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REGLAMENT DEL CONGRÉS EXTRAORDINARI EN FORMA DE CONSULTA DE CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA  

 
 
TÍTOL I. DE LES DISPOSICIONS GENERALS: CONVOCATÒRIA, ORDRE DEL DIA I MESA 
NACIONAL. 
 
Article 1. De la convocatòria del Congrés extraordinari en forma de consulta. 
 
D’acord amb els articles 65 i 67 dels Estatuts de Convergència Democràtica de Catalunya, es 
convoca al conjunt de la militància del partit a la celebració d’un Congrés extraordinari en 
forma de consulta de caràcter vinculant. 
 
Es convoca també als simpatitzants de Convergència Democràtica de Catalunya a participar del 
present Congrés per tenir en compte també el seu posicionament.  
 
Article 2. De l’objecte de la consulta: La pregunta. 
 
L’objecte del Congrés extraordinari és consultar a les persones convocades sobre quin ha de 
ser el futur de Convergència Democràtica de Catalunya com a formació política. 
 
La pregunta que se sotmetrà a votació haurà de ser aprovada el proper dia 2 de maig pel 
Comitè Executiu Nacional i ratificada pel Consell Nacional del proper dia 4 de maig. 
 
Article 3. De la data, les hores i els llocs de la convocatòria. 
 
El Congrés extraordinari de Convergència se celebrarà el proper dissabte 21 de maig de 2016, 
en els horaris i en els locals que s’estableixin per a la seva realització arreu del territori de 
Catalunya i d’acord amb la proposta de les federacions territorials. 
 
La convocatòria (horaris i punts de votació) es realitzarà via correu ordinari, correu electrònic i  
via telefònica, a través dels webs  www.convergents.cat i www.tornobert.cat, i a través de la 
campanya comunicativa que a tal fi es durà a terme.  
 
Convergència Democràtica de Catalunya posarà a disposició de totes les persones convocades 
tots els mitjans necessaris per a consultes en relació a qualsevol aspecte relacionat amb el 
Congrés extraordinari. 
 
Article 4. De la Mesa Nacional. 
 
L'organització del Congrés extraordinari correrà a càrrec de la Mesa Nacional del Congrés 
extraordinari. 
 
Essent un congrés descentralitzat territorialment, en el què hi pot participar tota la militància i 
totes les persones simpatitzants, aquesta Mesa la formaran les persones responsables del 
procés congressual a nivell nacional i les direccions de les diferents federacions territorials del 
partit. 
 
Les persones responsables del procés congressual a nivell nacional són: el coordinador de 
règim intern el qual té delegades les funcions de la Secretaria d’Organització, el vicesecretari 
general d’Estratègia, la portaveu del partit, la directora del procés congressual, el vicesecretari 
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general de Coordinació Institucional, la persona responsable de l’àmbit sectorial, la persona 
responsable de l’àmbit territorial i el responsable de comunicació del partit. 
 
Així mateix, les direccions de les federacions territorials són les executives de les respectives 
federacions. 
 
Els hi pertocarà resoldre la logística i preparació del Congrés extraordinari, així com tots 
aquells aspectes relacionats amb l'àmbit organitzatiu. 
 
Les decisions que s’adoptin en aquestes matèries podran ser revisades i controlades per la 
Comissió de Compliment i Control Democràtic de la Consulta. 
 
Així mateix, el Comitè del Procés Congressual haurà de donar compte al Secretariat Permanent 
i al Comitè Executiu Nacional del desenvolupament de la consulta. 
 
Article 5. De la Comissió de Compliment i Control Democràtic de la Consulta. 
 
La Comissió de Seguiment dels Acords Congressuals, la qual per l’article 74 bis dels Estatuts de 
Convergència Democràtica de Catalunya incorpora les funcions de la Comissió d’Arbitratge, 
Mediació, Disciplina i Incompatibilitats, assumirà la Comissió de Compliment i Control 
Democràtic de la Consulta. 
 
