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REGLAMENT DE LA FEDERACIÓ REGIONAL DE BARCELONA
PREÀMBUL
Els Estatuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, en establir el mínim comú a tota
l’organització territorial d’ERC, preveu una sèrie de peculiaritats pròpies del règim del
partit de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, al terme municipal de Barcelona s’hi
crea una Federació Regional i, als seus districtes, Federacions Comarcals que, al seu
torn, poden compondre’s de diverses Seccions Locals.
Segons l’article 43 dels Estatuts, a Barcelona, les Federacions de Districte tenen
consideració de Federacions Comarcals. Aquesta organització territorial, feta sobre la
lògica general que una secció local correspon a l’àmbit territorial del municipi i la
federació comarcal a l’àmbit territorial de la comarca, que agrupa les seccions locals
corresponents, no es correspon amb la realitat barcelonina que es basa, en aquests
moments, en una divisió administrativa en barris, districtes i municipi que tenen
correspondència només en els dos darrers casos amb representació institucional
(consellers/eres de districte i regidors/ores, respectivament).
La nostra realitat organitzativa, a més, se sustenta sobre una majoria de federacions de
districte que només tenen una secció local, de manera que aglutinen totes les
competències corresponents a les seccions locals i de districte de manera acumulada.
Això no obstant, el projecte del partit per a Barcelona es fonamenta en l’ambició de
creixement i d’arrelament al territori. Així doncs, cal pensar de quina manera aquests
dos objectius seran servits amb més eficàcia i eficiència des del model organitzatiu
permetent que aquest, alhora, sigui aplicable a tots els casos presents i futurs, en la
mesura que sigui possible.
Aquest fet, unit a la previsió estatutària de la possibilitat de creació de la tercera figura
que són les seccions de barri, fa que prengui una important rellevància el
desenvolupament reglamentari dels quatre nivells que, ara mateix, hi ha d’organització
a la ciutat: regional, comarcal, local i de barri i es determinin amb claredat les
atribucions, competències i responsabilitats que té cadascun d’aquests nivells.

El desenvolupament de les previsions estatutàries en l’àmbit del règim intern s’hauran
de desenvolupar reglamentàriament. En aquest sentit el Consell Nacional d’ERC ha
aprovat el Reglament de Règim Intern. L’article 142 dels Estatus, no obstant això, i
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atès el règim especial de la ciutat de Barcelona, com a major aglomeració poblacional i
com a capital del país, preveu que l’Executiva Regional de la Federació de Barcelona
pugui aprovar un Reglament propi, el següent:

TÍTOL I: DE LA FEDERACIÓ REGIONAL DE BARCELONA
Article 1
La Federació Regional és l’òrgan a què s’adscriuen les persones militants,
simpatitzants i amigues de l’àmbit territorial del municipi de Barcelona. Està composta
per les Federacions de Districte que corresponen a cadascun dels districtes de la
ciutat així com de les seccions locals i les seccions de barri o de veïnat que es puguin
crear.
La Federació Regional de Barcelona basa la seva organització interna en les
disposicions dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern d’ERC i en les disposicions
que conté aquest Reglament.

TÍTOL II: DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ REGIONAL
Article 2. ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ REGIONAL DE BARCELONA
2.1. De conformitat amb allò que preveuen els Estatuts, la Federació Regional de
Barcelona basa la seva organització en els següents òrgans:
-

