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TÍTOL PRELIMINAR
Convergència Democràtica de Catalunya (en endavant Convergència) és un partit
polític nacionalista català, democràtic, plural, humanista i progressista, que té com
a eix de la seva filosofia política (discurs i actuació) el desenvolupament integral i el
benestar de les persones i que pretén assolir una societat justa, solidària i lliure i
independent.
Convergència manté com a objectiu el ple reconeixement nacional de la plena
sobirania de Catalunya. En la mesura que el nou Estatut reconeix que els poders
de la Generalitat emanen del poble de Catalunya, Convergència Democràtica de
Catalunya promourà al Parlament de Catalunya l’exercici del dret a decidir, sense
cap més límit que la voluntat democràtica expressada lliurement i en pau del poble
de Catalunya.
Els principis generals i objectius de Convergència són:
a) Potenciar la identitat de Catalunya per assolir i desenvolupar la plena sobirania
nacional.
b) Contribuir a l’aprofundiment i la creació d’espais polítics, culturals, socials i
lingüístics comuns, en l'àmbit territorial dels Països Catalans, tot respectant l’actual
idiosincràsia d’aquests pobles.
c) Donar a conèixer la realitat política, cultural, social i econòmica de Catalunya i
incrementar les relacions amb els altres pobles d'Europa i del món.
d) La defensa dels drets humans i de les llibertats individuals i col·lectives i dels
pobles, així com el dret a la seva autodeterminació, la convivència, la solidaritat, la
igualtat, l’aprofundiment de la democràcia i el dret i el respecte a la diferència.
e) La justícia social i la solidaritat entre les persones i els pobles, que han
d’assegurar a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes unes condicions de vida
dignes i un repartiment equitatiu de la riquesa i que garanteixin un mínim de
benestar econòmic.
f) Vertebrar una societat amb una economia de lliure mercat productiva i
competitiva, sostenible i respectuosa amb el medi ambient que incentivi l'esforç i la
creativitat per a generar riquesa i treball i que permeti la consolidació i el
creixement de l'estat del benestar.
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g) La protecció de la família, en el seu sentit més ampli, en la seva diversitat i en
totes les seves expressions, com a nucli bàsic de convivència i solidaritat i com a
eina de transmissió de valors, d'esperit cívic i de desenvolupament integral dels
seus membres.
h) La pau i el desenvolupament social, econòmic i sostenible al món i l'eradicació
de la pobresa. La defensa dels valors de la igualtat entre totes les persones, i el
treball per eradicar les desigualtats i discriminacions en la nostra societat, ja sigui
per raons de raça, religió, sexe, orientació sexual, disminucions, o de qualsevol
altra índole.
i) La integració de les persones nouvingudes en la nostra comunitat nacional, com
a nous catalans, es basa en el respecte recíproc, ple coneixement de la realitat
social catalana, tenint en compte el compliment dels drets i deures de tots els
ciutadans, el respecte a les normes pròpies de convivència, el bagatge cultural i
social i en base a la defensa dels drets humans i les llibertats individuals, a la
justícia social i la solidaritat entre persones, a la protecció de la família, amb l’ús
del català com a llengua vehicular sense discriminació per qualsevol condició o
circumstància personal o social, rebutjant qualsevol forma de racisme i de
xenofòbia. Aquesta integració ha estat i és un fet històric positiu que enforteix
democràticament el nostre país.
j) La protecció i millora del medi ambient que faci possible un creixement sostenible
i que preservi aquest patrimoni per a les generacions futures tot treballant
especialment per fer front al canvi climàtic.
k) Reconèixer el caràcter fonamental del compromís de la societat civil catalana en
la construcció del país i potenciar-lo, així com el paper de noves formes de
participació democràtica, a fi d’afavorir una relació més oberta i de diàleg i
comunicació permanent entre la ciutadania i les institucions, tot involucrant-la en la
presa de decisions.
l) Preservar la diversitat i potenciar el desenvolupament econòmic, cultural i social
de totes les comarques i municipis de Catalunya, especialment els més
desafavorits i despoblats.
m) El respecte i coneixement de totes les religions i confessions, garantint la
llibertat de culte i pensament.
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Article 1. Denominació, sigles i símbol
Convergència Democràtica de Catalunya (en endavant Convergència) és un partit
polític fundat a l’any 1974.
La denominació del partit és Convergència Democràtica de Catalunya i les
seves sigles són CDC.
El símbol identificatiu del partit consisteix en les sigles del partit amb una fletxa
arquejada apuntant al cercle amb la senyera. La seva representació gràfica és la
següent

El símbol identificatiu del partit podrà ser modificat per acord del Comitè Executiu
Nacional, sense necessitat de modificació dels presents Estatuts, havent de
comunicar-se aquesta modificació al Registre de Partits Polítics.
Article 2. Domicili
La seu nacional de Convergència radica al carrer Provença, 339, 4ª planta, de
Barcelona (08037). La seva pàgina web és www.convergents.cat i el seu correu
cdc@convergencia.cat
Tant el domicili de la seu nacional, com la pàgina web i l’adreça de correu
electrònic podran ser modificats per acord del Comitè Executiu Nacional, sense
necessitat de modificació dels presents Estatuts, havent de comunicar-se aquestes
modificacions al Registre de Partits Polítics.