Aquesta Comissió serà coordinada per l’actual president de la Comissió de Seguiment dels 
Acords Congressuals, Miquel Àngel Vallès, i l’integraran els seus representants territorials: 
Carme Sayós, Iolanda García, Josep Artur Anguera, Josep Gabarró, Marc Montagut i Josep Solé. 
També en formaran part l’equip jurídic dels serveis nacionals de Convergència Democràtica de 
Catalunya. 
 
La Comissió de Compliment i Control Democràtic de la Consulta vetllarà pel control de la 
qualitat democràtica de la consulta garantint els drets dels militants i simpatitzants en la seva 
votació i en l’escrutini de resultats.  
 
Article 6. De la campanya informativa. 
 
Del 9 al 19 de maig de 2016, cada agrupació comarcal i de districte, com a mínim i de forma 
obligatòria, i cada sectorial que ho desitgi  haurà de programar un acte sobre la consulta on 
s’informarà sobre el procés consultiu i els militants i simpatitzants que ho desitgin podran 
expressar el seu posicionament sobre les opcions consultades en els termes que s’estableixin. 
 
 
TÍTOL II. DELS CONVOCATS 
 
Article 7. De la militància. 
 
D’acord amb l’article 65 dels Estatuts, els militants de Convergència Democràtica de Catalunya 
seran convocats formalment pel Consell Nacional a un Congrés extraordinari en forma de 
consulta vinculant el proper 21 de maig de 2016. 
 
Podran participar en la consulta i el seu vot tindrà caràcter vinculant tots aquells militants, 
independentment de la seva antiguitat, al corrent de pagament. 
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Les persones militants que no es trobin al corrent de pagament tindran dret a vot, però el seu 
vot tindrà una vinculació assimilable al que tenen les persones simpatitzants. 
 
Article 8. Dels simpatitzants. 
 
Podran participar a la consulta totes aquelles persones simpatitzants, majors de 16 anys, que 
s’hagin inscrit al Registre de Participants del Torn Obert, ja sigui en la butlleta del Registre de 
Participants o mitjançant el formulari web www.tornobert.cat. 
 
 
TÍTOL III. DE L’OBJECTE DEL CONGRÉS EXTRAORDINARI. 
 
Article 9. Del caràcter vinculant de la consulta. 
 
El resultat dels vots emesos pel conjunt de les persones militants al corrent de pagament 
tindrà caràcter vinculant, a tal efecte Convergència Democràtica de Catalunya promourà la 
convocatòria d’un congrés en els termes que la militància hagi decidit en aquest Congrés 
extraordinari. 
 
Article 10. Del vot dels simpatitzants. 
 
Tot i no poder ser vinculant jurídicament, Convergència Democràtica de Catalunya dóna valor i 
vol conèixer l’opinió dels seus simpatitzants en aquesta decisió tan transcendent pel futur de 
Convergència Democràtica de Catalunya com a formació política. 
 
 
TÍTOL IV. DE LA CONSULTA. 
 
Article 11. Dels horaris i els punts de votació. 
 
El Comitè organitzador garantirà la màxima participació de les persones convocades i la 
publicitarà amb els mitjans i terminis adequats per a la seva efectiva realització. 
 
L’horari d’obertura de les seus electorals serà les 10 h del matí i l’hora de tancament serà les 
19.30 h. S’excepciona d’aquest horari allò previst per la urna mòbil, el vol anticipat i el vot 
exterior. 
 
Article 12. De les meses. 
 
Cada mesa estarà composta per un president/a i dos vocals, amb els seus respectius suplents, 
d’acord amb les designacions que corresponen a cada federació territorial. 
 
Aquestes designacions s’hauran de comunicar abans del 17 de maig de 2016 al Comitè 
organitzador. 
 
Article 13. De les urnes i butlletes de votació. 
 
