
REGLAMENT
DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE 
LA COORDINADORA DE POLÍTIQUES 
PER A PERSONES LESBIANES, GAIS, 
TRANSSEXUALS I BISEXUALS

TÍTOL I. DE LA COORDINADORA LGTB

Article 1. Coordinadora LGTB
La Coordinadora de Polítiques per a Persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
d’Esquerra Republicana —en endavant, Coordinadora LGTB— és un òrgan d’assessorament, debat i 
elaboració de propostes en l’àmbit de les polítiques LGTB i dels programes electorals en aquest 
àmbit temàtic.

Article 2. Funcions de la Coordinadora LGTB
La Coordinadora LGTB desenvoluparà les funcions següents:

1. Contribuirà a elaborar el discurs polític i a fixar el posicionament públic d’Esquerra 
Republicana en els aspectes relacionats amb el col·lectiu LGTB.

2. Participarà en l’elaboració dels programes electorals i ajudarà a difondre’ls.
3. Contribuirà a l'establiment de les bases teòriques i tècniques del discurs d'Esquerra 

Republicana pel que fa a l'àmbit de les polítiques LGTB i farà propostes en aquest mateix 
camp, sobre la base de la Declaració Ideològica d'Esquerra Republicana i del text de la 
ponència política aprovada per Congrés Nacional, i si escau, també d'acord amb la voluntat 
majoritària de la militància expressada en referèndum o consultes no vinculants.

4. Assessorarà la representació institucional i els càrrecs públics d’Esquerra Republicana a les 
institucions on és present.

5. Redactarà documents i informes sobre la temàtica LGTB a petició de l'Executiva Nacional. Els 
documents i les resolucions aprovats per la Coordinadora LGTB tindran caràcter de document 
de treball perquè els utilitzin els òrgans interns d'Esquerra Republicana i les persones 
representants del partit a les institucions.

6. Participarà en els plans de formació del partit.
7. Fomentarà el debat polític i la formació contínua de la militància en totes les matèries en què 

l'activitat política requereixi coneixement i posicionament polític en el marc de les polítiques 
LGTB.

8. Elevarà als òrgans superiors les inquietuds, la informació o la documentació que consideri 
importants per al partit o per als òrgans territorials corresponents.

 



9. Possibilitarà un marc d’actuació per a persones professionals i expertes en polítiques LGTB, 
amb intervencions socials en el seu àmbit i la difusió i defensa de la política d'Esquerra 
Republicana.

10. Esdevindrà el nexe de connexió amb les organitzacions i entitats socials representatives de 
l'àmbit LGTB.

11. Participarà, si escau, dels consells i les comissions de treball que emanin de les 
administracions i que tractin temes relacionats directament amb les persones LGTB.

12. Amb l'autorització de la persona membre de l’Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions 
i en coordinació amb aquesta, organitzarà actes públics adreçats al col·lectiu LGTB i 
participarà en convocatòries promogudes des del teixit associatiu d'aquest àmbit.

TÍTOL II. DE L'ORGANITZACIÓ DE LA COORDINADORA LGTB

Article 3. Composició
La Coordinadora LGTB haurà d’estar formada per un mínim de 20 persones militants, 
simpatitzants o amigues d’ERC vinculades a l’àmbit de les polítiques LGTB.

La participació com a membre de la Coordinadora LGTB és compatible amb la participació en les 
comissions sectorials en els termes que estableixen els Estatuts i el Reglament de Règim Intern 
de les Comissions Sectorials.

Article 4. Inscripció
La sol·licitud d’inscripció a la Coordinadora LGTB es farà per escrit i emplenant la butlleta 
habilitada amb aquesta finalitat, o bé per escrit per mitjans electrònics amb la signatura 
convenientment validada. La butlleta haurà de ser tramesa a la Seu Nacional del partit, que 
n'haurà d'informar a l'Executiva de la Coordinadora LGTB.

Durant els tres mesos següents a la data de registre de la butlleta a la Seu Nacional, la nova 
persona membre de la Coordinadora LGTB no podrà exercir el dret de sufragi actiu i passiu en 
l’àmbit de la Coordinadora LGTB. Transcorreguts els tres mesos, si l’Executiva de la Coordinadora, 
d'acord amb la persona membre de l’Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions, no ha pres 
cap decisió contrària, de forma motivada, la persona sol·licitant passarà a gaudir de la condició de 
membre de ple dret de la Coordinadora LGTB.