Article 3
Convergència Democràtica de Catalunya s'estructura i s'organitza com a partit
polític sobre els principis de la democràcia interna, de la participació i de la
disciplina en les decisions del partit, tot respectant la igualtat entre la militància i el
territori.
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Article 4
El català és la llengua de Convergència, juntament amb l’aranès a l’Aran.
Article 5
Convergència, que vetlla pels principis de vàlua i capacitat, l’esforç i el mèrit,
seguirà treballant per garantir la igualtat d’oportunitats entre els militants, en els
òrgans de decisió interns, així com a les llistes i candidatures de representació
externa.
Article 6
Convergència vetlla perquè els sectors i els col·lectius de la societat amb dificultats
per assolir nivells equitatius de participació interna i externa del partit, puguin
assolir-los progressivament. En aquest sentit, es potencia el coneixement o l’accés
material de la militància a les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Article 7
L'àmbit territorial d'actuació de Convergència és el de Catalunya.
TÍTOL I. DE LA MILITÀNCIA A CONVERGÈNCIA
Article 8. Requisits
Per a formar part de Convergència seran requisits indispensables:
a) Ser major d’edat i no tenir limitada, ni restringida la capacitat d’obrar.
b) Acceptar aquests Estatuts i el Codi Ètic i tota la normativa que se’n desprengui.
c) L’observança de la disciplina del partit.
Article 9. Procediment d’admissió
1. La qualitat de militant de Convergència s'adquireix a sol·licitud de l'interessat per
acord del Comitè Executiu Nacional .
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2. La sol·licitud es realitza mitjançant el registre de la butlleta a la seu nacional.
3. El Comitè Executiu Nacional resol sobre la procedència o no de l'admissió, i l’ha
de comunicar al sol·licitant dins el termini de 3 mesos. En tot cas, la denegació ha
de ser motivada.
4. Convergència deixa constància de la militància dels seus membres en el
corresponent fitxer de militants que es regeix pel que disposa la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el
qual han de constar les dades d'altes i baixes definitives.
Article 10. Pèrdua de la condició de militant
La condició de militant es perd per les següents causes:
a) Per baixa voluntària. Qualsevol militant del partit pot donar-se de baixa
mitjançant l'oportuna comunicació per escrit adreçada a la seu nacional o a través
del correu electrònic cdc@convergencia.cat
Les baixes s’inscriuen en el fitxer de militants i tenen els seus efectes des del
moment de la seva comunicació.
b) Per expulsió per les causes i com a resultat d'expedient sancionador regulat al
Títol V dels presents Estatuts.
c) Per manca de pagament de les quotes establertes.
d) Per defunció.
Article 11. Drets de la militància
Les persones militants tenen els drets següents:
a) Participar en el Congrés, en la forma que el reglament del Congrés estipuli.
b) Participar en la vida política i en les activitats que organitzi Convergència.
c) Defensar les seves opinions amb veu i vot a les reunions dels equips on estiguin
adscrits i en la forma que s’estableixi reglamentàriament.
d) Exercir el dret a ser electors i elegibles, amb els requisits reglamentaris
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pertinents, per a càrrecs interns o de representació política institucional. Caldrà una
antiguitat mínima d’un any de militància per poder optar a qualsevol càrrec executiu
dins el partit. Caldrà una antiguitat mínima de 6 mesos per poder votar en
qualsevol elecció a persones.
e) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la Llei o als
Estatuts i reglaments del partit.
f) Rebre i demanar informació puntual sobre l'activitat política en general, i de
Convergència en particular.
g) Rebre informació, atenció i col·laboració de part dels càrrecs institucionals i
interns de Convergència.
h) Elevar consultes i propostes als diferents òrgans de Convergència, tot obtenint
resposta.
i) Rebre formació que l’ajudi a desenvolupar millor la seva activitat política.
j) Rebre l’empara del Defensor/a de la Militància, en aquells casos en què cregui
que s’han vulnerat algun dels seus drets.
k) Els militants que tinguin o hagin tingut càrrecs electes tindran garantida per part
del partit l'assistència tècnica - jurídica per a la defensa dels actes que es derivin
del correcte exercici de llurs càrrecs electes. Per tal que aquest dret es pugui
complir, els responsables econòmics del partit establiran una provisió anual
independent de qualsevol altra partida del pressupost.
l) A una acollida i proposta de participació en el partit.
m) A la confidencialitat de les seves dades personals, d’acord amb la normativa
vigent
n) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i d’administració i
sobre les decisions adoptades pels òrgans de govern i sobre la situació econòmica
del partit
Article 12. Obligacions de la militància
Les persones militants tenen les obligacions següents:
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a) Respectar i complir els principis bàsics i els Estatuts i el Codi Ètic i les lleis, així
com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de Convergència .
b) Contribuir a l'esforç col·lectiu de tota l'organització envers l'assoliment dels
objectius programats. Aquesta contribució s’ha de basar en el compromís i voluntat
de servei. Demanar al responsable pertinent: “Què puc fer per Convergència i per
Catalunya?”
c) Tot càrrec intern i/o públic, militant del partit, té el dret i el deure de retre
comptes de la feina feta davant l’òrgan que correspongui.
d) Desenvolupar, d'acord amb les possibilitats personals, una continuada activitat
dedicada als objectius del partit. Procurar difondre els objectius i l’activitat del partit
per tal que altres ciutadans i ciutadanes els coneguin, els comparteixin, o es
comprometin amb Convergència.
e) Participar activament en els processos electorals, posant un marcat interès en
col·laborar amb el Servei Cívic d'Interventors.
f) Guardar discreció de les matèries reservades.
g) Mantenir una conducta ètica en l’acció política i responsable en l’exercici d’un
càrrec.
h) Pagar la quota. Reglamentàriament es determinaran les excepcions que
pertoqui.
i) Exercir el càrrec o la representació com un servei a la comunitat en nom del partit
i del conjunt de la militància.
