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Títol I. De les disposicions generals
Capítol I. Règim administratiu i jurídic
Article 611.1. Capacitat jurídica
Esquerra Republicana té plena capacitat jurídica d’obrar i, en concret, per adquirir, alienar i efectuar tots els actes de disposició que consideri necessaris sobre els seus béns i drets, segons acordin els òrgans de direcció, en l’àmbit de les seves competències.

Article 611.2. Representació legal
La representació legal del partit recau en la Secretaria General.
La Secretaria General pot atorgar els apoderaments generals o especials que cregui convenients per al bon funcionament de l’administració d’Esquerra Republicana.

Article 611.3. Règim de contractació
Esquerra Republicana ha elaborat unes instruccions de contractació que ha d’aplicar als contractes destinats a obres i
serveis i a adquirir béns en nom de l’organització. Aquestes instruccions s’han de publicar a la pàgina web del partit.
Les instruccions de contractació s’inspiren en els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació sense perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui
procedent. Esquerra Republicana s’ha d’abstenir de contractar amb empreses que vulnerin drets fonamentals, i prioritzarà les que assumeixin valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits socials, ambientals, de bon govern i de
transparència.

Article 611.4. Dissolució i destí del patrimoni
La dissolució del partit només es pot acordar en Congrés extraordinari per majoria de 2/3.
El mateix Congrés haurà de decidir la destinació del patrimoni net que resulti de la liquidació i designarà una Comissió
Liquidadora a proposta de l’Executiva Nacional, que adoptarà les decisions oportunes per a la liquidació de béns i drets.

Article 611.5. Règim de documentació
Les dades de les persones vinculades a Esquerra Republicana formen part d’un fitxer informàtic gestionat per la
Secretaria Nacional de Finances.
Les actes dels òrgans de direcció nacional del partit i de les assemblees i congressos territorials les arxiva i custodia la
Secretaria Nacional d’Organització.
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Capítol II. Règim econòmic
Article 612.1. Patrimoni
Esquerra Republicana no disposa de patrimoni fundacional. El seu patrimoni està constituït pels béns i drets de qualsevol classe, adquirits per qualsevol títol legal, i és indivisible.
L’expulsió o baixa de militància o la dissolució de federacions, regionals, comarcals, insulars i seccions locals no confereix cap dret a quotes, reemborsaments o divisions del patrimoni, que és sempre de l’exclusiva titularitat d’Esquerra
Republicana.

Article 612.2. Recursos econòmics i financers
Els recursos econòmics i financers d’Esquerra Republicana estan formats per:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les quotes ordinàries de les persones militants i simpatitzants.
Les aportacions econòmiques dels càrrecs públics.
Les aportacions econòmiques extraordinàries que puguin acordar els òrgans de direcció.
Les aportacions econòmiques de les persones militants, simpatitzants i amigues.
Els rendiments del seu patrimoni.
El producte de les seves activitats.
Les donacions, herències i llegats.
Els crèdits que concerti.
Els recursos públics que rebi per subvencions i les aportacions dels grups polítics a les institucions.

Article 612.3. Responsable economicofinancer
La persona titular de la Secretaria Nacional de Finances serà la responsable economicofinancer d’Esquerra Republicana.
La Secretaria Nacional de Finances ha d’acreditar coneixements o experiència professional en l’àmbit econòmic, ha
de concórrer la condició d’honorabilitat i ha de respondre de la regularitat comptable de l’activitat reflectida en els
comptes anuals.
No poden ser responsables de la gestió economicofinancera les persones funcionàries en actiu al servei de l’Administració Pública ni les afectades per una incompatibilitat legal.
Per a l’adequat compliment de les seves funcions, la Secretaria Nacional de Finances pot impartir instruccions específiques i criteris d’actuació dels responsables de finances dels diferents àmbits territorials.

