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REGLAMENT DEL CONSELL NACIONAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ (PDeCAT) 
 
 
Article 1.- Naturalesa i funcions del Consell Nacional  
 
1. El Consell Nacional del Partit Demòcrata Europeu Català, d’acord amb l’article 17 
dels seus Estatuts, és l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment i pel 
desenvolupament de les línies directrius marcades pel partit. Constitueix la 
delegació permanent de l’Assemblea Nacional, i per això li corresponen totes les 
facultats que no siguin expressament reservades a l’Assemblea Nacional. També, li 
correspon controlar i impulsar l’acció de la Direcció Executiva Nacional, així com el  
debat i la presa de decisions sobre els temes polítics i estratègics que cregui oportú i 
que prèviament s’estableixin en l’ordre del dia o a través dels mecanismes previstos 
en aquest reglament.    
 
2. Les funcions del Consell Nacional com a màxim òrgan de decisió, debat, 
participació i control del partit entre Assemblees, són les previstes expressament en 
els Estatuts i en els reglaments del partit.  
 
El Consell Nacional podrà demanar retiment de comptes a la persona Defensora de 
les Persones Associades, d’acord amb el que preveu l’article 35 dels Estatuts.  
 
3. Cada any,  la Direcció Executiva Nacional sotmetrà a l’aprovació del Consell 
Nacional ordinari més proper al 30 de juny, els Comptes Anuals, tancats amb data de 
31 de desembre. 
 
La Comissió Econòmica ha d’emetre un informe previ a l’aprovació dels Comptes 
Anuals per part del Consell Nacional.  
 
4.  La Direcció Executiva Nacional sotmetrà a l’aprovació del Consell Nacional, abans 
del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici pressupostari, el pressupost anual i 
la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.  
 
La Comissió Econòmica haurà d’informar anualment al Consell Nacional sobre 
l’execució del pressupost aprovat pel Consell Nacional.  
 
5.  La Direcció Executiva Nacional sotmetrà a l’aprovació del Consell Nacional els 
pressupostos extraordinaris.  
 
Article 2. Composició i elecció dels membres del Consell Nacional    
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1. El Consell Nacional està integrat per un màxim de 450 membres, on dues terceres 
parts, com a mínim, seran d’elecció territorial i d’àmbits.  

 
 
En cas que augmenti el nombre de Consellers Nacionals  nats com a resultat d’unes 
eleccions, aquest augment no es farà en perjudici del nombre de Consellers 
Nacionals elegits pels territoris i àmbits, sinó excedint, si fos necessari, el límit de  
450  membres provisionalment fins al final del mandat del Consell Nacional. 
 
2.  El Consell Nacional el formen les persones que estableix l’article 18 dels Estatuts.  
 
3. Els Consellers/es Nacionals que formen part del Consell Nacional per ostentar 
alguna responsabilitat institucional o de partit, deixaran de ser-ho quan perdin la 
condició per la qual es van incorporar al Consell Nacional.  
 
4.  L’elecció dels Consellers/es Nacionals es durà a terme d’acord amb els Estatuts i 
el Reglament d’eleccions aprovat pel Consell Nacional.  
 
5. Per poder optar a ser escollit Conseller/a Nacional, caldrà estar al corrent de les 
quotes com a persona associada i tenir una antiguitat de 6 mesos com a persona 
associada i tenir l’aval d’un mínim de 30 persones associades en el cas dels 
candidats/es que es presentin per territori (Districte/Comarca), sempre i quan se 
superin les 150 persones associades. Quan l’equip territorial (Districte/Comarca), no 
superi les 150 persones associades només caldrà  l’aval de 15 persones associades.   
 
 
Article 3.- Drets i deures dels Consellers/es  Nacionals 
 
1. Els Consellers/es  Nacionals tenen els drets següents: 
 

a) Assistir amb veu i vot a les reunions convocades reglamentàriament.  
b) Expressar i defensar les seves opinions en el si del Consell Nacional.    
c)Rebre informació exhaustiva dels assumptes propis del partit, especialment 
de tots aquells compresos en l’ordre del dia de cada reunió.  
d) En tots els casos d’elecció de càrrecs en el si del Consell Nacional, exercir 
el dret de vot i, si s’escau,  presentar-hi la seva candidatura. 
e) Assistir a les reunions dels òrgans que representen. 
f) Fer les seves aportacions en els termes reglamentàriament establerts.   
 