Article 5. Votacions
Les votacions seran a mà alçada, excepte quan es tracti d’eleccions per a càrrecs o assumptes que 
afectin directament persones, que la votació serà secreta.

Els acords de la Coordinadora s’adopten per majoria simple, llevat dels casos en què es 
requereixin expressament majories qualificades.

S’entén que hi ha majoria simple si els vots positius superen els negatius.

 



S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit la meitat més un dels vots 
vàlids emesos.

Les votacions que afectin persones com a proposta prèvia d'un òrgan del partit es donarà l'opció 
d'emetre vots positius, negatius o en blanc.

En les votacions que afectin persones en elecció oberta es donarà l'opció d'emetre vots positius o 
en blanc.

Les persones simpatitzants i amigues que formen part de la Coordinadora LGTB podran assistir i 
participar activament en l'organització i en el funcionament de la Coordinadora, amb veu però 
sense vot.  

Article 6. Difusió
En el moment de l’ingrés al partit, s’informarà a les noves persones militants, simpatitzants i 
amigues de l’existència i les finalitats de la Coordinadora LGTB i se’n facilitarà la integració.

Article 7. Nivells d’organització
La Coordinadora LGTB s'estructura en l’Assemblea, l’Executiva de la Coordinadora LGTB i el 
coordinador o la coordinadora.

TÍTOL III. DELS ÒRGANS I FUNCIONS DE LA COORDINADORA LGTB

Article 8. Assemblea de la Coordinadora LGTB
L’òrgan bàsic de la Coordinadora LGTB és l’Assemblea, de la qual formen part totes les persones 
militants, simpatitzants i amigues que hi estiguin inscrites. L’Assemblea es reunirà, com a mínim, 
un cop l’any, i enviarà l’acta a la persona membre de l’Executiva Nacional a la qual estigui adscrita.

L'Assemblea serà convocada pel coordinador o la coordinadora de la Coordinadora LGTB. En el cas 
que la Coordinadora sigui vacant, l'Assemblea pot ser convocada per la persona membre de 
l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions.

La convocatòria, amb l'ordre del dia, s’ha de trametre amb 15 dies naturals d’antelació mínima.

Article 9. Funcions de l’Assemblea de la Coordinadora
L’Assemblea de la Coordinadora LGTB té les funcions següents:

1. Escollir el coordinador o la coordinadora de la Coordinadora LGTB a proposta de la persona 
membre de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions.

2. Aprovar els càrrecs de l’Executiva a proposta de  la persona coordinadora de la Coordinadora 
LGTB.

3. Aprovar el Pla de treball anual.
4. Aprovar la memòria anual.
5. Debatre i aprovar documents elaborats per la Coordinadora LGTB.

 



6. Debatre i aprovar resolucions elaborades en matèria de LGTB per qualsevol membre de 
l’Executiva de la Coordinadora.

7. Debatre i aprovar el document base LGTB dels programes electorals.

Els documents i les resolucions aprovats per la Coordinadora LGTB tindran caràcter de document 
de treball perquè els utilitzin els òrgans interns d’Esquerra Republicana i les persones 
representants d’Esquerra Republicana a les institucions.

Article 10. Elecció del coordinador o la coordinadoraa
L'elecció del coordinador o la coordinadora seguirà el procés següent:

1. A proposta de la persona de l'Executiva Nacional responsable d'impulsar i garantir les 
polítiques LGTB, les persones membres de l'Assemblea de la Coordinadora LGTB hauran de 
ratificar una persona coordinadora que tindrà veu i vot en el Consell Nacional.

2. Aquesta proposta s’haurà de fer arribar a totes les persones membres de la Coordinadora 
LGTB com a mínim 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea. La persona candidata haurà 
de ser ratificada per l’Assemblea de la Coordinadora LGTB.

3. En el cas que no es ratifiqui, la persona membre de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les 
funcions haurà de proposar una altra candidatura.