Article 612.4. Recursos humans
Esquerra Republicana s’ha de dotar dels recursos humans necessaris per dur a terme la seva activitat.
El personal laboral es distribueix entre els serveis nacionals, territorials permanents i territorials no permanents. La
Secretaria Nacional de Finances administra i gestiona el personal adscrit als serveis nacionals i territorials permanents.
Les instruccions de contractació del personal laboral s’inspiraran en els principis de publicitat concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat.
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Article 612.5. Règim comptable
L’exercici econòmic és anual i es tanca a 31 de desembre de cada any.
Esquerra Republicana ha de portar una comptabilitat que permeti conèixer la imatge fidel de l’activitat desenvolupada
en l’exercici econòmic del seu patrimoni i la situació financera. Els llibres de comptabilitat inclouen el llibre Diari, d’Inventaris i Balanços. Els Comptes Anuals estan integrats pel Balanç, el compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.
La comptabilitat s’ha de portar d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de
Comptabilitat Adaptat a les Formacions Polítiques aprovat pel Tribunal de Comptes.
Esquerra Republicana consolida els estats comptables de l’organització, entès com l’agregació de la comptabilitat de les
seves unitats organitzatives, amb independència del grau d’autonomia funcional establert.
La Secretaria Nacional de Finances ha d’elaborar un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i
comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
La Secretaria Nacional de Finances elaborarà un model pressupostari i comptable per a ús de tota l’organització.
Igualment, donarà instruccions en matèria de comptabilitat i de les despeses electorals, en funció dels controls públics
del finançament dels partits polítics.

Article 612.6. Pressupost i comptes anuals
La Secretaria Nacional de Finances elabora el pressupost anual, la liquidació de l’exercici i els Comptes Anuals i els presenta a l’Executiva Nacional perquè hi doni el vistiplau.
La Comissió Censora de Comptes és l’encarregada de supervisar el control intern i els comptes anuals i ha d’emetre un
informe previ a l’aprovació dels comptes davant el Consell Nacional.
El Consell Nacional ha d’aprovar el pressupost anual abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici pressupostari
i la liquidació de l’exercici anterior i els Comptes Anuals abans del 30 de juny.
Els nivells organitzatius que determini la Direcció nacional hauran d’elaborar el seu pressupost i remetre’l a la Secretaria
Nacional de Finances abans del 30 de setembre de cada any. La Secretaria Nacional de Finances, prèvia reunió amb les
presidències territorials, elaborarà el pressupost anual.
El Pressupost d’Esquerra Republicana s’editarà anualment, de manera resumida per al Consell Nacional. Així mateix, la
militància tindrà dret a accedir a tota la documentació.
Un cop els Comptes Anuals han estat aprovats pel Consell Nacional, la Secretaria Nacional de Finances els ha de remetre al Tribunal de Comptes, dins del termini legalment establert.
Davant la convocatòria d’un procés electoral, la Secretaria Nacional de Finances ha d’elaborar un pressupost extraordinari que inclogui les previsions d’ingressos i despeses necessaris per concórrer en els comicis, sempre respectant els límits
de despesa electoral legalment establerts, i l’ha de presentar a l’Executiva Nacional perquè l’aprovi.
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Títol II. De la carta financera i de la gestió dels recursos
Capítol I. Funcions de la carta financera
Article 621.1. Funcions de la Carta Financera
La Carta Financera d’Esquerra Republicana té com a objecte regular la gestió i l’administració dels recursos humans,
econòmics i financers de l’organització.
La Carta Financera té com a orientació inequívoca garantir la màxima transparència, com a producte de la nostra voluntat política i com a conseqüència d’una demanda de la societat a les organitzacions polítiques, i la racionalitat en la gestió dels recursos humans i materials, que ha de significar una major eficàcia.

Capítol II. Gestió dels recursos d’Esquerra Republicana
Article 622.1. Activitat administrativa i gestió dels recursos
1.
2.

3.

La Secretaria Nacional de Finances serà la responsable de l’activitat administrativa, financera, comptable, patrimonial i de recursos humans d’Esquerra Republicana, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.
Les executives del País Valencià, de les Illes, de les federacions regionals, comarcals, i insulars així com les de les
seccions locals, sempre que expressament no es demani una estructura simplificada, tindran proveït el càrrec de
titular de la Secretaria de Finances, el qual s’encarregarà de l’activitat administrativa, financera i patrimonial del seu
àmbit territorial respectiu, sota la direcció de la Secretaria Nacional de Finances.
La contractació de personal laboral es regirà pel que estableix la legislació laboral vigent i la política de contractacions d’Esquerra Republicana.

Article 622.2. Formalització d’operacions sobre béns patrimonials
La formalització de les operacions de compra, venda, pignoració o hipoteca de béns patrimonials d’Esquerra
Republicana serà acordada per l’Executiva Nacional a partir d’un valor superior als trenta mil euros.