TÍTOL II. DELS ÒRGANS NACIONALS DE REPRESENTACIÓ I DE DIRECCIÓ
Article 13
La representació, administració, gestió i direcció política de Convergència
l'ostenten:
1. El Congrés
2. El Comitè Executiu Nacional
3. La Presidència
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Capítol I. El Congrés
Article 14
El Congrés és l’òrgan que ostenta la màxima representació de la voluntat de
Convergència i per tant és el màxim òrgan de decisió, debat i participació del partit.
Al Congrés hi pot participar tota la militància al corrent de pagament, que expressi
la seva voluntat d’assistir-hi, a través de la seva inscripció.
Article 15. Funcions del Congrés
Al Congrés li corresponen les següents funcions:
a) Elegir les persones que han d'ocupar els càrrecs següents: la Presidència, el/la
Responsable de Finances i el/la Defensor/a de la Militància.
b) Decidir i fixar l’estratègia política del partit.
c) Aprovar l'informe de gestió de la direcció sortint.
d) Aprovar els reglaments que es derivin d’aquests Estatuts.
e) Ratificar els pactes orgànics.
f) Aprovar l'ampliació o modificació dels presents Estatuts.
g) Aprovar, a proposta del Comitè Executiu Nacional, les coalicions electorals, la
federació amb altres forces polítiques o la fusió amb altres forces politiques.
h) Cobrir les vacants que produeixen entre congressos en la Presidència.
i) Aprovar el pressupost anual ordinari, i els extraordinaris que siguin necessaris.
j) Aprovar o censurar els comptes anuals del partit.
k) Adoptar l’acord de dissolució del partit.
l) I, en general, les més àmplies facultats en ordre a l’organització del partit i
l’organització de la direcció del partit
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Article 16. Convocatòria ordinària
El Congrés ha de ser convocat amb una antelació mínima de seixanta dies naturals
pel Comitè Executiu Nacional, i s'ha de reunir obligatòriament amb caràcter ordinari
cada quatre anys des de la celebració de l’anterior.
En la convocatòria ha de constar el dia, lloc i hora i s’hi ha d’adjuntar l'ordre del dia,
així com un reglament que reguli el funcionament de tots els procediments que
s’han de dur a terme en el Congrés. Les persones militants de ple dret que
representin el 10% de la militància, podran formular suggeriments o sol·licitar
incorporacions a l’ordre del dia.
En tot cas, el reglament de funcionament del Congrés ha de garantir que totes les
persones militants de ple dret, disposin d’un període d’un període de temps
suficient, que no podrà ser superior a un mes d’antelació a la celebració del
Congrés, per a la presentació i negociació d’esmenes als textos de les ponències
del Congrés. Igualment el reglament haurà de regular, de forma clara, les normes
de debat i deliberació, tant en comissió, com en plenari, garantint, en tot cas, torns
d’exposició, rèplica i contrarèplica, a tots els participants del Congrés.
Presideix el Congrés, una Mesa escollida en la forma que determini el Reglament
del Congrés. El Congrés compleix les funcions enumerades en l'apartat a) de
l'article anterior, mitjançant eleccions efectuades en la seva reunió ordinària.
Els elegits han d'exercir llurs funcions fins a la reunió ordinària següent, quedant
prorrogades en cas que, per força major, no es pogués celebrar el Congrés.
La regla general és que els acords del Congrés es prenen per majoria simple. Es
requereix el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels vots quan es
tracti d'aprovar la modificació dels Estatuts, així com aprovar les coalicions
electorals.
La federació amb altres forces polítiques o la fusió requereix del vot favorable de
les tres cinquenes parts dels militants del Congrés ordinari o extraordinari
Article 17. Procediment electoral
Les normes per a l’elecció dels càrrecs que s’han d’elegir en el Congrés són les
següent:
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1. Els càrrecs d’elecció en el Congrés han de presentar una candidatura en bloc
amb les diferents responsabilitats, que es sotmesa a votació en una llista tancada i
bloquejada. Per a ser acceptada cal la majoria simple de vots.
2. Els militants que vulguin presentar la seva candidatura a qualsevol càrrec
d’elecció en el Congrés han d’estar al corrent de les seves obligacions com a
militants en el moment de la celebració del Congrés i tenir un any d’antiguitat de
militància.
3. Cada candidat que integri una candidatura, ha d’adjuntar a la mateixa un mínim
de 25 avals de les persones militants assistents al Congrés. Tanmateix ha
d'acompanyar un breu currículum vitae.