2. Els Consellers/es  Nacionals tenen els deures següents: 
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a) Actuar de conformitat amb els Estatuts, el Codi Ètic i de Transparència i 
els reglaments del partit.  

b) Actuar amb la responsabilitat assumida davant l’Assemblea Nacional, els 
òrgans territorials i àmbits temàtics que els van escollir i davant el propi 
Consell Nacional. 

c) Assistir a les reunions del Consell Nacional convocades 
reglamentàriament. 

d) Participar en els debats del Consell Nacional i fer aportacions.  
e) Guardar secret sobre les matèries que hagin estat declarades 

explícitament reservades. 
f) Participar en les comissions d’estudi i treball i en les comissions 

redactores  de propostes de reglaments que es creïn i assistir a les 
reunions que se celebrin.  

g) Expressar i defensar en el si del Consell Nacional les propostes, les 
opinions i els acords adoptats pels òrgans territorials o àmbits temàtics 
als quals representen, havent garantit la participació de les persones 
associades.     

h) Informar i retre comptes als òrgans territorials o àmbits temàtics als quals 
representen, sobre els debats, informació i acords  que hagin tingut lloc 
en el si del Consell Nacional, excepte en el cas que hagin estat declarats 
matèria reservada. 

 
Article 4.- Pèrdua de la condició de Conseller/a Nacional  
 
1. Tots els Consellers/es Nacionals, independentment de la seva forma d’accés al 
càrrec, amb tres absències consecutives o cinc d’alternes en  els darrers 12 mesos, no 
justificades, perdran automàticament la seva condició de membres del Consell 
Nacional. 
 
2. Després de la celebració de cada sessió del Consell Nacional, la Mesa enviarà als 
Consellers/es Nacionals no assistents que no hagin presentat una justificació per 
escrit davant la Mesa del Consell Nacional, la corresponent carta d’amonestació.  
 
3. El fet d’absentar-se abans de l’acabament de les sessions del Consell Nacional, 
quan la Mesa no en tingui una justificació per escrit, és equiparable a una falta 
d’assistència.  
 
4. Els Consellers/es Nacionals que no estiguin al corrent de pagament  de les seves 
quotes, no podran assistir al Consell Nacional.   
 
5. La Mesa del Consell Nacional facilitarà, semestralment, als Comitès de Vegueria i 
als Comitès Comarcals i als òrgans de direcció dels àmbits temàtics la relació 
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d’absències injustificades dels Consellers/es Nacionals escollits pels seus respectius 
àmbits.    
 
6. L’acord de cessament d’un/a Conseller/a Nacional podrà ser impugnat davant la 
Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de 
Garanties, en el termini de 10 dies des de la seva notificació,  de conformitat amb el 
procediment establert a l’article 67 dels Estatuts. L’acord de cessament esdevindrà 
ferm si dins d’aquest termini no es presenta la impugnació.  
 
7. Quan el cessament d’un/a Conseller/a Nacional esdevingui ferm, es notificarà a la 
persona implicada, així com als òrgans corresponents del partit, als efectes que es 
procedeixi a la seva substitució.  
 
Article 5.-  Constitució del Consell Nacional  
 
1. Celebrada l’Assemblea Nacional i un cop feta l’elecció dels Consellers/es Nacionals 
d’acord amb els Estatuts i el Reglament d’eleccions aprovat pel Consell Nacional, 
correspondrà a la persona que ostenti la Presidència del Consell Nacional escollida 
per l’Assemblea Nacional, convocar el Consell Nacional i constituir-lo.  
 
2. La Presidència del Consell Nacional requerirà a la Direcció Executiva Nacional que 
li faciliti els noms de les persones membres del Consell Nacional d’acord amb allò 
que disposa l’article 18 dels Estatuts.  
 
3. La Presidència del Consell Nacional convocarà a totes les persones membres del 
Consell Nacional a la primera reunió constitutiva, que haurà de celebrar-se en el 
termini màxim de 15 dies hàbils, una vegada finalitzats tots els processos d’elecció 
dels Consellers/es Nacionals.  
 
4. La convocatòria de la sessió constitutiva del Consell Nacional es farà 
preferentment per correu electrònic, amb una antelació mínima de 7 dies naturals.  
 
Article 6.-  L’elecció de la Mesa del Consell Nacional    
 
1. La Mesa del Consell Nacional està formada per una Presidència, escollida per 
l’Assemblea Nacional, quatre vicepresidències i cinc   secretaries.  
 