Article 622.3. Mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació i xarxes socials que siguin titularitat d’Esquerra Republicana dependran políticament i administrativament de l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana.

Article 622.4. Entitats associades
Esquerra Republicana, d’acord amb la seva plena capacitat jurídica i patrimonial, podrà crear fundacions i altres entitats
associades, dotar-les de patrimoni i regular-ne les seves normes de funcionament i direcció.

Capítol III. La carta financera
Article 623.1. Quota de la militància i de les persones simpatitzants
La quota individual és l’aportació ordinària de la militància i de les persones simpatitzants al sosteniment econòmic d’Esquerra Republicana i la fixarà l’Executiva Nacional.
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La quota es distribuirà de la manera següent: 20 %, Executiva Nacional; 20 %, executiva regional; 10 %, executiva comarcal i 50 %, executiva local, sense detriment que cada òrgan pugui reassignar els seus recursos.
De conformitat amb l’article 16 dels Estatuts, les federacions comarcals de la Regió Metropolitana de Barcelona assumiran els recursos corresponents d’una federació regional. El 20 % corresponent a l’Executiva Nacional de la quota de les
persones militants que també militin a les JERC es transferirà a les JERC.
Les quotes es paguen mitjançant domiciliació bancària, al compte nacional d’Esquerra Republicana.
Les executives territorials disposaran de les quotes i subvencions que els pertoquin prèvia sol·licitud a la Secretaria de
Finances.

Article 623.2. Mesures de flexibilització de les quotes
L’Executiva Nacional podrà determinar mesures de flexibilització i incentivació d’acord amb la quota establerta.

Article 623.3. Subvencions i ajuts públics, i aportacions dels grups polítics
Totes les subvencions o i els ajuts provinents d’institucions públiques s’ingressaran íntegrament a la Secretaria Nacional
de Finances. Igualment, les aportacions realitzades a Esquerra Republicana per part dels grups polítics a les corporacions locals en aplicació de la legislació vigent, s’ingressaran íntegrament a la Secretaria Nacional de Finances, excepte en
els supòsits en que la seva regulació específica ho impedeixi.
1.

Grups municipals i comarcals: de l’aportació, l’Executiva Nacional en retindrà com a aportació a les finances nacionals els següents percentatges en funció de l’assignació anual:
Aportació anual
Fins a (€)
2.400
12.000
Més de 12.000

Retenció aplicable
(%)
0
10
15

L’import restant serà distribuït entre les seccions locals o les federacions comarcals de l’àmbit territorial corresponent.
2.

3.

Grups de diputacions o consells insulars i altres entitats locals no comarcals: de l’aportació, l’Executiva Nacional en
retindrà el 30 % com a aportació a les finances nacionals i el 70 % restant serà distribuït entre les federacions regionals de l’àmbit territorial corresponent, tenint en compte la representació obtinguda a l’entitat.
Grups parlamentaris i altres subvencions supramunicipals: de l’aportació, l’Executiva Nacional en retindrà el 100 %
com a aportació a les finances nacionals.

Article 623.4. Ingressos provinents de càrrecs públics
Són càrrecs públics, a efectes d’aquesta Carta Financera, les persones elegides en una contesa electoral per les sigles
d’Esquerra Republicana o d’una llista associada, o bé designades a instàncies d’un òrgan del partit per ocupar un lloc en
una institució del sector públic.
1.

Tots els càrrecs públics d’Esquerra Republicana, electes o designats, faran aportacions o donacions econòmiques
al compte que designi la Secretaria Nacional de Finances, ja sigui del partit o d’una fundació vinculada, des del
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2.
3.

4.