13.1. Cada mesa disposarà de dues urnes per a votacions. En una de les urnes hi dipositaran el 
vot les persones militants al corrent de pagament i a l’altra urna hi dipositaran el vot les 
persones simpatitzants i les persones militants que no estan al corrent de pagament. 
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13.2. Totes les meses disposaran de butlletes de votació. Al mateix temps, serà possible també 
la seva impressió a través del web www.convergents.cat i www.tornobert.cat. 
 
Article 14 . Del cens. 
 
El cens de la consulta estarà format pel conjunt de tota la militància de Convergència 
Democràtica de Catalunya i el conjunt de les persones simpatitzants inscrites al Registre de 
participants i al formulari web www.tornobert.cat. 
 
Article 15. Del transcurs de la votació. 
 
15.1. Abans d’exercir el vot, la persona votant s’identificarà a la mesa amb el document 
d’identitat, de conduir o de militant, en el cas que ho sigui. La mesa comprovarà que aquesta 
persona forma part del cens de les persones convocades. 
 
 
Seguidament la mesa anotarà el nom i cognoms i el número del document d’identitat o de 
militant i el votant podrà procedir a exercir el seu vot. 
 
15.2. En el cas que aquesta persona votant no hagi participat en cap de les anteriors fases 
presencials del Torn Obert i per tant no hagi signat la butlleta del Registre de Participants,  ja 
sigui aquesta persona militant de Convergència Democràtica de Catalunya o simpatitzant, 
haurà d’omplir i signar degudament l’esmentada butlleta.  
 
Article 16. Del vot anticipat, del vot en un altre local i del vot exterior. 
 
16.1. El Comitè organitzador establirà els mecanismes adequats per a garantir que aquelles 
persones que durant la jornada del dia 21 de maig de 2016 no puguin desplaçar-se al local de 
votació que tenen assignat puguin exercir el seu vot anticipadament.  
 
A tal efecte, la Seu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya i totes les seus de les 
federacions territorials romandran obertes el divendres dia 20 de maig des de les 17 h fins les 
21 h perquè es pugui exercir el vot anticipat. 
 
16.2.  El Comitè organitzador establirà els mecanismes adequats per a garantir que aquelles 
persones que vulguin exercir el seu vot en un local diferent del que tenen assignat ho puguin 
fer en un altre local de Convergència Democràtica de Catalunya d’alguna altra localitat de 
Catalunya.  
 
A aquests efectes, i per evitar la duplicitat de vot, es garantirà l’interconnexió del cens a tots 
els locals de manera que els votants ho puguin fer a qualsevol local de Catalunya i una sola 
vegada. 
 
16.3. El Comitè organitzador establirà els mecanismes adequats per tal que els militants 
exteriors puguin exercir el seu vot de manera electrònica des de la seva residència exterior en 
els terminis que s’estableixin. 
 
Article 17. De la urna mòbil. 
 
Cada federació territorial constituirà, com a mínim, una mesa electoral (un president/a i dos 
vocals) que tindrà la funció d’urna mòbil durant tota la jornada electoral.  
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17.1. El Comitè organitzador establirà els mecanismes adequats a nivell de federació territorial 
per tal de garantir que aquelles persones que el dia de la votació no puguin desplaçar-se al 
local de votació per incapacitat o malaltia puguin exercir el seu vot a través d’una “urna 
mòbil”. 
 
17.2. Les federacions territorials on el desplaçament als col·legis electorals sigui més dificultós 
podran establir que les urnes mòbils s’habilitin també per exercir el vot en les poblacions més 
allunyades i en els horaris que determinin les esmentades federacions territorials. 
 
Article 18. Dels interventors/es. 
 
Aquelles persones que vulguin exercir d’interventores de les meses de votació durant la 
jornada del 20 i 21 de maig hauran de sol·licitar-ho en comunicació a la Comissió de 
Compliment i Control Democràtic de la Consulta, a la seu nacional, abans del 17 de maig de 
2016. 
 