4. Un mateix militant només pot presentar la seva candidatura a un dels diversos
càrrecs que surtin a elecció.
5. Cada militant pot actuar com a proponent de totes les candidatures que cregui
convenient.
6. Les candidatures s’han de presentar davant la Mesa del Congrés en el termini
que aquesta fixi. Una vegada finalitzat el termini, la Mesa ha d’aixecar acta de les
candidatures presentades i ha de rebutja aquelles que no reuneixin els requisits
esmentats en aquests Estatuts.
7. La votació s'ha de fer utilitzant impresos facilitats per la Mesa del Congrés.
8. La votació s'ha de fer en una de les diverses meses electorals, segons
correspongui a la primera lletra del primer cognom del votant. Les meses electorals
estan constituïdes pel personal organitzatiu del Congrés.
9. El recompte de les meses electorals és públic i cal aixecar acta del resultat. Les
paperetes diferents de les reglamentàries, així com també les paperetes trencades
o esmenades seran considerades nul·les.
Article 18. Convocatòria extraordinària
El Congrés s’ha de convocar amb caràcter extraordinari per tractar només aquells
punts que constin a l’ordre del dia, a proposta motivada del Comitè Executiu
Nacional o a sol·licitud del 10% dels militants del partit. La convocatòria s’ha de
fer com a mínim, 15 dies naturals abans de la celebració del Congrés.
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Anualment, quan correspongui, el Comitè Executiu Nacional ha de convocar
preceptivament, un Congrés extraordinari per a aprovar el pressupost anual
ordinari, i aprovar o censurar els comptes anuals del partit.
Capítol II. El Comitè Executiu Nacional
Article 19
El Comitè Executiu Nacional és l’òrgan d’execució emanat del Congrés i té com a
funcions les següents:
a) Dirigir el partit en les línies marcades pel Congrés.
b) Dirigir i administrar el patrimoni del partit.
c) Resoldre sobre la procedència o no de l'admissió de nous militants.
d) La potestat disciplinària.
e) Altres competències que aquests Estatuts o els reglaments del partit li atorguin
El Comitè Executiu Nacional el formen els següent membres elegits pels Congrés,
titulars de les següents responsabilitats:
- La Presidència
- El/la Responsable de Finances
- El/la Defensor/a de la Militància
També en forma part, amb veu però sense vot, el/la President/a de la Comissió de
Garanties i el/la President/a de la Comissió Econòmica.
Article 20
El Comitè Executiu Nacional s’ha de reunir de forma ordinària, com a mínim, un
cop al mes, convocat per qui ostenti la Presidència, i de forma extraordinària
sempre que ho sol·licitin 2/3 parts dels seus membres. La Presidència assumeix la
direcció política del Comitè Executiu Nacional.
La convocatòria ordinària s'ha de fer amb una antelació mínima de quatre dies
naturals a la seva celebració. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia que
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proposi el/la President/a i la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, amb
l’extracte dels acords de la sessió anterior.
S’han d’incloure en l’ordre del dia, els assumptes, la inclusió dels quals sigui
sol·licitada, almenys per 2/3 parts dels seus membres, amb anterioritat a
l’enviament de la convocatòria.
Els acords del Comitè Executiu Nacional s’adopten per majoria simple dels vots.
La persona que ostenta la Presidència ordena els debats del Comitè Executiu
Nacional. Després de la presentació de cada punt que figuri a l’orde del dia, es
donarà la paraula als membres del Comitè Executiu que ho sol·licitin.
Capítol III. La Presidència
Article 21
El President és el màxim responsable de Convergència en tots els seus àmbits, i li
corresponen les funcions següents:
a) La representació política i legal del partit i la direcció del Comitè Executiu
Nacional.
b) La direcció de les funcions executives del partit, d’acord amb les línies
marcades pel Congrés i el Comitè Executiu Nacional.
c) La delegació de competències en altres membres del Comitè Executiu
Nacional.
d) La representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes i contractes per a
la realització dels acords del Comitè Executiu Nacional, sens perjudici d’altres
apoderaments que pugui atorgar.
La Presidència pot ser reelegida ininterrompudament fins a un màxim de 12 anys.
En cas de dimissió, impediment, incapacitat o defunció de la persona que ocupi la
Presidència, el Comitè Executiu Nacional ha d’impulsar la celebració d’un Congrés
extraordinari per a escollir un nou President en el termini de 3 mesos des que es va
produir la vacant.
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TÍTOL III. DELS ALTRES ÒRGANS
Capítol I. La Comissió de Garanties
Article 22. La naturalesa de la Comissió de Garanties
La Comissió de Garanties és l’òrgan que garanteix i defensa el respecte a la
democràcia interna del partit i els drets dels militants. La Comissió de Garanties
està formada per 3 membres escollits pel Congrés, a proposta del Comitè Executiu
Nacional, entre la militància del partit, un del quals ostentarà la Presidència de la
Comissió. Almenys dos dels seus membres han de ser llicenciats en Dret.
Article 23. Funcions de la Comissió de Garanties.