ESQUERRA republicana

moment del seu nomenament d’acord amb el que estableix aquest Reglament pel que fa a la Carta Financera. Les
donacions a fundacions que tinguin com a finalitat el foment de l’ús social del català, amb l’autorització prèvia de la
Secretaria Nacional de Finances, es computaran als efectes de compliment de la Carta Financera.
Els òrgans del partit o els que designin càrrecs públics tenen l’obligació de notificar a la Secretaria Nacional de
Finances els noms de totes les persones nomenades en el si de l’organisme del qual són responsables.
Per determinar la quantitat a aportar s’agafarà com a base de càlcul la totalitat de la retribució bruta anual assignada al càrrec, independentment dels diversos conceptes que integrin la retribució i, en el supòsit que es percebin
retribucions per diversos càrrecs, se sumaran. A la base de càlcul s’aplicarà el percentatge o import que correspongui d’acord amb la taula d’aportacions. Els ingressos percebuts en concepte de dietes exemptes de tributació no
s’integraran en la base de càlcul per determinar les aportacions.
Els regidors designats per ocupar càrrecs a òrgans supramunicipals i les persones designades pel partit per ocupar un lloc en una institució del sector públic que no tenen coberta la despesa de desplaçament (mitjançant dietes
o mitjançant vehicle institucional a la seva disposició) i que la distància entre el seu lloc de residència, prenent com
a referència la que consta a la base de dades del partit, i el lloc on exerceixen el càrrec designat, sigui superior a
40 kilòmetres, tenen dret a una reducció de la base de càlcul.
L’import d’aquesta reducció serà el que s’obtingui de multiplicar per 50 el resultat de restar 40 als kilòmetres existents entre el lloc de residència i el de l’exercici del càrrec.

Article 623.5. Càrrecs públics amb dedicació plena o exclusiva
Aquest article s’aplicarà als càrrecs públics amb dedicació plena o exclusiva. S’entendrà per dedicació plena o exclusiva
la que sigui igual o superior al 75 % de la jornada laboral o quan més del 75 % dels ingressos anuals provinguin de l’exercici de càrrec públic.
1.

A la base de càlcul dels càrrecs públics amb dedicació plena o exclusiva s’aplicarà la següent Taula 1 d’aportacions.

Taula 1

2.

3.

4.

Ingressos anuals bruts
Fins a (€)
3.000

Aportació
(€)
0

15.000
25.000
35.000

300
600
1.400

Resta d’ingressos anuals bruts
Fins a (€)
12.000
(de 3.001 fins a 15.000 €)
10.000
10.000
En endavant

Tipus aplicable
(%)
2,5
3,0
8,0
10,5

Les persones que ocupin càrrecs públics podran sol·licitar l’aplicació del percentatge del 30 % a la diferència entre
la base de càlcul i els ingressos bruts de l’última anualitat que percebien en l’anterior immediata ocupació, sempre
que aquesta no fos en concepte de càrrec públic. Per acollir-se a aquesta modalitat, caldrà aportar la documentació que acrediti la situació anterior, a saber, la declaració de l’IRPF de l’exercici anterior al nomenament i l’última
nòmina anterior al mes del nomenament.
En el cas que un càrrec de designació acrediti documentalment, davant la Secretaria Nacional de Finances, mitjançant la declaració de l’IRPF de l’exercici anterior al nomenament i l’última nòmina anterior al mes del nomenament,
que els seus ingressos bruts anuals es redueixen pel fet de passar a desenvolupar en dedicació exclusiva la nova
tasca pública, sempre que l‘anterior ocupació no fos en concepte de càrrec públic, serà eximit de forma parcial o
total de complir amb les aportacions econòmiques que es derivin de l’aplicació de la Carta Financera.
En el cas que un càrrec electe acrediti documentalment, davant la Secretaria Nacional de Finances, mitjançant la
declaració de l’IRPF de l’exercici anterior al nomenament i l’última nòmina anterior al mes del nomenament, que
els seus ingressos bruts anuals es redueixen pel fet de passar a desenvolupar en dedicació exclusiva la nova tas-
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ca pública, sempre que l‘anterior ocupació no fos en concepte de càrrec públic, la Secretaria General podrà eximir
a l’electe, de forma parcial o total de complir amb les aportacions econòmiques que es derivin de l’aplicació de la
Carta Financera.
El personal eventual que presta servei als grups polítics de les institucions (parlaments, Congrés, diputacions o
consells de vegueria, consells comarcals, insulars, ajuntaments i entitats municipalistes), quan la seva retribució
bruta sigui superior a la que li correspondria, d’acord amb l’escala salarial mitjana del conveni col·lectiu dels treballadors d’Esquerra Republicana per a un lloc de treball de similar categoria laboral, estarà obligat a aportar per
Carta Financera. Per determinar la quantitat a aportar, s’agafarà com a base de càlcul l’excés de la seva retribució
sobre l’escala salarial mitjana del conveni per a un lloc de treball de similar categoria laboral, i la quota a aportar
serà el 25 % de la base de càlcul. A petició de la persona interessada, es podrà agafar com a base de càlcul la totalitat de la retribució bruta anual a percebre pel càrrec i, en aquest cas, s’aplicarà el percentatge que correspongui
d’acord amb la Taula 1 d’aportacions.
Les persones que tinguin al seu càrrec fills menors d’edat de 25 anys, persones més grans de 65 anys o persones
amb discapacitat, tindran una reducció de la base de càlcul de 2.000 euros per persona a càrrec.
Les famílies encapçalades per una sola persona, concepte que inclou les persones vídues i les separades legalment o divorciades que tinguin atribuïda la custòdia en forma no compartida, tindran una reducció de la base de
càlcul per fill a càrrec menor de 25 anys, de 4.000 €.
Per poder disposar d’aquestes reduccions, caldrà que aportin còpia de la seva declaració de l’IRPF o document
que ho acrediti.
Quan després del nomenament els ingressos de la unitat familiar del càrrec públic disminueixin per causa de malaltia greu o situació d’atur del cònjuge o parella de fet, la quantitat a aportar es podrà reduir en el mateix percentatge que es redueixen els ingressos de la unitat familiar. La reducció s’aplicarà fins que reverteixi la situació
econòmica i en cap cas es perllongarà més enllà del mandat o legislatura. Per poder-se acollir a la reducció de
l’aportació, el càrrec públic haurà d’acreditar documentalment la disminució d’ingressos de la unitat familiar.

