
REGLAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL

TÍTOL I. DEL CONSELL MUNICIPAL

Article 1. Consell Municipal
El Consell Municipal és un òrgan consultiu format per electes locals que té, entre les seves 
funcions, l’assessorament, el debat i l’elaboració de propostes en els àmbits que tinguin incidència 
en el món local.

Article 2. Constitució
El Consell Municipal es constituirà després de la celebració de les eleccions municipals, un cop 
constituïts els ajuntaments i el ens supramunicipals.

El mandat de les persones designades per les executives territorials i regionals es manté fins que 
aquests òrgans el renovin.

Article 3. Funcionament
Aquest òrgan s’haurà de reunir, com a mínim, dos cops l’any, a proposta de la seva Presidència, o 
de la meitat dels seus membres, o quan així ho sol·liciti la Secretaria de Política Municipal.

Les decisions es prendran per majoria simple dels seus membres.

Article 4. Membres
1. El Plenari del Consell Municipal estarà format pels següents membres:

a. Els alcaldes i les alcaldesses militants d’Esquerra Republicana de les deu localitats més 
poblades dels Països Catalans que no siguin capitals de comarca i que no siguin membres 
del Consell Nacional per una altra via.

b. Els alcaldes i les alcaldesses de les capitals de comarca que siguin militants d’Esquerra 
Republicana.

c. Un alcalde o una alcaldessa o, en el cas que no n’hi hagués, un regidor o una regidora per 
federació territorial o regional, per elecció de la seva executiva territorial o regional. 
Aquesta elecció la farà l’executiva territorial corresponent escollida després del Congrés 
Nacional, i es comunicarà a la Presidència del Consell Nacional.

d. Les persones que siguin portaveus del partit als consells de vegueries o, si escau, a les 
diputacions provincials dels Països Catalans, o als consells insulars.

e. Les persones presents als òrgans de direcció de les entitats municipalistes.
f. La Secretaria de Política Municipal també proposarà, d’acord amb les federacions 

comarcals,  altres càrrecs electes locals a fi i efecte de garantir la representativitat de 
totes les comarques en el si del Consell, i l’equilibri entre municipis grans i petits, tenint 

 



en compte els resultats electorals. Aquesta proposta haurà de ser ratificada per 
l’Executiva Nacional.

2. Quan algun d’aquests càrrecs cessi del lloc electiu o institucional que li donava accés a ser 
membre del Consell Municipal, cessarà automàticament del Consell Municipal.
Aquest serà substituït per qui passi a ocupar el seu lloc electiu o institucional, si l’hi hagués.

Article 5. Presidència
1. La Secretaria de Política Municipal, després de consultar els membres del Consell Municipal, 

proposarà, d’entre els membres d’aquest òrgan, una Presidència, preferentment dels 
territoris amb més implementació municipal, que haurà de ser aprovada, si escau, per 
l’Executiva Nacional, i ratificada pel Consell Nacional i pel mateix Consell Municipal.

La Presidència del Consell Municipal formarà part de l’Executiva Nacional d’Esquerra 
Republicana.

La Presidència convocarà el Consell Municipal amb una antelació mínima de cinc dies, com a 
mínim dos cops l’any.

2. La Presidència cessa en el càrrec per una de les causes següents:
a) L'extinció del mandat.
b) La renúncia, formalitzada per escrit.
c) La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec, si ho acorda una 

majoria de dues terceres parts del Consell Nacional.
d)  La mort, o una malaltia greu que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions.

TITOL II. DE LES FUNCIONS

Article 6. Funcions
Les seves funcions seran:

1. Aprovar, prèviament a la discussió en el Consell Nacional, les directrius bàsiques del 
programa electoral municipal.

2. Formular observacions i propostes sobre programes electorals de les eleccions als 
parlaments autonòmics, estatals o europeus.

3. Debatre les propostes que siguin d’interès per al món local, a proposta de la seva 
Presidència, d’una quarta part dels seus membres o de la Secretaria de Política Municipal, i 
marcar posicionament sobre aquesta matèria mitjançant l’Executiva Nacional.

4. Assessorar l’activitat del partit i els grups parlamentaris, especialment en els àmbits que 
tinguin incidència en el món local.

5. Informar preceptivament de les decisions que l’Executiva Nacional posi a la seva consideració 
sobre les decisions de caràcter polític transcendental que hagi de prendre el partit.

6. Rebre informació que es derivi d’altres òrgans del partit i que afecti el món local.

 



7. Designar persones a cada comissió sectorial en què s’estructuri el partit en representació del 
món municipal. La Secretaria de Política Municipal farà una proposta de persones que hagin 
d’ocupar les vocalies municipals en el si de les comissions sectorials que haurà de ser 
aprovada pel mateix Consell Municipal.

Dels acords adoptats pel Consell Municipal, la Presidència en donarà trasllat a l’Executiva 
Nacional en la primera reunió d’aquesta posterior a la celebració del Consell Municipal.

TÍTOL III. DE L'EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL

Article 7. Executiva del Consell Municipal
L’Executiva del Consell Municipal és un òrgan de debat i de treball que emana del Plenari del 
Consell Municipal.

Article 8. Funcions de l’Executiva
L'Executiva del Consell Municipal farà un seguiment de la situació i l'actualitat política del món 
municipal i formularà propostes, posicionaments polítics i assessorarà al partit.

Durant els intervals de sessions del Consell Municipal, correspondrà a l’Executiva desenvolupar i 
fer el seguiment dels acords del plenari.

Article 9. Composició de l’Executiva
1. La Presidència del Consell Municipal.
2. Les persones que siguin portaveus del partit als consells de vegueries o, si escau, a les 

diputacions provincials dels Països Catalans, o als consells insulars.
3. Una persona present als òrgans de direcció de les principals entitats municipalistes.
4. Fins a un màxim de 5 vocalies a proposta de la Presidència.

Article 10. Elecció de l’Executiva
La composició de l’Executiva haurà de ser ratificada pel Plenari a proposta de la Presidència.

Article 11. Convocatòria de l’Executiva
L’Executiva serà convocada i presidida per la Presidència del Consell Municipal. L’Executiva del 
Consell Municipal també pot ser convocada per majoria absoluta de les persones membres.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquest Reglament l’haurà d’aprovar la majoria dels membres del consell nacional presents en el 
Consell Nacional responsable de la seva aprovació.

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana, el 29 de setembre de 2012, a Barcelona.

 