Congrés Regional

-

Executiva Regional

-

Permanent Regional

-

Presidència Regional

2.2. Així mateix, per al bon funcionament de la Federació Regional es creen els
següents òrgans:
-

Assemblea de Dones

-

Grups de treball sectorials

-

Assemblea de Barcelona

-

Taula de Presidències
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-

Consell dels Drets de la Militància, la Transparència i el Bon Govern

CONGRÉS REGIONAL
Article 3. NATURALESA, FUNCIONS I CONVOCATÒRIA DEL CONGRÉS
REGIONAL
3.1. El Congrés Regional és el màxim òrgan de la Federació Regional de Barcelona.
3.2. Forma part del Congrés Regional tota la militància de ple dret adscrita a les
Seccions Locals i Federacions de Districte de Barcelona en les condicions previstes
als Estatuts i a l’article 12 del Reglament de Règim Intern. El reglament de cada
Congrés establirà el dret a participació de les persones Amigues i Simpatitzants.
3.3. El Congrés Regional se celebra amb la periodicitat prevista en la normativa
d’aplicació i, com a mínim, anualment.
3.4. Les funcions del Congrés Regional són:
o

Les previstes pels Estatuts

o

La definició del posicionament del Grup Municipal d’ERC en la
investidura de l’Ajuntament de Barcelona, així com la participació d’ERC
al Govern Municipal, sempre que l’Executiva Regional opti per aquesta
via en el mecanisme previst a l’article 29.4 del present Reglament

o

La definició del posicionament del Grup Municipal d’ERC en aspectes
concrets d’interès de ciutat, a proposta de l’Executiva Regional.

o

Escollir les persones membres del Consell de Drets de la Militància, la
Transparència i el bon Govern, proposades per l’Executiva Regional

3.5. Amb la convocatòria, l’Executiva Regional podrà aprovar un reglament del
Congrés que regularà les especificitats de funcionament, tot garantint i facilitant la
participació de la militància.
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Article 4. CONVOCATÒRIA I COMISSIÓ ORGANITZADORA
4.1. Procedirà la convocatòria del Congrés Regional d’ERC-Barcelona en els casos
previstos per la normativa nacional d’aplicació, la qual en determina també els
aspectes formals.
4.2. La comissió organitzadora del congrés estarà composta de set persones, entre les
quals una persona en representació de les JERC.
4.3 El Congrés Regional el podrà convocar la Presidència Regional o l’Executiva
Regional, o a iniciativa pròpia o per la petició per escrit d’un mínim del 25% de la
militància de la Federació.

Article 5. ELECCIÓ DE LA PERMANENT REGIONAL
5.1. El procediment específic per al Congrés, d’elecció de la Permanent Regional, serà
el regulat pels Estatuts, pel Reglament de Règim Intern i per l’Annex 1 del present
Reglament. Aquest annex podrà ser reformat per la mateixa via que el present
reglament preveu per a la resta dels seus continguts.

Article 6. EXECUTIVA REGIONAL
6.1. L’Executiva Regional és el màxim òrgan de la Federació Regional de Barcelona
entre congressos.
6.2. Les funcions de l’Executiva Regional són:
o

Les previstes pels Estatuts

o

Convocar l’Assemblea de Barcelona

o

Impulsar la constitució dels òrgans previstos en l’article 14 del present
Reglament

o

Aprovar la celebració de consultes sobre aspectes de ciutat

o

Aprovar els reglaments dels Congressos Regionals i de les eleccions
municipals

o

Aprovar el Pressupost i la liquidació del Pressupost de la Federació,
que haurà de ser ratificat pel Congrés Regional
6

o

Aprovar les coalicions i pactes preelectorals, que posteriorment caldrà
ratificar per Congrés Regional

o

Vetllar pel compliment del Programa Electoral durant els processos de
negociació i configuració del Govern Municipal

o

Aprovar i traslladar a l’Executiva Nacional el posicionament de la
Federació davant els pactes en organismes supramunicipals on
Barcelona participi

o

Impulsar la reforma del Reglament de la Federació i aprovar-ne
l’admissió a tràmit de la proposta de redactat

o

Aprovar la constitució o dissolució dels Grups de Treball previstos a
l’article 10 del present Reglament

o

La resta de funcions que el present Reglament i els seus annexos
detallin

6.3.
A) L’Executiva Regional està formada per:
-

La Permanent Regional

-

La Presidència de cada Districte
o

Aquesta persona podrà ésser substituïda quan hi hagi acord de
l’Executiva comarcal, i sigui comunicat a la Federació per escrit amb un
mínim de 12 hores d’antelació.