Article 623.6. Càrrecs públics amb dedicació parcial
A la base de càlcul dels càrrec públics amb dedicació parcial i als que percebin retribucions per indemnitzacions i/o assistències a plens, comissions o a qualsevol altre òrgan institucional, s’aplicarà la següent Taula 2 d’aportacions.

Taula 2
Ingressos anuals bruts
Fins a (€)
3.000

Aportació
(€)
0

5.000
12.500
20.000
30.000

170
845
1.595
2.645

Resta d’ingressos anuals bruts
Fins a (€)
2.000
(de 3.001 fins a 5.000 €)
7.500
7.500
10.000
En endavant

Tipus aplicable
(%)
8,5
9,0
10,0
10,0
10,5

Article 623.7. Incompliments de la Carta Financera
Els càrrecs públics que no estiguin al corrent de compliment de Carta Financera no podran formar part de les llistes
electorals supramunicipals d’Esquerra Republicana ni ser designats per a cap càrrec. Tampoc tindran dret a sufragi passiu per ocupar responsabilitats orgàniques al partit.
No podran encapçalar candidatures d’Esquerra Republicana a les eleccions municipals les persones que no hagin estat
al corrent de compliment de Carta Financera durant els dos mandats anteriors.
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Les comissions organitzadores dels congressos en què s’elegiran militants per ocupar càrrecs interns del partit o candidats electes i els òrgans del partit que han d’elegir càrrecs públics per institucions, vetllaran pel compliment d’aquesta norma.
Qualsevol acord pres sense tenir en compte aquesta norma, esdevindrà nul.
En el cas d’incompliments de Carta Financera dels càrrecs designats, l’Executiva Nacional podrà exigir a la persona
responsable del nomenament del càrrec la destitució immediata. En cas d’incompliment d’un càrrec electe, l’Executiva
Nacional podrà demanar-ne la seva renúncia. Aquestes actuacions hauran d’anar acompanyades d’un expedient informatiu elaborat per la Comissió Censora de Comptes.

Article 623.8. Projectes de finançament extraordinaris
Esquerra Republicana ha d’articular la recaptació d’altres tipus d’ingressos en el marc de la legislació vigent. Els nous
projectes de generació de recursos poden partir de qualsevol militant, d’acord amb els requisits següents:
–
–

Els projectes es presentaran a la Secretaria Nacional de Finances, que verificarà que s’ajusten al marc legal vigent.
El projecte ha de comptar amb un pla de viabilitat que serà valorat per la Secretaria Nacional de Finances.

Un cop verificat i valorat el projecte, l’Executiva Nacional n’autoritzarà l’execució.

Article 623.9. Control intern de l’activitat econòmica
Correspon a la Comissió Censora de Comptes realitzar un seguiment pressupostari i comptable de les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos del partit, proposar millores a l’Executiva
Nacional i assessorar el Consell Nacional i la pròpia Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.
Anualment, o a petició de l’Executiva Nacional o d’un terç del Consell Nacional, la Comissió Censora de Comptes informarà les persones membres del Consell Nacional sobre l’evolució financera d’Esquerra Republicana.
La Secretaria Nacional de Finances elaborarà un sistema de control intern per garantir l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
Amb la liquidació de l’exercici, la Secretaria Nacional de Finances presentarà l’informe de control intern i els comptes
anuals a la Comissió Censora de Comptes perquè pugui emetre’n l’informe anual davant el Consell Nacional.