2. Els membres de la Mesa del Consell Nacional seran escollits pel mateix Consell 
Nacional. La Presidència del Consell Nacional és qui elevarà al Consell Nacional una 
proposta de candidatura on hauran d’estar representades cada una de les Vegueries. 
La proposta es presentarà en llista tancada i no bloquejada. Cada candidat o 
candidata haurà de superar la majoria simple dels vots.  
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Article 7. Funcions de la Mesa del Consell Nacional  
 
1. Correspon a la Presidència del Consell Nacional:  
 
a) Convocar les sessions del Consell Nacional; obrir i aixecar les sessions i moderar i 
dirigir els debats.  
 
b) Plantejar amb claredat i sotmetre els assumptes a votació i proclamar els resultats 
i decisions adoptades. 
 
c) Vetllar pel compliment d’aquest Reglament i pronunciar-se sobre les qüestions 
d’ordre. 
 
2. Correspon a les Vicepresidències assistir i assessorar la Presidència en les seves 
funcions i substituir- la en cas d’absència.  
 
3. Correspon a les Secretaries assessorar la Presidència sobre les qüestions de 
procediment del present Reglament i dels Estatuts del partit; redactar les actes de 
les reunions del Consell Nacional i certificar els acords que s’adoptin i vetllar, 
especialment, per les votacions que es desenvolupin en el si del Consell Nacional   
 
Article 8. Convocatòria del Consell Nacional  
 
1. El Consell Nacional quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, amb 
la presència de la meitat més una de les persones membres del Consell Nacional. Si 
no existís aquest quòrum, l’inici del Consell Nacional es retardarà 15 minuts, i 
quedarà vàlidament constituït, sigui quin sigui el nombre d’assistents.   
 
2. El Consell Nacional es reunirà, com a mínim, amb caràcter ordinari un cop cada 
dos mesos. A aquest efecte els mes d’agost serà un mes inhàbil.  També es podrà 
reunir amb caràcter extraordinari a iniciativa de la Direcció Executiva Nacional o del 
25% dels Consellers/es Nacionals. Les reunions dels Consell Nacionals se celebraran 
preferentment els dissabtes, en el lloc i data assenyalats a la convocatòria.   
 
3. La Presidència del Consell Nacional, d’acord amb la Direcció Executiva Nacional, 
farà una previsió de dates de celebració dels Consells Nacionals ordinaris, i tret d’un 
cas excepcional i justificat, hauran de ser respectades. La previsió de dates serà 
anual.  
 
4. La convocatòria ordinària es farà amb una antelació de quinze dies naturals a la 
seva celebració i es farà preferentment per correu electrònic.  La convocatòria 
extraordinària es farà amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la seva 
celebració i es farà preferentment per correu electrònic. 
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Article 9. Ordre del dia del Consell Nacional  
 
1. A la convocatòria dels Consells Nacionals ordinaris s’hauran d’adjuntar l’ordre del 
dia que proposi la Presidència i la documentació necessària, amb l’extracte dels 
acords de la sessió anterior. Tanmateix, s’hauran d’incloure en l’ordre del dia  les 
propostes, la inclusió de les quals hagin estat sol·licitades, almenys, per un 10% de 
les persones membres del Consell Nacional amb anterioritat a l’enviament de la 
convocatòria.  
 
La Mesa del Consell Nacional definirà el procediment de recollida de suports per a 
aquestes propostes, avançant tan aviat com sigui factible cap a una plataforma 
electrònica on els consellers/es nacionals puguin enregistrar el seu suport a una 
proposta de manera confidencial i eficaç. 
 
També s’anunciaran amb antelació aquelles votacions d’especial rellevància que 
estigui previst dur a terme en el si del Consell Nacional.  
 
La documentació dels punts de l’ordre del dia haurà d’estar disponible com a mínim 
7 dies abans de les sessions ordinàries i 24 hores abans per les extraordinàries, llevat 
que el propi Consell Nacional acordi la urgència per majoria simple.  
 
2. La presentació de propostes per a la seva inclusió en l’ordre del dia, s’haurà 
d’adreçar a la Presidència de la Mesa del Consell Nacional mitjançant un escrit amb 
l’exposició de motius en que es basa la proposta, amb un mínim de 18 dies 
d’antelació a la data assenyalada per a la celebració del Consell Nacional.  La Mesa 
del Consell Nacional decidirà la seva inclusió i en cas de denegar-la, juntament amb 
l’enviament de la documentació dels punts de l’ordre del dia,  informarà a tots els 
Consellers/es Nacionals sobre el motiu de la denegació. 
 
