
El Consell
Nacional

Reglament de Règim Intern
Llibre II





Títol I. Del Consell Nacional ..............................................................................................................7

Capítol I. Naturalesa i funcions ....................................................................................................................................................................................................7
Article 211.1. Naturalesa del Consell Nacional ..........................................................................................................................................7
Article 211.2. Funcions bàsiques ...........................................................................................................................................................................7

Capítol II. Composició ...........................................................................................................................................................................................................................7
Article 212.1. Composició ..............................................................................................................................................................................................7
Article 212.2. Consellers nacionals per federació comarcal i insular .................................................................................8

TÍtol II. De la constitució del Consell Nacional .............................................................................8

Capítol I. Constitució.............................................................................................................................................................................................................................8
Article 221.1. Convocatòria del Consell Nacional constituent ...................................................................................................8
Article 221.2. Ordre del dia  ......................................................................................................................................................................................8
Article 221.3. Elecció de la Presidència i de la mesa del Consell Nacional  .................................................................9

Títol III. Del funcionament ................................................................................................................9

Capítol I. Funcionament ....................................................................................................................................................................................................................9
Article 231.1. Presidència del Consell Nacional .......................................................................................................................................9
Article 231.2. Funcions de la mesa del Consell Nacional ..............................................................................................................9
Article 231.3. Convocatòria ..................................................................................................................................................................................... 10
Article 231.4. Ordre del dia ..................................................................................................................................................................................... 10
Article 231.5. Propostes de resolució ........................................................................................................................................................... 10
Article 231.6. Votacions ...............................................................................................................................................................................................11
Article 231.7. Persones convidades ..................................................................................................................................................................11

Capítol II. Aprovació i modificació ...........................................................................................................................................................................................11
Article 232.1. Aprovació i modificació dels reglaments reguladors  
de l’activitat interna d’Esquerra Republicana ........................................................................................................................................11
Article 232.2. Reglament de Règim Intern ................................................................................................................................................11

El Consell Nacional
Índex



Article 232.3. Reglaments nacionals de caràcter no permanent ........................................................................................ 12
Article 232.4. Debat d’esmenes a reglaments d’àmbit nacional .......................................................................................... 12
Article 232.5. Reglaments territorials ............................................................................................................................................................ 12

Disposició derogatòria ..................................................................................................................... 13

Disposició final .................................................................................................................................. 13



El Consell
Nacional

Reglament de Règim Intern
Llibre II





7Reglament de règim intern. Llibre II. El Consell NacionalESQUERRA REpUbLICANA

Títol I. Del Consell Nacional

Capítol I. Naturalesa i funcions

Article 211.1. Naturalesa del Consell Nacional
El Consell Nacional d’Esquerra Republicana és el màxim òrgan entre congressos i ajusta la línia política del partit a les 
circumstàncies del moment, sempre d’acord amb la línia marcada en el darrer Congrés o la darrera Conferència Nacional. 

Aprova les directrius bàsiques dels programes electorals i també impulsa i controla l’actuació dels òrgans de govern 
del partit.

Article 211.2. Funcions bàsiques
El Consell Nacional té les següents funcions: 

a) Ajustar la línia política d’Esquerra Republicana a les circumstàncies del moment, d’acord amb la línia marcada en el 
darrer Congrés o la darrera Conferència Nacional.

b) Aprovar les directrius bàsiques dels programes electorals, les coalicions i les candidatures a les cambres 
legislatives.

c) Impulsar i controlar l’actuació dels òrgans de govern d’Esquerra Republicana, ratificar els plans de treball de l’Exe-
cutiva Nacional i les orientacions dels plans de treball dels òrgans territorials.

d) Elegir, per majoria absoluta, les persones que hagin de cobrir les vacants que es produeixin a l’Executiva Nacional.
e) Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional, la composició de la Comissió de Garanties i la Comissió Censora de 

Comptes, després de cada congrés nacional.
f) Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional, els reglaments reguladors de l’activitat interna del partit, com també 

les ponències i les comissions organitzadores.
g) Aprovar els pressupostos i la liquidació dels comptes anuals.
h) Resoldre els recursos sobre els expedients sancionadors aprovats per l’Executiva Nacional.
i) Les funcions que determina la normativa del partit.