Les funcions de la Comissió de Garanties són les següents:
a) Resoldre els recursos formulats contra les resolucions dels expedients
sancionadors.
b) Resoldre els conflictes que es plantegin entre òrgans del partit, entre militants i
òrgans del partit i entre militants.
c) Resoldre la impugnació contra els acords del partit.
d) Resoldre consultes plantejades sobre la interpretació i aplicació dels Estatuts i
la normativa que se'n deriva
e) Vetllar per la correcta interpretació i aplicació dels Estatuts i de la normativa
que se’n deriva.
f) Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos electorals interns
La interpretació dels Estatuts es resol mitjançant informe emès en el termini de deu
dies, a petició d’un militant o d’un òrgan. No té caràcter vinculant, ni prejutja la
resolució d’un expedient sancionador o d’un conflicte.
Article 24
La Comissió de Garanties actua sempre a petició de part. Pot acordar l’adopció de
les mesures cautelars que es demanin i estimi pertinents en els afers que conegui,
de forma motivada i sense excedir l’àmbit de la resolució definitiva a adoptar.
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Capítol II. La Comissió Econòmica
Article 25. La naturalesa de la Comissió Econòmica
La Comissió de Garanties és l’òrgan permanent del partit encarregat de fer el
seguiment pressupostari i comptable de les finances del partit. La Comissió
Econòmica està formada per 3 membres escollits pel Congrés, a proposta del
Comitè Executiu Nacional, entre la militància del partit, un del quals ostenta la
Presidència de la Comissió. Els tres membres han d’acreditar formació i
experiència contrastada en l’àmbit de les finances.
Article 26. Funcions de la Comissió Econòmica.
Les funcions de la Comissió Econòmica són les següents:
a) Fer el seguiment i supervisar l'administració pressupostària, comptable
patrimonial del partit i controlar que s'ajusta a les resolucions adoptades pels
òrgans competents.
b) Controlar l’execució del pressupost aprovat pel Congrés.
c) Supervisar els comptes anuals i emetre un informe previ a l’aprovació dels
comptes per part del Congrés.
d) Assessorar a la Direcció Executiva Nacional en temes econòmics i financers
interns dels partit
Capítol III. El/a Defensor/a de la Militància
Article 27
El/la Defensor/a de la Militància té per missió vetllar per la garantia del correcte
compliment dels Estatuts i reglaments de Convergència, en tot allò que afecta als
drets i deures de la militància i al funcionament democràtic intern del partit.
Article 28
El/la Defensor/a de la Militància ho és per elecció del Congrés.
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Article 29
El/la Defensor/a de la Militància compleix les seves funcions amb objectivitat, tot
coneixent i resolent les queixes formulades per la militància. Actua fent mediació
en els conflictes, i en aquest sentit pot adreçar-se a qualsevol militant o als òrgans
executius corresponents per a recaptar informació i poder resoldre, per via de
consens, els conflictes que se li plantegin de manera positiva i ràpida.
Article 30
L’actuació del/de la Defensor/a de la Militància, és sempre a instància de militant
individual, mitjançant escrit raonat, que pot ser acompanyat de la documentació
annexa que es consideri oportuna per a la resolució del cas.
Article 31
Quan el/la Defensor/a de la Militància tingui coneixement de la comissió d’una falta
greu o molt greu o considera per resolució motivada, que s’han vulnerat alguns
drets que els presents Estatuts atribueixen a la militància, pot elevar, d’ofici, el cas
a l’òrgan competent, el qual inicia el procediment previst. Pot intervenir en els
procediments disciplinaris com a perjudicat en defensa dels drets dels militants.
Els militants que estiguin sotmesos a un expedient sancionador, poden demanar
que el/la Defensor/a de la Militància hi sigui part i participi del procés.
TÍTOL IV. DEL CODI ÈTIC I EL CODI DE COMPLIMENT ÈTIC I NORMATIU
Article 32
La finalitat del Codi Ètic és la de ser el marc ètic i de comportament íntegre, públic i
intern, de totes les persones que formen part del partit.
El Codi Ètic s’adreça als càrrecs electes, als càrrecs interns i als militants, així com
al personal laboral de Convergència, els quals han d’acceptar el principis que s’hi
regulen i complir i respectar el que estableix el codi de compliment ètic i normatiu.
TÍTOL V. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR, DE LA RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES I DEL PROCEDIMENT D’IMPUGNACIÓ D’ACORDS
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Capítol I. Del procediment sancionador
Article 33. Infraccions
Constitueixen infraccions els actes o conductes comesos per les persones militants
que siguin contraris al Estatuts, al Codi Ètic i als reglaments del partit. No es pot
imposa cap sanció disciplinària per actes o conductes que no estiguin tipificats com
a infraccions en aquest capítol en el moment de la seva comissió, ni sense la
tramitació prèvia d’un expedient sancionador.
1. Són faltes molt greus les següents:
a) L'incompliment dels deures i de les obligacions que imposen els Estatuts, els
reglaments, el Codi Ètic i les resolucions i acords dels òrgans del partit quan
l'incompliment causi un greu perjudici al partit.
b) La negació pública i explícita dels objectius, principis i les finalitats del partit,
especificades en aquests Estatuts.
c) El suport explícit i/o públic a una llista electoral per a qualsevol opció o
candidatura que pugni amb la que presenti Convergència, individualment, en
coalició o federació.
d) Les manifestacions o declaracions públiques que causin un greu perjudici al
partit, a la seva política, als seus candidats i candidates i als seus militants.
e) Donar publicitat o fer manifestacions públiques sobre matèries reservades.