Article 11. Executiva
La persona coordinadora escollida haurà de presentar una proposta d'Executiva de la 
Coordinadora perquè sigui ratificada per l'Assemblea.

L’Executiva de la Coordinadora, que es reunirà com a mínim trimestralment, està formada pels 
components següents:

1. El coordinador o la coordinadora.
2. La Vicepresidència.
3. La Secretaria.
4. La Vocalia de Política Parlamentària.
5. La Vocalia de Política Municipal.
6. Si escau, fins a vuit vocalies temàtiques de lliure assignació proposades per la persona 

coordinadora.
7. Si escau, les persones coordinadores de les Coordinadores LGTB territorials o regionals 

constituïdes formalment.

L’Executiva de la Coordinadora LGTB es renovarà després de cada Congrés Nacional, en una reunió 
de l'Assemblea de la Coordinadora LGTB convocada amb aquesta finalitat per persona membre de 
l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions.

En el cas de baixa o dimissió d'una persona membre de l'Executiva de la Coordinadora, la mateixa 
Executiva nomenarà, si escau, una persona substituta fins a la propera Assemblea. No obstant, si 
les baixes o dimissions a l'Executiva afecten el 50 % de les persones membres, s'haurà de 
convocar necessàriament una Assemblea de la Coordinadora LGTB en el termini màxim d'un mes 
per escollir una nova Executiva.

 



Article 12. Funcions de l’Executiva de la Coordinadora LGTB
L’Executiva de la Coordinadora té les funcions següents:

1. Elaborar propostes i documents de suport a l’acció política d’Esquerra Republicana.
2.  Redactar el document base dels programes electorals.
3. Respondre les consultes que rebin dels representants orgànics i institucionals d’Esquerra 

Republicana.
4.  Contactar amb entitats i professionals relacionats amb el seu àmbit d’actuació que considerin 

d’interès.
5.  Redactar el pla de treball i la memòria anual.
6. Si escau, coordinar-se amb les persones o estructures d'àmbit territorial, regional, comarcal 

o local que treballin els mateixos continguts.
7.  Amb l'autorització de la persona membre de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les 

funcions  i en coordinació amb aquesta, organitzarà actes públics adreçats al col·lectiu LGTB i 
participarà en convocatòries promogudes pel teixit associatiu d'aquest àmbit.

Article 13. Funcions del coordinador o la coordinadora
La persona coordinadora té les funcions següents:

1. Representar públicament la Coordinadora LGTB.
2. Planificar i impulsar el treball que ha de fer la Coordinadora LGTB.
3. Coordinar-se amb la persona membre de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions.

Article 14. Funcions de la Vicepresidència de la Coordinadora LGTB
La Vicepresidència de la Coordinadora LGTB substituirà el coordinador o la coordinadora, si escau.

Article 15. Funcions de la Secretaria de la Coordinadora GLTB
La Secretaria de la Coordinadora LGTB té les funcions següents:

1. Fer l’acta de les reunions.
2. Coordinar la redacció de la documentació pròpia.
3. Assistir la presidència en les seves funcions.

Article 16. Coordinadora Sectorial
La Coordinadora LGTB formarà part de la Coordinadora Sectorial.

Article 17. Cessaments i les mocions de censura
És potestat de la persona membre de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions 
responsable d'impulsar i garantir les polítiques LGTB proposar a l'Executiva Nacional el cessament 
de la persona Coordinadora en el cas que no exerceixi amb responsabilitat les funcions per a les 
quals va ser escollida.

Tanmateix, es podrà presentar una moció de censura a la persona coordinadora si es valora que 
no exerceix adequadament les seves responsabilitats. Se'n podrà presentar només una per 
mandat.

 



Per tal que la moció de censura prosperi, en primer lloc, caldrà l'aval del 51 % de la militància 
adscrita a la Coordinadora LGTB; en segon lloc, la moció haurà d'adreçar-se a la  persona membre 
de l'Executiva Nacional que n'assumeixi les funcions, que haurà de convocar una Assemblea LGTB 
extraordinària en un termini de quinze dies i proposar una nova persona com a coordinadora.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquest Reglament quedarà derogat l’anterior Reglament de Funcionament i 
Organització de la Coordinadora de Polítiques per a persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La modificació d’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.

 


