional informarà a les diferents
agrupacions comarcals o de districte, durant el mes següent a la realització del
Congrés, del nombre de representants al Consell Nacional.
Segona. Quan s'escaigui, per l'elecció de candidats de la JNC en unes eleccions
legislatives, es convocarà una assemblea per cada una de les unitats territorials en
què s’organitza la JNC per escollir els candidats de l’organització a concórrer a les
eleccions en qüestió.
Tercera. L’assumpció de qualsevol càrrec dins l’estructura de l’organització implica
el compromís ferm de tenir la deguda cura de les dades de caràcter personal a que
es pugui tenir accés durant l’exercici de les seves funcions, especialment les dades
de caràcter personal dels militants, simpatitzants i adherits de la JNC. En qualsevol
cas, la persona que ostenti un càrrec dintre de l’organització es compromet a no
utilitzar les esmentades dades de caràcter personal per a finalitats que no siguin les
expressament previstes en aquests Estatuts, a no comunicar-les ni cedir-les a cap
altra persona física o jurídica sense el previ consentiment del responsable de règim
intern del CEN, així com a adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
de les dades que siguin tractades sota la seva responsabilitat. La cessió en el càrrec
implicarà necessàriament la devolució de les dades de caràcter personal als òrgans
de govern de l’organització, amb el compromís de no conservar-ne cap còpia. En
principi tots els enviaments per correu electrònic a la militància, per a convocatòries
de reunions i assemblees o per a informar a la militància, es durà a terme des de
serveis nacionals en coordinació amb la persona encarregada de fer l’enviament.
Quarta. Per a l’elecció de qualsevol càrrec, a excepció d’allò establert en el capítol
3 del Títol IV, les votacions seran sempre secretes. Per tal que prosperi l’elecció serà
necessari el recolzament de la majoria absoluta dels vots emesos.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els reglaments resten vigents en tot allò que no contradiguin aquests Estatuts fins a
la seva adaptació als mateixos, en el marc del primer Consell Nacional del mandat.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Estatuts entraran en vigor en el moment de ser ratificats pel XIX Congrés de
la JNC.
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ANNEX: MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES DE LA JOVENTUT NACIONALISTA DE
CATALUNYA
ASPECTES GENERALS
Objecte i finalitat: aquest text pretén ésser una guia d’orientació de la conducta dels
militants de la Joventut Nacionalista de Catalunya com a individus, però en tant que
vinculats a l’organització. En ell s’hi descriu el comportament esperat, així com el
que la JNC no considera acceptable al seu si. Per evitar repeticions lèxiques, el
redactat d’aquest document empra indistintament els termes comportament i
conducta. Aquests mots es refereixen sempre a aquelles accions individuals dutes a
terme de manera voluntària.
Compliment: s’espera que tot militant de la JNC segueixi les pautes de conducta
descrites a l’apartat dedicat a la militància. S’espera també que aquell que ostenti
un càrrec a l’organització adopti allò descrit a l’apartat que es correspongui amb la
seva responsabilitat. Per altra banda, és obligació del Comitè Executiu Nacional de
fer conèixer aquest text als nous militants, de tal manera que puguin adequar-hi el
seu comportament.
Marc normatiu: el manual de bones pràctiques de la JNC pren com a base normativa
tant els Estatuts de l’organització com els reglaments del Consell Nacional (CN),
Comitè d’Arbitratge, Mediació i Disciplina (CAMD), Comissió Territorial (CT), Comissió
Nacional de Política Municipal (CNPM), Comissió Nacional de Política Sectorial (CNPS)
i unitats territorials. El present text no pretén substituir els documents esmentats ni
crear duplicitats, sinó exercir com a complement. El nivell conductual abordat en
aquest text se situa entre la múltiple interpretació dels valors inspiracionals de la
JNC i la casuística extensivament coberta pels Estatuts de la JNC. Operativament, les
pautes conductuals descrites al manual de bones pràctiques han d’inspirar els
Estatuts, de tal manera que la modificació progressiva d’aquests pugui anar-se duent
a terme de cara a assegurar millor el compliment dels comportaments descrits en
aquest document.
Règim disciplinari: el no compliment d’alguna de les conductes aquí especificades és
catalogable com a falta, la graduació i el càstig derivat de la qual es correspon amb
allò acordat als Estatuts. En la línia del darrer punt, es preveu una modificació
estatutària per tal d’especificar la càrrega punitiva que pot seguir el no compliment
d’alguns dels punts del manual de bones pràctiques. A l’hora d’avaluar un cas
particular, correspon al CAMD el veredicte final, així com la decisió d’avaluar un cas
com a excepcional.
Entrada en vigor: en el moment de firmar la butlleta d’afiliació s’assumeix el
coneixement del manual de bones pràctiques, així com el compromís d’acceptar-lo.
És responsabilitat del cap local o de districte assegurar-se de la coneixença del
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manual per part dels nous militants. Aquells que entressin a militar abans de
l’aprovació d’aquest manual passen a contraure el mateix deure pel sol fet de llur
entrada en vigor.