Capítol II. Composició

Article 212.1. Composició
El Consell Nacional està constituït per:

a) L’Executiva Nacional.
b) Trenta persones militants escollides pel Congrés Nacional.
c) Els alcaldes de les capitals de comarca que siguin militants d’Esquerra Republicana i de les deu localitats més po-

blades que no siguin capitals de comarca.
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d) Un alcalde o, en el cas que no n’hi hagi, un regidor del País Valencià i de les Illes i un per federació regional escollit 
per l’executiva corresponent.

e) Les presidències de les federacions comarcals, insulars i de districte.
f) Els militants escollits consellers nacionals pels òrgans territorials corresponents.
g) Els membres de les cambres legislatives en representació d’Esquerra Republicana.
h) Les persones que ostentin la màxima representació del partit a les diputacions provincials o als consells insulars.
i) Les presidències de les comissions sectorials nacionals i de l’Assemblea Nacional de la Dona.
j) Els responsables de les coordinadores de polítiques LGBTI i de ciutadania.
k) Els militants que hagin ocupat la Presidència i la Secretaria General del partit.
l) Un màxim de tres persones militants, a proposta de l’Executiva Nacional.
m) Divuit persones militants de les JERC.

Article 212.2. Consellers nacionals per federació comarcal i insular
a) En el cas que el candidat a la presidència d’una federació comarcal o insular renunciï, en el congrés de renovació 

dels òrgans de direcció, a ser conseller nacional, ha de determinar la persona que ocuparà la plaça de conseller na-
cional d’entre els membres de la candidatura.

b) D’acord amb l’establert en l’article 112.1.f), el conjunt de federacions comarcals i insulars escullen en els seus con-
gressos de renovació d’òrgans de direcció un total de quaranta consellers nacionals proporcionalment a la seva 
militància. 

c) En el cas que alguna de les places quedi vacant durant el mandat, s’ha de cobrir en el següent congrés comar-
cal o insular.

TÍtol II. De la constitució del Consell Nacional

Capítol I. Constitució

Article 221.1. Convocatòria del Consell Nacional constituent
La Presidència del Consell Nacional sortint convoca els membres del Consell Nacional a una primera reunió de cons-
titució, que té lloc en un termini de 30 dies després que la Comissió de Garanties hagi proclamat els resultats de la 
jornada electoral.

La convocatòria es fa per qualsevol mitjà de comunicació escrit amb una anticipació mínima de 15 dies. S’afegeixen a la 
convocatòria els nous consellers nacionals resultants de les votacions de la jornada electoral.

Article 221.2. Ordre del dia 
L’ordre del dia ha de contenir, com a mínim, els següents punts:

1.  Elecció de la Presidència i de la mesa del Consell Nacional.
2.  Presa de coneixement dels resultats de la jornada electoral.
3.  Aprovació de l’Informe de gestió de la Presidència sortint.
4.  Aprovació de l’Informe sobre la gestió econòmica i patrimonial del partit.
5.  Presentació de la Presidència entrant.
6.  Acord d’inici de la renovació dels òrgans territorials.
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7.  Aprovació del Reglament del plenari del Congrés.
8.  Aprovació dels membres de les ponències dels documents congressuals.
9.  Aprovació de la Comissió Organitzadora del plenari.
10.  Convocatòria, a proposta de la Presidència, del plenari del Congrés Nacional.

Excepcionalment, i en el cas que hi hagi convocats uns comicis electorals dins dels sis mesos següents o la previsió que 
se’n convoquin, l’Executiva Nacional pot acordar no incloure els punts 6, 7, 8, 9 i 10 en l’ordre del dia del Consell Nacional 
fins passats els comicis electorals esmentats.