f) Esdevenir trànsfuga o recolzar-se en trànsfugues per constituir o modificar
equips de govern.
g) Ser condemnat amb sentència ferma per algun delicte relacionat amb la
corrupció.
h) La reincidència en dues o més faltes greus dins el mateix any.
2. Són faltes greus les següents:
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a) Les conductes descrites en l'anterior apartat quan no hi concorri la
circumstància de greu perjudici al partit, excepte les assenyalades a les lletres
b), c) i e), que seran sempre faltes molt greus.
b) Les conductes descrites com a infraccions lleus quan siguin realitzades per la
persona o col·lectiu que presideix la reunió de l’òrgan.
c) La reincidència en dues o més faltes lleus dins el mateix semestre.
d) Faltar, greument, al respecte dels companys i companyes del partit.
e) L'incompliment del deure de convocatòria dels òrgans del partit en els termes
previstos als Estatuts.
f) Utilitzar la representativitat dels òrgans interns o institucionals pels quals s'és
elegit, en nom o benefici propi.
g) Utilitzar el partit per benefici propi o per patrimonialitzar un càrrec.
3. Són faltes lleus les següents:
a) Faltar al respecte degut als companys i companyes del partit.
b) La no assistència, sense causa justificada, a una reunió de les que celebren els
òrgans col·legiats i a la qual hagi estat degudament convocat o absentar-se de
la reunió sense causa justificada.
c) La pertorbació de l’ordre en les reunions dels òrgans del partit, amb
incompliment dels acords que adopti la persona o col·lectiu que la presideix.
Article 34. Sancions
Els actes o conductes constitutius d’infracció són sancionats d’acord amb els
criteris següents:
a) Per les faltes molt greus:
1. Suspensió temporal del càrrec d’elecció que ostenti per un període d'un a quatre
anys.
2. Cessament del càrrec d’elecció que ostenti.
3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets de militància.
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4. Censura pública del capteniment que ocasioni la sanció i manament de dimissió
del càrrec públic per al qual hagi estat elegit com a candidat o candidata del partit.
5. Expulsió del partit. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per poder
presentar-se com a candidat o candidata a càrrec electe durant un cicle electoral.
b) Per les faltes greus:
1. Suspensió temporal del càrrec d’elecció que ostenti per un període de tres a
dotze mesos.
2. Cessament del càrrec d’elecció que ostenti.
3. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets de militància.
4. L’expulsió del partit comporta la inhabilitació per poder presentar-se de candidat
o candidata a una llista avalada per Convergència.
c) Per les faltes lleus:
1. Advertiment o amonestació, verbal o per escrit, comunicat a l'interessat.
2. Expulsió de la reunió de l’òrgan del partit en què s’ha produït la falta.
Article 35
Tots els militants i òrgans del partit han de complir i exigir el compliment dels
Estatuts, del Codi Ètic, dels reglaments i dels acords adoptats pels òrgans del
partit. Qualsevol acte o conducta sancionable que es pugui atribuir a un o una
militant s'ha de posar en coneixement de l’òrgan competent per a exercir la
potestat disciplinària.
L'acció per a corregir les infraccions molt greus prescriu als dos anys; les greus, als
sis mesos; i les lleus, als tres mesos de la comissió dels fets que la motivaren.
Article 36
La potestat disciplinària correspon al Comitè Executiu Nacional i l’exercirà d’acord
amb les normes següents:
a) El Comitè Executiu Nacional quan iniciï un expedient sancionador ha d’indicar
amb claredat els fets que motiven el seu inici. El Comitè Executiu Nacional
nomena un instructor de l'expedient sancionador que el tramita sota els principis de
confidencialitat i contradicció, assegurant-ne el ple coneixement a la persona
afectada per garantir els seus drets de defensa.
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b) El Comitè Executiu Nacional pot acordar mesures cautelars a la persona
afectada només si la presumpta infracció porta aparellada la sanció de suspensió
temporal o expulsió. Aquest acord pot ser objecte de recurs davant la Comissió de
Garanties en el termini de 5 dies des de la notificació, que l'ha de resoldre dins el 5
dies següents.
Les mesures cautelars poden consistir en:
1. Suspensió temporal del càrrec d’elecció que ostenti.
2. Suspensió temporal, parcial o total, dels drets de militància.
En tot cas, s’ha d’establir la suspensió cautelar automàtica de militància dels
militants incursos en un procés penal respecte del qual s’hagi dictat auto d’obertura
de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció.
c) El Comitè Executiu Nacional nomenarà un Instructor de l’expedient que té per
funció fixar els termes exactes dels fets imputables, proposar les proves
necessàries i formular, si s'escau, la proposta de resolució.
d) L'expedient sancionador s'ha de tramitar amb coneixement i audiència de la
persona inculpada, a qui se li ha de notificar la designació de l’instructor/a i els
càrrecs que se li formulen, per tal que pugui presentar en el termini de deu dies des
de la notificació, el corresponent escrit d’oposició i proposar proves.