3. A la convocatòria dels Consells Nacionals extraordinaris s’haurà d’adjuntar l’ordre 
del dia amb els punts proposats per qui sol·liciti la convocatòria.  
 
4. La convocatòria i la tramesa de la documentació es farà electrònicament.  
 
5. En l’ordre del dia, a més dels punts que plantegi incloure la Direcció Executiva 
Nacional, hi hauran de figurar, com a mínim, els següents punts: 
 

1. L’aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.  
2. Debat i deliberació sobre temes d’interès nacional, territorial o social.  
3. Informe organitzatiu. 
4. Informe polític.  
5. Rendició de comptes dels grups parlamentaris.  
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6. Debat i votació de propostes de resolucions.  
7. Els assumptes que, prèviament a la convocatòria, hagin sol·licitat incloure 

una quarta part de les persones membres del Consell Nacional.  
8. Torn obert de paraules. 

 
6. Durant el torn obert de paraules, els Consellers/es Nacionals podran adreçar 
preguntes, oralment o per escrit, a qualsevol membre de la Presidència, de la 
Direcció Executiva Nacional i als portaveus de qualsevol grup parlamentari en relació 
als informes que hagin presentat davant el Consell Nacional i en relació a les 
responsabilitats que ostentin. La Mesa podrà no admetre les preguntes que formulin 
qüestions d’exclusiu interès personal d’aquell que la formula.  
 
7. La rendició de comptes dels grups parlamentaris, llevat que hi hagi qüestions 
d’especial rellevància que requereixin la compareixença personal del portaveu del 
grup, es farà mitjançant la remissió als Consellers/es Nacionals, juntament amb la 
convocatòria, dels informes corresponents.  
 
Article 10. Funcionament de les sessions del Consell Nacional  
 
1. Presentació de propostes per al debat i deliberació sobre temes d’interès 
nacional, territorial o social. 
 
1.1. En cada Consell Nacional ordinari s’incorporaran en l’ordre del dia dos temes 
d’interès nacional, territorial o social, per al debat i deliberació i/o posicionament del 
partit. 
 
Podran presentar propostes de temes d’interès, la Direcció Executiva Nacional, els 
Comitès de Vegueria i de la Federació Barcelona Ciutat i els òrgans de direcció dels 
àmbits temàtics. Els Comitès de Vegueria, la Federació Barcelona Ciutat i els òrgans 
de direcció dels àmbits temàtics, hauran de garantir, en tot cas, la participació de les 
persones associades del seu àmbit en la presa de decisió del tema d’interès que 
s’elevarà al Consell Nacional i les organitzacions que tinguin un conveni amb el Partit 
que inclogui una quota de representació al Consell Nacional.  
 
1.2. Les propostes s’hauran de presentar davant  la Presidència de la Mesa del 
Consell Nacional, amb un mínim de 18 dies d’antelació a la data assenyalada per a la 
celebració del Consell Nacional, llevat motius d’urgència. La Mesa del Consell 
Nacional decidirà la seva inclusió i en cas de denegar-la, juntament amb l’enviament 
de la documentació dels punts de l’ordre del dia,  informarà a tots els Consellers/es 
Nacionals sobre el motiu de la denegació.  
 
1.3. Cada proposta sobre temes d’interès inclosa en l’ordre del dia serà presentada 
i/o defensada per un Conseller/a Nacional, en representació de qui ha fet la proposta, 
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per un temps màxim de 5 minuts. Posteriorment, podrà intervenir un Conseller/a 
Nacional proposat per la mesa del Consell Nacional, també per un temps màxim de 
5 minuts. 
 
Finalitzades les intervencions, s’obrirà un torn de debat i intervencions per part dels 
Consellers/es Nacionals per un temps màxim de 25 minuts.  
 
Finalitzat el debat i deliberació dels temes d’interès, la Mesa redactarà les 
conclusions del debat.   
 
2. Presentació de propostes de resolució  
 
2.1. Podran presentar propostes al Consell Nacional que comportin una resolució:  

a) La Presidència del partit  
b) La Direcció Executiva Nacional 
c) La Presidència del Consell Nacional 
d) Qualsevol Conseller o Consellera Nacional, sempre que la proposta de 

resolució estigui avalada pel 10% dels  Consellers/es o rebi el suport per escrit 
del Comitè o Assemblea del seu àmbit d’elecció o representació.  