Article 221.3. Elecció de la Presidència i de la mesa del Consell Nacional 
El Consell Nacional ha d’escollir la Presidència i la mesa d’entre els seus membres, a partir d’una proposta tancada de 
l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana. La mesa està formada per una presidència, una vicepresidència, una secre-
taria i dues vocalies. 

La Presidència del Consell Nacional, així com la resta de membres de la mesa, són escollits pel mateix Consell Nacional 
per majoria del plenari. 

Acabada la votació, la mesa escollida pren possessió dels seus càrrecs i dóna per constituït el Consell Nacional.

Títol III. Del funcionament

Capítol I. Funcionament

Article 231.1. Presidència del Consell Nacional
Les atribucions de la Presidència del Consell Nacional són les d’elaborar la proposta de l’ordre del dia, incloent-hi les 
qüestions que li faci arribar l’Executiva Nacional o els assumptes que prèviament hagin demanat de tractar un 10 % dels 
membres. 

La Presidència del Consell Nacional obre i aixeca les sessions, presideix i modera els debats i vetlla pel compliment 
d’aquest Reglament.

La Presidència del Consell Nacional, en el cas de dimissió o baixa conjunta de la Presidència i la Secretaria General, pre-
sideix l’Executiva Nacional i s’encarrega d’impulsar la celebració d’un congrés nacional extraordinari per escollir una nova 
direcció nacional en el termini de tres mesos des del moment en què es produeixin les vacants.

En el cas que la Presidència quedi vacant, s’ha d’escollir una Presidència en el següent Consell Nacional. Durant aquest 
període, la Vicepresidència del Consell n’ha d’assumir les funcions.

Article 231.2. Funcions de la mesa del Consell Nacional
La Vicepresidència assisteix la Presidència del Consell Nacional en la seva tasca i la substitueix en cas d’absència.

La Secretaria assessora la Presidència del Consell Nacional sobre les qüestions de procediment i d’aplicació del Reglament 
i dels Estatuts del partit, redacta les actes de les reunions del Consell i duu el control d’assistència de cada sessió.
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Les vocalies ajuden els altres membres de la mesa en la seva tasca i vetllen especialment per tot el que es refereix a les 
votacions.

En el cas de baixa d’algun altre membre de la mesa, l’Executiva Nacional presenta una candidatura d’entre els membres 
del Consell Nacional per proveir-la. L’escull el Consell Nacional per majoria del plenari.

Article 231.3. Convocatòria
La Presidència del Consell Nacional, d’acord amb la Secretaria General, fixa la data i el lloc de la reunió, que es convo-
ca per qualsevol mitjà escrit almenys amb quinze dies d’antelació. Es convoquen els consellers nacionals escollits fins 
a la data de convocatòria que estan al corrent de pagament de les quotes de militància i en compliment de la Carta 
Financera.

Se celebra un Consell Nacional ordinari almenys un cop cada tres mesos. A aquest efecte, el mes d’agost és inhàbil. Es 
reuneix de forma extraordinària a petició d’un terç dels membres o per acord de l’Executiva Nacional.

Perquè una sessió del Consell Nacional quedi convenientment constituïda, caldrà la presència, com a mínim, de més del 
25 % dels membres.

En cap cas es pot delegar l’assistència al Consell Nacional en una altra persona.

Article 231.4. Ordre del dia
A les sessions ordinàries, la Presidència del Consell Nacional facilita, juntament amb la convocatòria, l’extracte de l’acta 
de la sessió anterior, la documentació relativa als temes per plantejar i una proposta d’ordre del dia provisional en el qual 
poden figurar, entre d’altres, els assumptes següents:

1.  Aprovació de l’ordre del dia definitiu.
2.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3.  Informe de la Presidència i/o de la Secretaria General.
4.  Discussió i votació de resolucions.
5.  Totes les qüestions que li faci arribar l’Executiva Nacional o la Secretaria General.
6. Els assumptes que, prèviament a la convocatòria, hagin demanat de tractar un 10 % dels membres del Consell 

Nacional.
7.  Altres qüestions.