MILITÀNCIA
El militant de la JNC:


És l’únic responsable de la seva opinió personal apareguda als mitjans de
comunicació i a les xarxes socials. Caldrà que informi els seus referents
territorials abans d’assistir a qualsevol esdeveniment en representació de la
JNC. No podrà fer passar parers propis per posicionaments de l’organització ni
parlar en nom de la JNC si no se li ha donat consentiment. Sense voler coartar
la llibertat d’expressió i la pluralitat de pensament que enriqueix
l’organització, cal que sigui conscient, però, que des del moment que la gent
l’associa a una formació política, aquesta es pot veure afectada pel
comportament del militant, actuï aquest a títol personal o no.



Cal que faci un seguiment de la tasca de tots aquells òrgans de direcció de
l’organització i hi adreci, sempre que ho cregui necessari, suggeriments i
crítiques, ja sigui de manera directa o mitjançant una altra persona amb més
responsabilitat.



Ha de posar a coneixement dels òrgans o persones pertinents qualsevol mala
pràctica que duguin a terme aquells que militin a la JNC o la representin.



Valorarà la implicació necessària i el temps disponible abans d’acceptar una
responsabilitat dins de la JNC. La decisió tindrà en compte les
incompatibilitats establertes entre certs càrrecs, així com l'obligatorietat
d'assistència als òrgans que comporta la seva responsabilitat. Si, durant
l’exercici d’aquesta, hi ha consciència que no es pot seguir exercint de
manera satisfactòria, qui l’ha ostentat pot renunciar-hi.



Ha de comunicar a l’òrgan competent les males pràctiques que hagi pogut
cometre en l’exercici de qualsevol tasca política, dins o fora de
l’organització. S’espera que, arribat a cert punt, sigui capaç de renunciar a
les seves responsabilitats a l’organització per no tacar el bon nom d’aquesta.
Del contrari, i seguint les regulacions establertes, se’l podrà suspendre del
càrrec o de la militància.
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RESPONSABLES TERRITORIALS I CAPS DE GAU
El responsable territorial / cap de Grup d’Acció Universitària (GAU):


Cal que convoqui periòdicament reunions de col·lectiu / comarcals per tal de
mantenir present el debat en l’organització. S’haurà de vetllar, també,
perquè aquestes reunions siguin espai de treball previ i posterior al CN, amb
activitats com ara la redacció i discussió de propostes de resolució.



Lidera, davant del seu territori, qualsevol tema d’àmbit local en què la JNC
s’hagi de posicionar. La generació i difusió d’aquest discurs és imprescindible
perquè la JNC pugui adaptar-se a totes les realitats del país.



Informarà, amb suficient antelació, a la seva militància dels actes nacionals i
de la mateixa unitat territorial, així com dels d’altres territoris que consideri
d’interès, i promourà la participació en els mateixos. Evitarà contraprogramar
un acte d’interès del que ja tingués constància. Malgrat això, l’elevada
presència d’actes propers no ha de comportar la desaparició de les reunions
locals.



Supervisarà els militants menors d’edat que depenguin d’ell i establirà una
línia fluïda de comunicació amb els pares o tutors legals per tal que estiguin
al corrent de les activitats que es realitzen a l’organització.