e) Pot intervenir a l’expedient la persona o òrgan que es consideri perjudicat per la
conducta objecte de l’expedient. Se li ha de donar trasllat de la proposta de
l’instructor/a i pot presentar les seves al·legacions i proposar proves, en el termini
de deu dies des de la notificació.
f) Tant si la persona inculpada i el perjudicat fan al·legacions i proposen proves
com si no, un cop transcorregut el termini esmentat, l’instructor/a, la persona
imputada i el perjudicat disposen del termini de deu dies per a la pràctica de les
proves proposades. Es pot prorrogar aquest període per un termini de deu dies si
s’estima necessari per l’instructor/a per a poder esclarir els fets.
g) Finalitzat el termini de prova, l’instructor/a ha de formular la proposta de
resolució que correspongui o d'arxiu de l'expedient sancionador en un termini
màxim de cinc dies.
h) El Comitè Executiu Nacional , a la vista del contingut de l'expedient sancionador,
ha de dictar resolució en la seva primera reunió ordinària, posterior al tancament
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de la instrucció. L’instructor/a/a s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i en la
votació de la resolució, si bé ha de respondre sobre els extrems en què sigui
preguntat, per aclarir els punts que no resultin prou concrets.
i) El Comitè Executiu Nacional disposa d'un termini de sis mesos a comptar des de
l'inici de l'obertura de l'expedient sancionador per dictar resolució expressa.
j) L'expedient sancionador té caràcter reservat i la resolució és pública, amb la
difusió que acordi el Comitè Executiu Nacional .
k) Contra la resolució del Comitè Executiu Nacional , les parts poden interposar
recurs dintre dels cinc dies següents de la notificació de la resolució, davant la
Comissió de Garanties. S’ha de donar trasllat del recurs a les altres parts
comparegudes, que el poden impugnar o adherir-s’hi en el termini dels cinc dies
següents. El recurs es resol en el termini de deu dies.
Capítol II. De la resolució de conflictes
Article 37
La resolució dels conflictes que es plantegin entre òrgans del partit, entre militants i
òrgans del partit i entre militants s’ha de dictar després d’un procés contradictori
davant la Comissió de Garanties, en què les parts poden efectuar al·legacions en
un termini de deu dies cadascun i successivament. Seguidament, es proposa i es
practica la prova en un termini comú de deu dies. Un cop finalitzat el període de
prova, ambdues parts poden exposar les seves conclusions i finalment, es dicta la
resolució corresponent.
Capítol III. Del procediment d’impugnació d’acords
Article 38
La impugnació d’acords dels òrgans del partit s’interposa davant la Comissió de
Garanties en el termini de deu dies de la seva adopció. En el cas de transcórrer
aquest termini sense que s’hagi formulat la impugnació, l’acord esdevé ferm.
La resolució es dicta després d’un procés contradictori en què les parts poden
efectuar al·legacions en un termini de deu dies cadascun i successivament.
Seguidament, es proposa i es practica la prova en un termini comú de deu dies. Un
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cop finalitzat el període de prova, ambdues parts poden exposar les seves
conclusions i finalment, es dicta la resolució corresponent.
TÍTOL VI. DEL RÈGIM JURÍDIC, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC
Capítol I. Del règim jurídic i administratiu
Article 39. Representació legal
La representació legal de Convergència l’ostenta la Presidència. La Presidència
pot atorgar els apoderaments generals o especials que cregui convenients per al
bon funcionament de l’administració del partit.
Article 40. Règim de contractació
Convergència elaborarà unes instruccions de contractació que ha d’aplicar als
contractes destinats a obres i serveis i a adquirir béns en nom del partit. Les
instruccions de contractació s’han d’inspirar en els principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació sense
perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui
procedent. Aquestes instruccions s’han de publicar en el web de Convergència.
Article 41. Règim de documentació
Les dades de les persones afiliades a Convergència formen part d’un fitxer
informatitzat sota la responsabilitat del Responsable de Finances del partit
Les actes dels òrgans de direcció nacional del partit i dels congressos resten sota
la custòdia de la Presidència.
Article 42
L'aparell de Convergència està integrat pels serveis nacionals i territorials
permanents que el Comitè Executiu Nacional acordi de constituir, a proposta de la
Presidència o a iniciativa pròpia.
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Capítol II. Règim econòmic
Article 43
Convergència ostenta plena capacitat jurídica i d’obrar. Convergència no disposa
de patrimoni fundacional.
Els seus recursos econòmics provenen:
1. Procedents del finançament privat:
a) Les quotes i aportacions dels seus militants. Les quotes dels militants les fixa el
Comitè Executiu Nacional.
b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments
procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les
seves activitats promocionals, i els que puguin obtenir-ne dels serveis que puguin
prestar en relació amb els seus fins específics.
c) Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions
previstos en la Llei 8/2007.
d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que estableixin.
e) Les herències o llegats que rep.
2. Procedents del finançament públic.
Les subvencions públiques que per despeses electorals i despeses de
funcionament ordinari s’estableixen en els termes previstos en la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la Llei Orgànica 8/2007, de 4
de juliol, de finançament dels partits polítics i altres lleis de Comunitats autònomes,
grups parlamentaris de las Cambres de las Corts Generals i Assemblees
Legislatives de les Comunitats Autònomes i dels grups de representants en els
òrgans de les Administracions Locals, que puguin correspondre.