-

La primera persona diputada al Parlament de la Federació d’ERC-Barcelona

-

La Presidència del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona

-

La Presidenta de l’Assemblea de les Dones, que pot ser alhora Secretària de
les Dones

B) Així mateix, seran membres de l’Executiva regional, amb veu i sense vot:
-

Una persona electa representant de cada cambra parlamentària i que no
estigui inclosa a l’apartat anterior

-

La Presidència de totes les Seccions Locals de les Federacions de Districte
amb més d’una Secció Local
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-

La Presidència del Consell dels Drets de la Militància, la Transparència i el Bon
Govern

-

El/la responsable de l’Oficina Tècnica, que pren acta i fa les funcions de
secretaria

-

Un/a representant del Consell de la Gent Gran

6.4. L’Executiva Regional es reunirà amb una periodicitat mínima mensual
6.5. La militància d’ERC-Barcelona té dret a presenciar les reunions de l’Executiva,
sempre que ho comuniqui per escrit a la Federació amb un mínim de 24 hores
d’antelació. La Permanent Regional podrà convidar persones expressament

Article 7. PERMANENT REGIONAL
7.1. La Permanent Regional està formada per la Presidència Regional, les secretaries
regionals i la persona portaveu de les JERCBarcelona, o la persona en qui ho delegui.
També participarà de les sessions, amb veu i sense vot, la persona responsable de
l’Oficina Tècnica Regional, qui exercirà la secretaria i aixecarà acta.
7.2. La Permanent Regional podrà convidar esporàdicament a participar a les reunions
de la Permanent, quan ho consideri oportú, altres persones amb veu i sense vot.
7.3. Les funcions de la Permanent Regional són: les previstes pels Estatuts, pel
Reglament de Règim Intern i les que es detallen en el present Reglament.

Article 8. PRESIDÈNCIA REGIONAL
8.1. Correspon a la Presidència la direcció, administració i representació, tant interna
com externa de la Federació Regional de Barcelona, les funcions previstes als
Estatuts, i les relacions de la Federació amb els diversos actors polítics de la ciutat i
amb les estructures nacionals del partit.
8.2. La Presidència Regional és responsable de la seva gestió davant del Congrés
Regional. La Presidència Regional serà assistida per la Permanent Regional en
aquesta responsabilitat.
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Article 9. ASSEMBLEA DE DONES
9.1. L’Assemblea de Dones de Barcelona, coordinada per la Secretaria Regional de
Dones, és un òrgan de participació, d’assessorament i de debat de les polítiques de
gènere de la Federació Regional.
9.2. El funcionament de l’Assemblea de Dones de Barcelona es detallarà en un
Reglament que la mateixa Assemblea aprovarà, que serà ratificat pel Congrés
Regional i incorporat com a Annex II del present Reglament.
9.3. Són membres de l’Assemblea de Dones de Barcelona totes les dones Militants,
d’ERC Barcelona. La participació de les dones simpatitzants i amigues serà regulada
pel Reglament de l’Assemblea.
9.4. L’Assemblea de Dones de Barcelona es reunirà com a mínim anualment i serà
convocada per la Secretària de les Dones de Barcelona.