Article 623.10. Transparència i publicitat de l’activitat econòmica
Amb l’objectiu de garantir la transparència i la integritat en la gestió dels recursos, tan públics com privats, i d’acord amb
l’ordenament jurídic vigent, Esquerra Republicana publicarà les dades econòmiques a la seva web corporativa en format
obert per facilitar-ne la seva consulta i la utilització.
Com a mínim s’informarà sobre:
–
–
–
–
–

Balanç i compte de resultats de cada exercici.
Memòria explicativa dels comptes anuals.
Subvencions públiques rebudes.
Donacions privades rebudes.
Quota ordinària de la militància.

ESQUERRA republicana

–

–
–
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Quantia dels préstecs pendents d’amortització, amb indicació de:
· Entitat concedent.
· Import atorgat.
· Tipus d’interès.
· Termini d’amortització.
· Tipus d’entitat que ha concedit els préstecs.
Pressupost i liquidació de cada contesa electoral.
Informe de fiscalització de cada exercici, emès pel Tribunal de Comptes.

Títol III. Dels òrgans de control.
La comissió censora de comptes
Capítol I. Òrgans de control
Article 631.1 Principis generals
Els òrgans de control segons els Estatuts d’Esquerra Republicana són: la Comissió de Garanties (regulada al Llibre 3 De la
comissió de garanties i del responsable de compliment) i la Comissió censora de comptes que es regula en el present títol.
Aquests òrgans actuen amb independència respecte de l’estructura executiva del partit. La militància i l’estructura orgànica d’Esquerra Republicana col·laboraran sempre que ho requereixi qualsevol d’aquests òrgans.

Capítol II. La comissió censora de comptes
Article 632.1 Composició
La Comissió Censora de Comptes és un òrgan de caràcter permanent format per una Presidència i dues vocalies amb
formació i experiència contrastada en l’àmbit de les finances.
Els membres que conformen aquest organisme són escollits pel Consell Nacional per una majoria absoluta dels membres assistents, a proposta de l’Executiva Nacional.
Les persones proposades, ho són pel seu compromís amb el partit i per exercir les seves responsabilitats amb professionalitat, correcció, equitat i discreció.
Han de tenir una militància superior als quatre anys, no poden ser membres del Consell Nacional ni de l’Executiva
Nacional ni tenir relació laboral amb Esquerra Republicana. Igualment, han d’estar al corrent de compliment de Carta
Financera.

Article 632.2 Funcions
Correspon a la Comissió Censora de Comptes fer un seguiment pressupostari i comptable de les finances d’Esquerra Republicana, dur a terme verificacions puntuals de la gestió dels recursos del partit, proposar millores a l’Executiva
Nacional i assessorar el Consell Nacional i l’Executiva Nacional en termes econòmics i financers de caire intern.

15

16

Reglament de règim intern. Llibre VI. Règim econòmic, administratiu i jurídic

ESQUERRA republicana

Amb la liquidació de l’exercici, o a petició de l’Executiva Nacional o d’un terç del Consell Nacional, la Comissió Censora
de Comptes ha d’informar el Consell Nacional sobre l’evolució financera, el sistema de control intern i els comptes anuals
d’Esquerra Republicana.

Disposició addicional única

Els acords electorals que signi Esquerra Republicana, determinaran l’aplicació de la Carta Financera en els càrrecs públics de les altres formacions alligades, escollits o designats en la contesa electoral per la qual s’hagi constituït la coalició.

Disposicions finals
Disposició final primera
La interpretació de la Carta Financera i la suplència de les seves llacunes restarà a càrrec de la Comissió de Garanties.

Disposició final segona
La modificació d’aquest Reglament haurà de ser aprovada per la majoria dels consellers nacionals presents en el Consell
Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, previ el vist i plau de la Comissió Censora de Comptes.

Disposició final tercera
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació pel Consell Nacional.1

1

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana celebrat a Barcelona l’1 d’abril de 2017.
Modificat pel Consell Nacional d’Esquerra Republicana celebrat a Barcelona el 13 de maig de 2018.
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