REGLAMENT
DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ
DE L'ASSEMBLEA NACIONAL
DE LA DONA
TÍTOL I. DE L'ASSEMBLEA NACIONAL DE LA DONA
Article 1. Assemblea Nacional de la Dona
L’Assemblea Nacional de la Dona, en endavant Assemblea, d’acord amb el que disposa l’article 77
dels Estatuts d’Esquerra Republicana, és un òrgan d’assessorament, de debat i d’impuls dels
valors i de les polítiques d’igualtat d’Esquerra Republicana, tant en l’àmbit intern com en l’extern.
L’Assemblea s’estructura sota la coordinació de la secretària de la Dona o de la persona membre
de l’Executiva Nacional que n’assumeixi les funcions, i en formen part totes les dones militants,
simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana.
Article 2. Funcions de l’Assemblea
Les funcions bàsiques de l’Assemblea són les següents:
1.
2.

3.

Promoure la participació i la presència de les dones en l’organització, com també assumir la
defensa dels drets de les dones per part d’Esquerra Republicana.
Impulsar les polítiques de gènere informant preceptivament sobre les directrius bàsiques
dels programes electorals i els reglaments dels comicis electorals a l’Executiva Nacional,
que els haurà de sotmetre a la consideració del Consell Nacional.
Ratificar la Presidència i la resta de membres de la Mesa de l’Assemblea, a proposta de la
Secretaria de la Dona.

L’Assemblea també té les funcions següents:
1.
2.
3.

Ratificar les membres de l’Executiva de la Dona proposades per la Secretaria de la Dona.
Aprovar, si escau, el pla d’actuació anual.
Aprovar, si escau, la memòria anual.

Article 3. Membres de l’Assemblea
D’acord amb l’article 78 dels Estatuts, l’Assemblea està formada per totes les dones militants,
simpatitzants i amigues d’Esquerra Republicana i la regirà aquest reglament.

La integració en aquest òrgan no requereix cap tipus de sol·licitud. Amb la finalitat d’afavorir la
participació i dinamització de l’Assemblea, tota dona militant, simpatitzant o amiga serà informada
de l’existència de l’Assemblea i de la seva finalitat.
Totes les dones militants tenen dret a assistir i a exercir el dret de sufragi en tots els assumptes
que se sotmetin a votació en el si de l’Assemblea.
Les dones amigues i simpatitzants podran assistir i participar activament en l’organització i en el
funcionament de l'Assemblea amb veu però sense vot.
Article 4. Mesa de l’Assemblea
La Mesa de l’Assemblea estarà formada per:
1.
2.
3.

Una presidenta, que haurà de ser militant i dirigirà les intervencions, els debats i les
votacions. Serà, alhora, presidenta de l’Assemblea.
Una vicepresidenta, que assistirà la presidenta i la substituirà en la seva absència.
Una secretària, que aixecarà acta de la sessió.

La Secretaria de la Dona farà una proposta tancada de Mesa al plenari de l’Assemblea. La
proposta haurà de ser aprovada per la majoria de les membres amb dret a vot assistents a
l'Assemblea.
Article 5. Convocatòria
Se celebrarà una Assemblea Nacional de la Dona, com a mínim, anualment, i la convocarà la
Presidència amb 15 dies d’antelació.
La convocatòria haurà d’incloure necessàriament la informació següent:
1. El dia, l’hora i el lloc de celebració.
2. L’ordre del dia.
En el cas que la Presidència sigui vacant, l’Assemblea pot ser convocada per la secretària de la
Dona o per la persona membre de l’Executiva Nacional que n’assumeixi les funcions.
Article 6. Ordre del dia
La Presidència 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 la
qual podran figurar, entre d’altres, els assumptes següents:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
Tots els assumptes que li indiquin la secretària de la Dona i l’Executiva de la Dona.
Torn obert de paraules.

Article 7. 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 l’Assemblea 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.
En 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.

TÍTOL II. DE L'EXECUTIVA DE LA DONA
Article 8. Executiva de la Dona
L’Executiva de la Dona és un òrgan de debat i de treball que es constitueix en base a l’àrea
temàtica de la dona per tal de col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes
i el posicionament públic d’Esquerra Republicana pel que fa a les polítiques de dones.
Article 9. Funcions de l’Executiva
Són funcions de l’Executiva:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Contribuir a l’establiment de les bases teòriques i tècniques del discurs polític d’Esquerra
Republicana en el seu àmbit d’actuació, sobre la base de la Declaració Ideològica d’Esquerra
Republicana i dels textos de les ponències polítiques aprovats per Congrés Nacional.
Assessorar els òrgans interns i els càrrecs públics d’Esquerra Republicana a les institucions i
fer propostes en els seus camps específics.
Participar de l’elaboració dels programes electorals i col·laborar a difondre’ls.
Elaborar documents i informes sobre temes propis de l’àmbit sectorial a petició de l’Executiva
Nacional. Els documents i les resolucions aprovats per l’Executiva de la Dona tindran caràcter
de document de treball perquè l’utilitzin els òrgans interns d’Esquerra Republicana i les
persones que representen el partit a les institucions.
Donar suport a les secretaries regionals de la Dona.
Participar en els plans de formació del partit.
Fomentar el debat polític i la formació contínua de la militància en totes les matèries sobre les
quals l’activitat política requereix coneixement i posicionament.
Elevar als òrgans superiors les inquietuds, la informació i la documentació que es considerin
importants per al conjunt del partit o per als òrgans territorials corresponents.
Possibilitar un marc d’actuació per a persones professionals i expertes en la temàtica,
intervenint socialment en el seu àmbit, difonent i defensant la política d’Esquerra
Republicana.

10. Esdevenir el nexe de connexió amb les organitzacions i entitats socials representatives del seu
àmbit específic.
Article 10. Composició de l’Executiva
1. La secretària de la Dona, que la presidirà.
2. La presidenta de l’Assemblea Nacional de la Dona.
3. Una Vocalia Municipal, que haurà de recaure en la figura d’una electa local en representació
d’Esquerra Republicana d’acord amb la Secretaria de Política Municipal.
4. Una Vocalia Parlamentària, que haurà de recaure en la figura d’una diputada, d’acord amb la
Presidència i/o els portaveus d’Esquerra Republicana a les cambres legislatives.
5. Les secretàries de la Dona de les federacions territorials i regionals.
6. La secretària de la Dona de les JERC.
Potestativament, podrà estar integrada per set vocalies més, a proposta de la secretària de la
Dona.
L’Executiva de la Dona podrà nomenar, d’entre les seves membres, una secretària d’Actes que
donarà fe dels acords adoptats i els comunicarà, quan escaigui, i assistirà la Presidència en les
seves funcions.
Article 11. Elecció de l’Executiva
Les vocalies que integrin l’Executiva de la Dona hauran de ser ratificades per l’Assemblea a
proposta de la Secretaria de la Dona després de cada Congrés Nacional.
Article 12. Convocatòria de l’Executiva
L’Executiva de la Dona serà convocada i presidida per la secretària de la Dona o la persona
membre de l’Executiva Nacional que n’assumeixi les funcions. L’Executiva de la Dona també pot
ser convocada per majoria absoluta de les seves membres.
Article 13. Permanent
L’Executiva de la Dona escollirà, d’entre les seves membres, a proposta de la Secretaria de la
Dona i sense excedir-ne una quarta part, una Permanent. Els noms de les persones que la
componguin es faran públics.
La Permanent és convocada per la secretària de la Dona.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l’aprovació d’aquest Reglament quedarà derogat l’anterior Reglament de funcionament i
organització de l’Assemblea Nacional de Dones.

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.