Article 10. GRUPS DE TREBALL
10.1. Sota la direcció i la coordinació de la secretaria d’Acció Política, els Grups de
Treball seran d’abast general o concret a un assumpte o matèria específica. Amb
l’acord de creació es fixarà el grup promotor inicial amb un mínim de 10 persones i
amb un Pla de Treball.
10.2. Els nous Grups de Treball seran validats per l’Executiva Regional a proposta de
la secretaria d’Acció Política sempre que es compleixin els requisits anteriors.
10.3. Les persones militants, amigues i simpatitzants d’ERC-Barcelona podran formar
part de fins a un màxim de 3 grups de treball. La Federació disposarà d’un registre de
les inscripcions als Grups de Treball.
10.4. Els Grups de Treball han de seguir els canals de coordinació i comunicació
oficials del partit, i hauran de fer una reunió com a mínim semestralment.
10.5. Cada Grup de Treball escollirà d’entre els seus membres una persona
coordinadora, que l’Executiva Regionalratificarà.
10.6
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- L’Executiva impulsarà la constitució del grup de treball del Consell de la Gent Gran
de Barcelona, a proposta d’un mínim de 10 persones militants d’edat igual o superior
als 60 anys.
- El Consell de la Gent Gran de Barcelona serà un grup de participació, assessorament
i debat de les polítiques relatives a la gent gran de la Federació Regional. Amb la
voluntat de plasmar aquest impuls, el/la representant del Consell podrà assistir a les
Executives Regionals amb veu i sense vot.
- A part de les funcions que li siguin pròpies, el Consell de la Gent Gran de Barcelona,
en l’àmbit intern, promourà la retenció, la transmissió del talent i l’experiència
obtinguda per la militància dels seus membres al partit.

Article 11. ASSEMBLEA DE BARCELONA
11.1. L’Assemblea de Barcelona és un òrgan de participació directa de la militància de
la Federació de Barcelona entre congressos. Les seves funcions són:
-

Reforçar el debat polític dins la Federació de Barcelona.

-

Facilitar la comunicació i el debat entre tots els membres de la Federació de
Barcelona.

-

Impulsar la participació i la corresponsabilitat de la militància en el
funcionament de la Federació de Barcelona.

-

Rebre informació de la feina feta pels càrrecs electes i de govern del partit en
l’àmbit de la ciutat de Barcelona.

11.2. Tota la militància de Barcelona forma part de l’Assemblea amb dret a veu i vot.
Totes les persones simpatitzants i amigues d’ERC a Barcelona formen part de
l’Assemblea amb dret a veu i sense vot.
11.3. La Mesa tindrà 4 membres a part de la Presidència. A proposta de la
Presidència, que s’escull com a Secretaria pel Congrés, en la primera Assemblea del
mandat s’escolliran els altres 2 membres. La quarta persona ho serà a proposta de les
JERC. L’Assemblea també haurà d’assignar els càrrecs de vicepresidència, secretaria
i vocalia entre aquestes 4 persones.
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11.4. La presidència de l’Assemblea, de comú acord amb la Presidència Regional,
fixarà l’ordre del dia i farà la convocatòria, que tindrà una periodicitat entre assemblees
de com a màxim 6 mesos.
11.5. Podran convocar l’Assemblea la seva Presidència, l’Executiva Regional o un 3%
de la militància amb la seva signatura.
11.6 Les Seccions Locals podran proposar punts a l’ordre del dia per a la propera
Assemblea. Ho podran fer per escrit a la Federació, per tal de ser incorporats de forma
ordinària en la propera Assemblea que se celebri; com de forma extraordinària per a
una Assemblea ja convocada, per escrit a la Federació durant els 5 dies posteriors a la
seva convocatòria.

Article 12. TAULA DE PRESIDÈNCIES
12.1. La Taula de Presidències es compon de la Presidència, la secretaria
d’organització d’ERC-Barcelona i les Presidències de Districte i Locals de la ciutat de
Barcelona. Es podran convocar altres secretaries regionals.
12.2. Les seves funcions són:
-

Proposar qüestions polítiques urgents que s’han de tractar en l’Executiva
Regional.

-

Adoptar propostes d’acord sobre temes d’organització territorial.

12.3. La Taula de Presidències es reunirà de manera ordinària amb un termini màxim
de 6 mesos entre convocatòries i amb caràcter extraordinari sempre que la convoqui la
Presidència Regional o així ho sol·liciti el 40% dels seus membres.