2.2 Les propostes de resolució que plantegin les Presidències de la Comissió per a la 
Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties, de la 
Comissió Econòmica i la persona Defensora de les Persones Associades es 
tramitaran i substanciaran a través de la Presidència del Consell Nacional.  

 
2.3. Les propostes de resolució s’hauran de presentar per escrit davant la Presidència 
de la Mesa del Consell Nacional, abans de la convocatòria del Consell Nacional  que 
es farà amb un mínim de 15 dies.  
 
Es podran presentar propostes de resolució de caràcter urgent, fins a 48 hores abans 
de l’inici del Consell Nacional.  En aquest cas, el ponent haurà de justificar 
adequadament la urgència, i la inclusió de la proposta de resolució en l’ordre del dia 
haurà de ser aprovada per la majoria simple dels assistents al Consell Nacional.  
 
2.4. Les propostes de resolució s’han de formular davant el Plenari del Consell 
Nacional. Per la seva formulació el proposant disposarà d’un torn d’exposició de la 
proposta de resolució i seguidament una persona membre de la Direcció Executiu 
Nacional, respondrà. En tot cas, els torns d’intervenció no podran ser superiors a 5 
minuts. El torn de rèplica i contra rèplica no podrà ser superiors a 3 minuts.  
 
En el supòsit que hi hagi algun Conseller/a Nacional que vulgui intervenir en relació 
a la proposta de resolució objecte de debat, la Mesa del Consell Nacional els donarà 
la paraula en l’ordre en que l’hagin demanat, per un temps màxim de 2 minuts.     
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Quan es presenti una esmena a una proposta de resolució, en primer lloc es sotmetrà 
a votació l’esmena. Quan es presentin dues o més esmenes, primer es sotmetrà a 
votació l’esmena que disti més del fons de la proposta de resolució original, i així 
successivament fins que s’hagin votat totes les esmenes presentades. La Mesa del 
Consell Nacional és qui decidirà l’ordre de votació de les esmenes presentades. Quan 
resulti aprovada alguna o algunes esmenes, a continuació es sotmetrà a votació la 
proposta de resolució amb les esmenes incorporades.   
  
Article 11. Adopció d’acords del Consell Nacional  
 
1. Els acords del Consell Nacional s’adopten per majoria simple dels vots, tret 
d’aquells supòsits que requereixin una majora qualificada, d’acord amb els Estatuts.  
 
S’entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen el vots en contra.   
 
2. Cada Conseller/a Nacional disposarà, en tot cas, d’un vot, per tant, no s’admetran 
les delegacions de vot excepte en el cas de Consellers/es Nacionals que estiguin de 
baixa per maternitat/paternitat que podran delegar el seu vot en un altre Conseller/a 
Nacional. 
 

La delegacio ́de vot es formalitzarà mitjançant un escrit original adreçat a la Mesa 
del Consell Nacional, en el qual han de constar els noms i cognoms, els  números de 
Document d’Identitat i les signatures tant del Conseller/a Nacional  que delega el vot, 
com del Conseller/a Nacional que accepta la delegació, així com també els debats i 
les votacions en què s’ha d’exercir o, si escau, la durada de la delegacio.́ 
 
En tot cas, cal acreditar documentalment la baixa per maternitat/paternitat. 
 
3. Les votacions es realitzaran a mà alçada, excepte quan es tracti de votacions per 
a càrrecs o votacions sobre assumptes que afectin directament a persones, on la 
votació sempre serà secreta. Tanmateix hi haurà votació secreta quan algun 
Conseller/a Nacional ho demani i així ho acordi el Consell Nacional per majoria 
simple. Tan aviat com sigui factible s’habilitarà una plataforma electrònica per tal de 
permetre l’ús sistemàtic del vot secret en tots els casos.  
 
Article 12. Elaboració, aprovació i modificació dels reglaments interns del partit  
 
El procediment per a l’elaboració dels reglaments interns del partit  serà el següent:  
 
1. Les propostes de reglament les elaborarà la Direcció Executiva Nacional. Els 
serveis jurídics nacionals del partit assistiran a la Direcció Executiva Nacional.   
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La Comissió per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de 
Garanties, la Comissió Econòmica i la Defensora de les Persones Associades, podran 
elaborar, si s’escau,  la seva proposta de reglament de funcionament intern, amb 
l’assistència dels serveis jurídics nacionals del partit.   
 
En tot cas, la proposta del Codi Ètic i de Transparència, l’haurà d’elaborar la Comissió 
per a la Qualitat Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties. 
La seva tramitació seguirà els mateixos passos que la tramitació dels reglaments.  
 
