Reglament
del consell nacional
Article 1. Atribucions estatutàries del Consell Nacional
El Consell Nacional d’Esquerra Republicana, d’acord amb l’article 57 dels Estatuts, és el màxim
òrgan del partit entre congressos, ajustarà 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.
Aprovarà les directrius bàsiques dels programes electorals i també impulsarà i controlarà l’actuació dels òrgans de govern del partit.
Seran pròpies del Consell Nacional aquelles altres funcions expressament previstes en els Estatuts i en els reglaments del partit.
Article 2. Constitució del Consell Nacional
1. Celebrada la jornada electoral del Congrés Nacional, correspondrà a la Presidència del Consell
Nacional sortint convocar el Consell Nacional i constituir-lo.
2. La Presidència del Consell Nacional sortint requerirà a la Secretaria General del partit que li
faciliti els noms de les persones membres del Consell Nacional, d’acord amb el que estableix
l’article 59 dels Estatuts i amb el resultat de la jornada electoral del Congrés Nacional.
3. Per poder optar a formar part del Consell Nacional, caldrà estar al corrent de pagament de les
quotes de militància i haver complert i complir la Carta Financera.
4. La Presidència del Consell Nacional sortint convocarà les persones membres del Consell Nacional a una primera reunió de constitució, que haurà de tenir lloc en un termini màxim de 15
dies després de la jornada electoral del Congrés Nacional. A aquests efectes, els períodes festius es consideraran inhàbils, d’acord amb el calendari oficial.
5. La convocatòria es farà per qualsevol mitjà de comunicació escrit amb una anticipació mínima
de set dies, amb un ordre del dia que com a mínim inclourà els punts detallats en l’article 49
dels Estatuts.
Article 3. Elecció de la Mesa
1. Seguidament, la Presidència del Consell Nacional anunciarà que es procedirà a l’elecció de la
Mesa del Consell Nacional. La Mesa estarà formada per una presidència, una vicepresidència,
una secretaria i dues vocalies.
2. La Presidència del Consell Nacional, així com la resta de membres de la mesa tal com indica
l’article 62 dels Estatuts, seran escollits pel mateix Consell Nacional d’entre les persones que
en siguin membres, per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en la votació següent, a proposta de l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana. A l’efecte, l’Executiva
Nacional presentarà una candidatura tancada amb tots els membres de la Mesa.
3. La Secretaria General donarà compte de la candidatura proposada per l’Executiva Nacional.
4. Acabada la votació, la Mesa escollida prendrà possessió dels seus càrrecs, i donarà així per
constituït el Consell.

5. En el cas de baixa d’algun membre de la Mesa, l’Executiva Nacional presentarà una candidatura
d’entre les persones membres del Consell Nacional per tal de proveir-la. S’escollirà pel Consell
Nacional per majoria absoluta en una primera votació o per majoria simple en la votació següent.
Article 4. Convocatòria
1. Perquè una sessió del Consell Nacional quedi convenientment constituïda, caldrà la presència
de la meitat més una de les persones membres, en primera convocatòria. Passada mitja hora,
es podrà constituir el Consell en segona convocatòria, sempre que hi siguin presents més del
25 % de les persones membres.
2. El Consell Nacional es reunirà de forma ordinària trimestralment. A aquest efecte, el mes
d’agost serà inhàbil. També es podrà reunir de forma extraordinària a petició d’un terç de les
persones membres, o per acord de l’Executiva Nacional, adreçada per escrit a la Presidència
del Consell Nacional.
3. La Presidència del Consell Nacional, d’acord amb la Secretaria General, fixarà la data i el lloc de
la reunió, que serà convocada per qualsevol mitjà escrit almenys amb quinze dies d’antelació.
4. Les convocatòries del Consell Nacional es publicitaran per mitjans telemàtics a la militància.
Article 5. Ordre del dia
1. A les sessions ordinàries, la Presidència del Consell Nacional facilitarà, 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 podran figurar, entre d’altres, els
assumptes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’aprovació, si escau, de l’ordre del dia definitiu.
L’aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
L’informe de la Presidència.
L’informe de la Secretaria General.
La discussió i votació de resolucions.
Tots els assumptes que li indiqui l’Executiva Nacional o la Secretaria General.
Els assumptes que, prèviament a la convocatòria, hagin sol·licitat d’incloure un 10 % dels
membres del Consell o una Executiva Regional o Territorial.
8. Altres qüestions.

Les intervencions en el punt relatiu a altres qüestions no seran motiu de debat ni de votació, i per
participar-hi caldrà haver demanat la paraula a la Mesa abans de començar la sessió.
2. Les sessions extraordinàries només tractaran els punts que n’hagin motivat la convocatòria.
Article 6. Funcions de la Mesa del Consell Nacional
1. La Presidència del Consell Nacional obrirà i aixecarà les sessions, presidirà i moderarà els debats i vetllarà pel compliment d’aquest reglament.
2. La Vicepresidència assistirà la Presidència del Consell Nacional en la seva tasca i la substituirà
en cas d’absència.
3. La Secretaria assessorarà la Presidència del Consell Nacional sobre les qüestions de procediment i d’aplicació del Reglament i dels Estatuts del partit, i redactarà les actes de les reunions
del Consell.
4. Les vocalies ajudaran les altres persones membres de la Mesa en la seva tasca i vetllaran especialment per tot el que es refereixi a les votacions.