 
TÍTOL V. DE L’ESCRUTINI. 
 
Article 19 . Del Centre de dades. 
 
A la Seu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya s’ubicarà el Centre de Dades 
durant tot el dia 21 de maig de  2016 per a centralitzar totes les dades d’arreu del territori,  
l’escrutini i la proclamació de resultats. 
 
Article 20. De l’escrutini. 
 
20.1. A les 19.30 h començarà l’escrutini amb l’obertura de les urnes on s’ha exercit el vot 
anticipat, en el cas de la Seu Nacional o les seus de les federacions territorials, i a continuació 
el recompte de vots als diferents punts de votació, que es farà públicament a la mateixa sala i 
per a totes les persones presents que vulguin assistir-hi. 
 
Els resultats s’anotaran als fulls de resultats proporcionats pel Comitè organitzador indicant el 
total de vots emesos, els vots rebuts per les dues opcions preguntades, els vots en blanc i els 
vots nuls, diferenciant els resultats obtinguts en cadascuna de les dues urnes. 
 
Una vegada finalitzat el recompte es proclamaran els resultats parcials de forma pública entre 
els assistents presents i immediatament es comunicaran telefònicament al Centre de Dades 
ubicat a la seu nacional. 
 
El full de resultats, les llistes de les persones militants i simpatitzants que han votat en aquella 
mesa, juntament amb les corresponents butlletes del Registre de Participants degudament 
signades, s’hauran de fer arribar el dia 22 de maig de 2016 a la Seu Nacional de Convergència 
Democràtica de Catalunya.  
 
20.2. Al Centre de Dades es procedirà telefònicament a la recollida de dades dels diferents 
punts de votació per a procedir al recompte global de vots. 
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TÍTOL VI. DELS RESULTATS. 
 
Article 21. Dels resultats provisionals. 
 
La Mesa Nacional proclamarà els resultats provisionals agregats la nit del 21 de maig de 2016 i 
els divulgarà a les meses territorials i públicament. 
 
Article 22. Dels resultats finals. 
 
Una vegada resoltes les incidències i computats tots els resultats, en el termini màxim de tres 
dies, la Mesa Nacional proclamarà els resultats finals i posarà fi al Congrés extraordinari de 
Convergència Democràtica de Catalunya. 
 
Article 23. De la publicació de resultats. 
 
La Mesa Nacional enviarà a totes les persones registrades al Registre de Participants¸ i per tant 
votants de la consulta, i publicarà al web www.convergents.cat i www.tornobert.cat, els 
resultats finals de la consulta. 
 
 
TÍTOL VII. DE LES INCIDÈNCIES, INFRACCIONS I IMPUGNACIONS. 
 
Article 24. De les incidències i impugnacions. 
 
Qualsevol persona podrà posar en coneixement de la Comissió de Compliment i Control 
Democràtic de la Consulta qualsevol incidència al voltant del procés de la consulta i alhora 
exercir el seu dret a impugnar els resultats. 
 
Aquestes comunicacions o impugnacions s’hauran de presentar davant la Comissió de 
Compliment i Control Democràtic de la Consulta 
 
Article 25. De la competència i tramitació. 
 
La Comissió de Compliment i Control Democràtic de la Consulta resoldrà cautelarment i/o 
definitivament sobre les qüestions que se li plantegin i segons la urgència de la qüestió a 
resoldre podrà reduir els terminis a la immediatesa.  
 
Article 26. Del doble vot. 
 
Cap persona podrà exercir més d’un vot.  
 
En cas que una persona consti com havent exercit el vot en més d’un punt de votació, segons 
apreciï la Mesa Nacional, la Comissió de Compliment i Control Democràtic de la Consulta li 
imposarà una sanció econòmica de fins a 1.000 euros.  
 
 
 

http://www.convergents.cat/
http://www.tornobert.cat/