Article 44. El Responsable de Finances
La direcció i la gestió de l'operativa econòmica - financera del partit és
responsabilitat del Responsable de Finances, el qual, anualment, ha de presentar
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per a l'aprovació d’un Congrés extraordinari els resultats de l'exercici anterior, així
com també els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris, si s’escau.
En el Responsable de Finances hi ha de concórrer la condició d’honorabilitat i ha
de respondre de la regularitat comptable de l’activitat reflectida en els comptes
anuals del partit.
No poden ser responsables de la gestió econòmica -financera del partit els
funcionaris en actiu al Servei de l’Administració Pública i les altres persones
afectades per una incompatibilitat legal.
Són funcions del Responsable de Finances, les següents:
a) L’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de
Comptes.
b) Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses.
c) La contractació externa de béns i serveis.
d) Qualsevol altre funció que atribueixin els Estatuts o el màxim òrgan de la
direcció.
Per a dur a terme les seves funcions, disposa dels més amplis poders mercantils,
excepte per a operacions relacionades amb el patrimoni, facultat reservada al
Comitè Executiu Nacional, segons l'article 19 d'aquests Estatuts.
Per delegació expressa de la Presidència, el Responsable de Finances ostenta la
representació judicial i extrajudicial en tota classe d'actes i contractes inherents a la
gestió econòmica del partit.
El Responsable de Finances elaborarà un sistema de control intern per garantir
l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals
es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
Article 45. Règim de comptabilitat
Convergència ha de portar una comptabilitat que permeti conèixer la seva situació
financera i patrimonial i el compliment de las obligacions previstes en la legislació
en vigor.
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El partit ha de portar els Llibres de Comptabilitat, Tresoreria i d’Inventaris i
Balanços. La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb la normativa que li sigui
d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de Comptabilitat Adaptat a les
Formacions Polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes.
Convergència consolida els estats comptables del partit, mitjançant l’agregació de
la comptabilitat de les seves unitats organitzatives.
Article 46. Pressupost i comptes anuals
L’exercici econòmic és anual i es tanca a 31 de desembre de cada any.
El Responsable de Finances elabora anualment el pressupost, la liquidació de
l’exercici i els Comptes Anuals i els eleva al Comitè Executiu Nacional i a la
Comissió Econòmica.
La Comissió Econòmica ha d’emetre un informe previ a l’aprovació dels comptes
davant el Congrés extraordinari convocat a aquest efecte.
El Congrés ha d’aprovar el pressupost anual abans del 31 de desembre de l’any
anterior a l’exercici pressupostari i la liquidació de l’exercici anterior i els Comptes
Anuals abans del 30 de juny.
Una vegada els Comptes Anuals han estat aprovats pel Congrés, el Responsable
de Finances els ha de remetre, dins el termini legalment establert, al Tribunal de
Comptes.
Eventualment, i si la situació així ho requereix, s’ha de sol·licitar l’aprovació del
Congrés per a pressupostos de caràcter extraordinari.
TÍTOL VII. DE LA DISSOLUCIÓ DEL PARTIT I DESTÍ DEL PATRIMONI
Article 47
La dissolució del partit només pot acordar-se en un Congrés. El mateix Congrés ha
d'adoptar les decisions oportunes per a la liquidació de béns o drets, així com tot
allò que es refereix a qualsevol operació pendent. També ha de decidir la
destinació que hagi de donar-se al romanent net dels resultats de la liquidació,
podent atribuir-lo a qualsevol entitat sense ànim de lucre, relacionada, directa o
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indirectament, amb els principis i objectius de Convergència Democràtica de
Catalunya.
Les funcions de liquidació i execució dels acords adoptats són de la competència
del Comitè Executiu Nacional, tret del cas que el mateix Congrés designi una
Comissió Liquidadora.
TÍTOL VIII. DE LA COALICIÓ, FEDERACIÓ O FUSIÓ
Article 48
Les coalicions electorals amb d’altres forces polítiques d'àmbit nacional, estatal o
europeu han de ser aprovades pel Congrés amb la meitat més un dels vots, a
proposta del Comitè Executiu Nacional. En la proposta del Comitè Executiu
Nacional, hi han de constar, de forma explícita, les condicions del pacte i la durada.
Article 49
La federació o la fusió de Convergència amb una altra o unes altres forces
polítiques requereix del vot favorable de les tres cinquenes parts dels militants del
Congrés ordinari o extraordinari, en el qual sigui debatuda la qüestió, a proposta
del Comitè Executiu Nacional.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El desenvolupament dels reglaments que es derivin d’aquests Estatuts s'ha de fer
en un termini no superior a dotze mesos. Mentrestant, seguiran en vigor els actuals
sempre i quan no contradiguin els presents Estatuts.
Segona
L’elecció del membres de la Comissió de Garanties i la Comissió Econòmica, a
proposta del Comitè Executiu Nacional, entre la militància, s’ha de dur a terme
abans que finalitzi l’any 2016.
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DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els presents Estatuts entren en vigor en el moment de la seva aprovació per part
del Congrés.
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