Vetllarà perquè les assemblees on s’han d’escollir càrrecs de l’organització
transcorrin d’acord amb les normes establertes: recepció de candidatures en
temps i forma, constitució de la mesa d’edat, exercici del vot secret, etc.



Ha de rendir comptes davant la militància que l’ha escollit. Un cop acabat el
mandat, ja sigui per renovació postcongressual o per relleu entre congressos,
és convenient la presentació d’un informe on s’exposi l’evolució del territori
respecte a l’inici del mandat, i on es faci balanç dels objectius que es van
presentar al programa d’actuació amb el que se’l va escollir.

CONSELLERS NACIONALS
El conseller nacional:


S’ha d’encarregar que el seu territori es posicioni sobre els assumptes a
discutir al CN. És d’especial rellevància assegurar-se que es debaten les
propostes de resolució abans del Consell Nacional, per tal de poder decidir el
sentit del vot i presentar esmenes, si es considera oportú, dins del període
habilitat. També ha d’estimular el territori a redactar propostes de resolució
pròpies.
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Actua, en cas de ser escollit per territori, com a delegat d’aquest. Per tant,
ha de votar en el sentit que hagi decidit el territori que el va escollir, i no
només en funció del propi criteri.



Ha d’aprofitar les reunions territorials per fer una valoració del CN, un cop
realitzat aquest.



Ha de votar, si és membre del CN del PDeC escollit per JNC, en el sentit que
prèviament hagi acordat l’organització. A més a més, cal contribuir a què es
visualitzi a la JNC de manera unitària també en la ubicació escollida per seure
durant les sessions del CN del PDeC.

DIRECCIÓ NACIONAL
El membre de la direcció nacional:


Defensarà, com a membre d’un òrgan col·legiat, les decisions i postures
preses pel conjunt del CEN.



Continua formant part d’un territori i, en conseqüència, cal que segueixi actiu
a aquest nivell.



Ha de tenir especial cura a l’hora de mostrar un comportament adequat i
respectuós, en tant que exemple per la militància.



Ha de rendir comptes a tota la militància de l’organització, ja sigui
mitjançant la presentació d’un informe, com ja es preveu reglamentàriament,
o d’altres maneres, com ara acceptant la invitació d’un territori / GAU o
mitjançant la interlocució directa amb els militants.

CÀRRECS ELECTES O DE CONFIANÇA
El càrrec electe o de confiança:


Els càrrecs electes escollits en representació de la JNC han d’exercir
d’altaveu de la JNC a les institucions, transmetent el missatge de
l’organització i implementant-lo en la mesura del possible.



És, malgrat en el seu càrrec no representi directament la JNC, una cara
visible de l’organització. S’espera un comportament impecable d’ell. De fer
servir la seva posició per realitzar males pràctiques, s’espera que, a més de
renunciar a les responsabilitats que pugui tenir a la JNC, també faci el mateix
amb les responsabilitats públiques.
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Hauria de fer compatible la seva activitat institucional amb la de dins de
l’organització, si bé poden existir incompatibilitats que el poden privar de
l’exercici de certs papers. Donada la seva responsabilitat, constitueix un actiu
molt important de la JNC.



Ha de rendir comptes amb el seu territori i explicar la feina duta a terme des
de l’Administració. Així mateix, ha d’estar disposat a compartir el seu
coneixement no confidencial amb tothom a qui pugui fer servei. S’insta que,
els càrrecs polítics (consellers de districte, regidors, alcaldes, consellers
comarcals, diputats provincials, alts càrrecs de l’administració, diputats al
Parlament de Catalunya, diputats i senadors a Corts i eurodiputats i
consellers) facin el retiment de comptes cada mig any davant de la militància
segons el tipus d’Administració de la qual formin part. Així doncs, un càrrec
local rendirà comptes davant de l’Assemblea Local, un càrrec a nivell
comarcal o provincial ho farà a nivell d’Assemblea Comarcal o de Districte; i,
finalment, un càrrec a nivell nacional, espanyol o europeu ho farà davant del
Consell Nacional. Aquesta rendició de comptes servirà per fer coneixedors a la
resta de militants de les línies mestres de la seva tasca i els objectius assolits
en el darrer semestre.
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