
Reglament 
del consell assessoR

Preàmbul
És una prioritat per a Esquerra Republicana impulsar la reflexió, el debat i la concreció de propos-
tes dins la missió de projectar el conjunt de la nació catalana vers un futur de plenitud nacional, 
justícia social, benestar i igualtat d’oportunitats.

Esquerra Republicana vol comptar, per desplegar aquesta missió, amb l’experiència de moltes 
persones de llarga trajectòria al servei del país. I això, a partir de la voluntat d’estructurar un capi-
tal humà d’excel·lència al servei dels objectius polítics d’Esquerra Republicana, amb l’objectiu de 
ser permeables socialment i més eficaços en la tasca política de forjar una majoria social de pro-
grés per construir l’estat propi dins la UE.

El Consell Assessor ha de ser també un espai d’obertura a la societat civil en què Esquerra Re-
publicana pugui disposar de visions de persones de reconeguda vàlua política o professional, que 
acumulen talent, capacitat de reflexió i una gran experiència al servei del país.

article 1. del consell assessor 
Es crea el Consell Assessor, configurat com a òrgan col·legiat assessor de la Presidència d’Esquer-
ra Republicana, en matèria de reflexió, debat, orientació i suport a la política general del partit. 

article 2. constitució
Després de cada Congrés Nacional de caràcter ordinari, es constituirà el Consell Assessor 
d’Esquerra Republicana.

article 3. Funcions 
Són funcions del Consell Assessor d’Esquerra Republicana com òrgan consultiu:

a. Assessorar o informar sobre les qüestions que li plantegi la Presidència d’Esquerra Republica-
na en les polítiques orientades a impulsar els objectius del partit. 

b. Proposar les actuacions o els plantejaments que consideri en funció de l’evolució política, soci-
al i econòmica del conjunt de la nació catalana, que puguin afectar de forma extraordinària el 
funcionament de les institucions en general i del partit en particular.

c. Donar suport, a petició de la Presidència d’Esquerra Republicana, a processos que impliquin la 
participació o la representació del partit en afers polítics de caràcter institucional i de relacions 
externes.

d. Dur a terme, directament o amb el suport extern, els treballs adequats per fonamentar les se-
ves propostes.



article 4. Funcionament
Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell Assessor d’Esquerra Republicana es reunirà com 
a mínim dos cops l’any, prèvia convocatòria de la Presidència d’Esquerra Republicana i d’acord 
amb l’ordre del dia aprovat per aquesta. 

La Presidència d’Esquerra Republicana podrà convidar a les reunions del Consell Assessor les 
persones que consideri rellevants en funció de l’ordre del dia, com també constituir grups de tre-
ball específics. 

article 5. dels membres del consell assessor
La composició i el posterior nomenament de les persones membres del Consell Assessor d’Es-
querra Republicana, que no podrà excedir de vint, serà aprovada per l’Executiva Nacional a propos-
ta de la Presidència del partit. 

Els seus membres seran persones de reconeguda vàlua, de llarga trajectòria professional o cívica, 
de gran bagatge tècnic o amb una gran experiència institucional o orgànica, i no serà una obligació 
expressa que siguin militants d’Esquerra Republicana.

dIsPosIcIÓ FInal ÚnIca

L’aprovació, així com la modificació, d’aquest reglament haurà de ser ratificada per la majoria dels 
consellers nacionals presents en el Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional.

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el 2 de juny de 2012, a Barcelona.