2. Una vegada elaborada la proposta de reglament, la Mesa del Consell Nacional 
l’enviarà als Consellers/es Nacionals, en tot cas, en un termini de trenta dies naturals 
abans de la data de celebració del Consell Nacional en què s’hagi d’aprovar el 
reglament.  
 
3. Els Consellers/es Nacionals podran presentar esmenes que hauran d’anar 
adreçades a la Mesa del Consell Nacional, en el registre de la seu nacional del partit, 
o mitjançant el sistema electrònic que s’habiliti.  
 
Les esmenes que es presentin hauran d’indicar clarament si són de supressió, 
modificació o addició amb relació al text original de la proposta de reglament, i en 
tot cas, caldrà indicar els apartats afectats, i, en el seu cas, el text alternatiu que es 
proposa.  
 
4. La Direcció Executiva Nacional contactarà amb els Consellers/es Nacionals que 
hagin presentat esmenes, per tal d’acceptar, rebutjar o transaccionar les 
modificacions presentades. Les esmenes es consideraran retirades si no es possible 
contactar amb els Consellers/es Nacionals perquè puguin defensar-les.  
 
5. Finalitzat el període de contactes amb els Consellers/es Nacionals,  la Direcció 
Executiva Nacional elaborarà un document que consistirà en la proposta de 
reglament original modificat, amb la inclusió de les esmenes acceptades o 
transaccionades.  
 
Aquest document es remetrà a tots els Consellers/es Nacionals, com a mínim 5 dies 
abans de la celebració del Consell Nacional en que hagi de ser aprovat.   
 
6. La Mesa fixarà els criteris per a la defensa, per part d’un representant de la Direcció 
Executiva Nacional, de la proposta de reglament que s’hagi de sotmetre a votació. 
El temps màxim de la intervenció serà de 15 minuts.   
 
Tanmateix, la Mesa haurà de garantir un torn d’intervencions dels Consellers/es 
Nacionals. La intervenció dels Consellers/es Nacionals no podrà ser superior a 3 
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minuts. Si s’escau, el representant de la  Direcció Executiva Nacional disposarà d’un 
torn de rèplica que no podrà ser superior a 3 minuts.  
 
7. Finalment es sotmetrà a votació la proposta de reglament, que haurà d’obtenir 
per ser aprovada la majoria simple dels vots.  
 
Article 13. Convidats al Consell Nacional   
 
1. Qualsevol persona associada que vulgui assistir al Consell Nacional com a convidat 
haurà d’adreçar un escrit a la Mesa, amb una antelació mínima d’una setmana a la 
celebració del Consell Nacional. La Mesa decidirà motivadament i comunicarà la 
decisió a la persona interessada. La persona convidada podrà assistir al Consell 
Nacional sense veu i sense vot.  
 
2. La Presidència del partit, la Direcció Executiva Nacional i la Presidència del Consell 
Nacional podran convidar a alguna sessió del Consell Nacional a qualsevol persona, 
tinguin o no la condició de persona associada.  
 
3. La Mesa del Consell Nacional, a proposta de la Direcció Executiva Nacional, podrà 
acordar, excepcionalment, que hi hagin persones convidades permanents al Consell 
Nacional, que hi podran assistir sense veu i sense vot.  
 
4. La Mesa del Consell Nacional, excepcionalment,  podrà acordar que les persones 
convidades a un Consell Nacional puguin fer alguna intervenció.   
 
5. Tots els Àmbits temàtics podran nomenar a dues persones convidades al Consell 
Nacional de forma permanent, que hi podran assistir sense veu i sense vot.  
 
6. La resta de persones membres que integren la Comissió per a la Qualitat 
Democràtica, la Transparència, el Compliment Ètic i de Garanties seran persones 
convidades permanents al Consell Nacional, que hi podran assistir sense veu i sense 
vot.   
 
7. La resta de persones membres que integren la Comissió Econòmica seran 
persones convidades permanents al Consell Nacional, que hi podran assistir sense 
veu i sense vot.   
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
El requisit de 6 mesos d’antiguitat com a persona associada no serà d’aplicació per 
al primer Consell Nacional del partit que s’hagi constituït.  
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DISPOSICIÓ FINAL  
 
El present reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació pel Consell 
Nacional.  
 
 
 
 
Aprovat pel Consell Nacional del PDeCAT, el 28 de gener de 2017, a Barcelona.    
 