Article 7. Membres del Consell Nacional
Són membres del Consell Nacional les persones que en el moment de la convocatòria de la sessió
determini la Secretaria General, d’acord amb el que estableix l’article 59 dels Estatuts.
La Mesa penalitzarà amb la pèrdua de la condició de conseller o consellera nacional si es produeixen tres faltes d’assistència no justificades consecutives o alternes en el període d’un any. Aquesta
mesura s’aplicarà independentment de la via d’elecció del conseller o la consellera i no prescriurà
fins al Congrés Nacional ordinari següent.
En cap cas es podrà delegar l’assistència al Consell Nacional en una altra persona.
Article 8. Propostes de resolució
1. Podran presentar propostes que comportin resolució les persones següents:
a.
b.
c.
d.

La Presidència.
La Secretaria General.
La Presidència del Consell Nacional.
Qualsevol persona membre del Consell, sempre que avali la proposta un mínim del 10 %
de les persones membres d’aquest òrgan.

2. Les propostes de resolució a què fa referència l’article 8.1.d. caldrà presentar-les per escrit a la
Mesa abans de la convocatòria del Consell Nacional. Es podran presentar propostes de resolució de caràcter urgent a la Mesa del Consell fins a 48 hores abans de l’inici de la sessió. Caldrà
que el ponent justifiqui adequadament la urgència, que haurà d’aprovar la majoria simple dels
assistents abans d’aprovar l’ordre del dia.
3. Els ponents disposaran de 5 minuts per defensar les propostes de resolució.
Seguidament s’obrirà un torn tancat de paraules. Les persones que vulguin intervenir disposaran d’un temps màxim de 2 minuts, que donarà lloc a una intervenció d’igual durada per part de la
persona ponent.
El ponent que presenti la resolució podrà acceptar aportacions in voce que faci qualsevol conseller
nacional.
Article 9. Aprovació i modificació dels reglaments reguladors de l’activitat interna
d’Esquerra Republicana
Aquest article serà d’aplicació als reglaments reguladors de l’activitat interna amb caràcter
permanent.
1. La Mesa del Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, sotmetrà a consideració del
plenari la composició d’una comissió redactora, que serà l’encarregada d’elaborar la proposta
de reglament.
2. La Mesa del Consell Nacional trametrà la proposta de reglament a totes les persones membres
d’aquest òrgan, en un termini de trenta dies naturals abans de la data de celebració del Consell
Nacional en què s’hagi de procedir a l’aprovació del reglament.
3. Les persones membres del Consell Nacional podran presentar esmenes en el registre de la
Seu Nacional del partit, o mitjançant les eines electròniques que s’habilitin a tal efecte, fins a
quinze dies abans de la data de celebració del Consell. Les esmenes hauran d’anar adreçades a
la Mesa del Consell Nacional.

Les persones que presentin esmenes hauran d’indicar clarament si són de supressió, modificació
o addició amb relació al text original. Caldrà que cada esmena estigui redactada i indiqui clarament els apartats afectats i, eventualment, el text alternatiu.
4. La Comissió redactora del text inicialment proposat es reunirà amb les persones que presentin esmenes amb l’objectiu d’acceptar, rebutjar o transaccionar les modificacions presentades.
Les esmenes es consideraran retirades si els consellers o les conselleres no compareixen per
defensar-les.
5. La Comissió redactora elaborarà un document que consistirà en la ponència original modificada, en funció de les esmenes que hagin estat acceptades o transaccionades per acord de la
ponència. S’adjuntaran al document les esmenes que es mantinguin vives. Aquest document
es lliurarà a tots els consellers i conselleres nacionals assistents a la sessió en què s’efectuï el
debat corresponent.
6. En el cas dels debats per aprovar els reglaments, el procediment serà el següent:
a. La Mesa donarà la paraula a una persona membre de la ponència redactora, que disposarà
d’un temps màxim de vint minuts per presentar el text objecte de debat, així com per fer
una valoració global de les esmenes presentades.
b. Seguidament, podran intervenir-hi les persones que presentin esmenes, durant un temps
màxim de dos minuts, que donarà lloc a una intervenció de la persona ponent d’igual
durada. En cas que es presentin diverses esmenes amb continguts similars, la Mesa podrà
acumular totalment o parcialment el temps en una única persona que defensarà el conjunt
de les esmenes.
c. Per a la defensa de les esmenes se seguirà el mateix ordre de la ponència. Totes les esmenes que facin referència a un mateix punt es defensaran successivament.
d. En el supòsit que hi hagi diverses esmenes a una mateixa part del text, l’ordre de la votació
atendrà el criteri de començar per les esmenes més contraposades a l’original de la ponència.
e. Finalment, es votarà el text de la ponència amb les esmenes incorporades.
Article 10. Votacions
1. Perquè una votació sigui vàlida, hauran de participar més del 25 % de les persones membres
del Consell Nacional.
2. Cada persona membre del Consell Nacional disposarà, en tot cas, d’un vot.
3. Les votacions seran a mà alçada, excepte quan es tracti d’eleccions per a càrrecs o assumptes
que afectin directament persones on la votació serà secreta. A criteri de la Mesa, les votacions
per a càrrecs es podran efectuar a porta tancada després de cridar a votació.
4. Els acords del Consell s’adopten per majoria simple, llevat dels casos en què els Estatuts prevegin 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.
5. 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.
6. En les votacions que afectin persones en elecció oberta es donarà l’opció d’emetre vots positius
o en blanc.

Article 11. Persones convidades
1. 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 motivadament l’oportunitat. En aquest cas, la persona militant podrà assistir-hi sense veu ni vot.
2. La Presidència, la Secretaria General o la Presidència del Consell Nacional del partit podran
convidar a alguna sessió del Consell a qualsevol persona, tinguin o no la condició de militant.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquest Reglament quedarà derogat l’anterior Reglament del Consell Nacional.

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.