Les intervencions en el punt relatiu a altres qüestions no són motiu de debat ni de votació, i per participar-hi cal haver 
demanat la paraula a la mesa abans de començar la sessió.

Article 231.5. Propostes de resolució
Poden presentar propostes que comportin resolució les persones següents:

a)  La Presidència.
b)  La Secretaria General.
c)  La Presidència del Consell Nacional.
d)  Qualsevol persona membre del Consell, sempre que avali la proposta un mínim del 10 % dels membres d’aquest 

òrgan. Cal presentar-les per escrit a la mesa abans de la convocatòria del Consell Nacional.
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Els ponents disposen de 5 minuts per defensar les propostes de resolució. Seguidament, s’obre un torn tancat de parau-
les regulat per la mesa del Consell Nacional. 

El ponent que presenti la resolució pot acceptar aportacions que faci qualsevol conseller nacional.

Article 231.6. Votacions
Les votacions es fan a mà alçada, excepte quan es tracta d’eleccions per a càrrecs o assumptes que afecten directament 
persones, que la votació és secreta. 

Els acords del Consell s’adopten per majoria simple, llevat dels casos en què els Estatuts preveuen majories qualificades.

En les votacions que afecten persones com a proposta prèvia d’un òrgan del partit es dóna l’opció d’emetre vots posi-
tius, negatius o en blanc. En les votacions que afecten persones en elecció oberta es dóna l’opció d’emetre vots posi-
tius o en blanc.

Article 231.7. Persones convidades
Qualsevol persona militant que vulgui assistir al Consell Nacional s’haurà d’adreçar per escrit a la Mesa, amb una anticipació 
mínima d’una setmana, que en decidirà l’oportunitat. En aquest cas, la persona militant podrà assistir-hi sense veu ni vot.

La Presidència, la Secretaria General o la Presidència del Consell Nacional del partit podran convidar a alguna sessió del 
Consell a qualsevol persona, tingui o no la condició de militant.

Capítol II. Aprovació i modificació

Article 232.1. Aprovació i modificació dels reglaments reguladors  
de l’activitat interna d’Esquerra Republicana
Poden aprovar reglaments tant l’Executiva Nacional com les executives del País Valencià, de les Illes i de la Federació de 
Barcelona. Els reglaments, en tot cas, sempre els ha de ratificar el Consell Nacional.

L’Executiva Nacional aprova una comissió redactora, que és l’encarregada d’elaborar les propostes de reglaments del 
seu àmbit.

Article 232.2. Reglament de Règim Intern
La mesa del Consell Nacional tramet la proposta total o parcial de Reglament a tots els membres d’aquest òrgan, en 
un termini de trenta dies naturals abans de la data de celebració del Consell Nacional en què s’ha de procedir a l’apro-
vació del document. De la mateixa manera i en el mateix termini, es tramet la proposta de document a la Comissió de 
Garanties perquè hi dictamini.

Els membres del Consell Nacional poden presentar esmenes al registre de la Seu Nacional del partit, o mitjançant les 
eines electròniques que s’habilitin a aquest efecte, fins a quinze dies abans de la data de celebració del Consell.

Les persones que presenten esmenes han d’indicar clarament si són de supressió, modificació o addició amb relació al text 
original. Cal que cada esmena estigui redactada i indiqui clarament els apartats afectats i, eventualment, el text alternatiu.
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En el mateix termini, fins a quinze dies abans de la data de celebració del Consell, la Comissió de Garanties dictamina so-
bre el contingut del document.

La comissió redactora del text inicialment proposat contacta amb les persones que presenten esmenes amb l’objectiu 
d’acceptar, rebutjar o transaccionar les modificacions presentades.

La comissió redactora elabora un document que consisteix en la ponència original modificada, en funció de les esme-
nes que han estat acceptades o transaccionades per acord de la comissió redactora i del dictamen de la Comissió de 
Garanties. S’adjunten al document les esmenes que es mantenen vives. 

Article 232.3. Reglaments nacionals de caràcter no permanent
La mesa del Consell Nacional tramet la proposta de reglament als membres del Consell Nacional, en un termini de quin-
ze dies naturals abans de la data de celebració del Consell Nacional en què s’ha de procedir a l’aprovació del document. 
Els membres del Consell Nacional poden presentar esmenes al registre de la Seu Nacional del partit, o mitjançant les 
eines electròniques que s’habilitin a aquest efecte, fins a 7 dies abans de la data de celebració del Consell.

Les persones que presenten esmenes han d’indicar clarament si són de supressió, modificació o addició amb relació 
al text original. Cal que cada esmena estigui redactada i indiqui clarament els apartats afectats i, eventualment, el text 
alternatiu.

La comissió redactora contacta amb les persones que presenten esmenes amb l’objectiu d’acceptar, rebutjar o transacci-
onar les modificacions presentades. 

La comissió redactora elabora un document que consisteix en la ponència original modificada, en funció de les esmenes 
que han estat acceptades o transaccionades. S’adjunten al document les esmenes que es mantenen vives. 

Els terminis previstos als punts anteriors poden ser modificats, de forma motivada, en funció de les circumstàncies.

Article 232.4. Debat d’esmenes a reglaments d’àmbit nacional
En el cas dels debats per aprovar els textos reglamentaris, el procediment és el següent:

a)  La mesa dóna la paraula a un membre de la ponència redactora, que disposa d’un temps màxim de deu minuts.
b)  Seguidament, hi poden intervenir les persones que mantenen esmenes vives, durant el temps que estipuli la mesa, 

que permet una intervenció del ponent d’igual durada. 
c)  Finalment, es vota el text amb les esmenes incorporades.

Article 232.5. Reglaments territorials
Les executives del País Valencià, de les Illes i de la Federació de Barcelona trameten a l’Executiva Nacional una proposta 
de reglament, perquè la remeti a la Comissió de Garanties perquè hi dictamini.

La Comissió de Garanties dictamina, en un termini màxim de 15 dies, si la proposta de reglament s’ajusta totalment o 
parcialment als Estatuts i al marc normatiu o bé entren en contradicció.

Les propostes reglamentàries que la comissió determina que no entren en contradicció amb la normativa d’àmbit superi-
or s’envien a l’Executiva Nacional perquè les remeti al Consell Nacional perquè les ratifiqui.
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Si la comissió determina que les propostes de reglament tenen parts contradictòries amb la normativa, dictamina l’ade-
quació normativa de la proposta de reglament amb condicionants i la remet a l’òrgan territorial a fi que procedeixi a cor-
regir els defectes indicats. L’òrgan proposant, un cop esmenat i aprovat el nou document, el remet a la comissió perquè 
verifiqui que s’han esmenat els defectes indicats. Un cop verificat aquest fet, la comissió les envia a l’Executiva Nacional 
perquè les remeti al Consell Nacional perquè les ratifiqui. 

En el cas que la comissió dictamini que alguna proposta de nova reglamentació o de modificació és nul·la de ple dret, es 
retorna a l’òrgan proposant, que ha de decidir si proposa un nou text perquè s’aprovi o bé opta per retirar-la.

Disposició derogatòria
L’entrada en vigor d’aquest llibre suposa la derogació del Reglament del Consell Nacional aprovat pel Consell Nacional 
d’Esquerra Republicana el 2 de juny de 2012, a Barcelona.

Disposició final
Aquest llibre entra en vigor una vegada el ratifiqui el Consell Nacional.1

1 Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana celebrat a Barcelona el 17 de desembre de 2016.
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