Article 13. CONSELL DE DRETS DE LA MILITÀNCIA, LA TRANSPARÈNCIA I EL
BON GOVERN
13.1. El Consell de Drets de la Militància, la Transparència i el Bon Govern és l’òrgan
encarregat de vetllar, dins de l’àmbit de funcions de la Federació Regional de
Barcelona, per:
-

El compliment del vigent reglament
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-

Informar als òrgans regionals de les possibles infraccions de drets de la
militància, simpatitzants i amics i amigues de què tingui coneixement

-

L’assessorament en el bon funcionament de les comissions organitzadores que
es constitueixin

-

La transparència tan interna com externa en tots els procediments seguits per
la Federació Regional de Barcelona

13.2. La composició del Consell serà de 3 persones de reconegut prestigi i capacitat
que seran escollits pel Congrés Regional, a proposta de l’Executiva Regional.
13.3. El Consell podrà presentar els informes que consideri oportuns a l’Executiva, al
Congrés Regional o a l’Assemblea de Barcelona, o bé els que li siguin encarregats.
Podran encarregar informes la Permanent, l’Executiva Regional, les Executives
comarcals i locals, i la militància a títol individual. Quan els informes siguin presentats
a un òrgan, hauran d’aparèixer en l’ordre del dia de la convocatòria de l’òrgan.
13.4 Els membres del Consell de Drets de la Militància, la Transparència i el Bon
Govern, en cap cas podran tenir cap altre càrrec electe o orgànic al partit, ni cap
relació laboral amb ERC. També hauran de tenir un mínim de 4 anys de militància al
partit.

Article 14. ALTRES ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ REGIONAL
14.1. La Federació Regional, en funció de les seves necessitats, podrà dotar-se, a
proposta de la Presidència Regional, a més dels estatutaris i dels reglamentaris,
d’altres òrgans de treball, comissions de treball o d’altres tipus, prèvia aprovació de
l’Executiva Regional. Amb la seva creació aprovarà també, si s’escau, el seu règim de
composició i funcionament.
14.2. A proposta de la Permanent Regional, l’Executiva Regional, impulsarà la creació
de taules de coordinació de les secretaries regionals, de Districte i locals d’un mateix
àmbit temàtic, amb la finalitat de coordinar l’actuació d’ERC a Barcelona en els àmbits
que els són propis.
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TÍTOL III: PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I TRANSPARÈNCIA

Article 15. DE LES VOTACIONS:
15.1 Els Estatuts, el Reglament de Règim Intern i el present reglament estableixen el
dret de sufragi actiu de les persones vinculades a ERC, ja siguin militants, amics i
amigues o simpatitzants.
15.2 Tant el Reglament del Congrés Regional, com el dels Congressos de Districte,
com el de les Eleccions Municipals, regularan les condicions de celebració dels
mateixos, així com de la participació de les persones vinculades. Tanmateix, el sufragi
actiu dels amics i amigues vindrà condicionat per una antiguitat mínima de 6 mesos a
l’àmbit territorial corresponent.
15.3 En cas que s’estableixi la participació de les persones amigues d’ERC, la
militància de les JERC podrà participar sempre que compleixin amb els seus requisits
de sufragi actiu, una antiguitat mínima de 3 mesos i hagin complert els 16 anys.

Article 16. DE LA PARTICIPACIÓ EN LES REUNIONS:
16.1.Els Estatuts, el Reglament de Règim Intern i el present reglament estableixen la
participació de les persones vinculades a ERC, ja siguin militants, amics i amigues o
simpatitzants.
16.2. La militància té dret a adreçar preguntes a la Presidència Regional, a l’Executiva
Regional, a l’Assemblea de Barcelona o al Consell de Drets de la Militància, la
Transparència i el Bon Govern. La Presidència Regional i el Consell han de contestar
la pregunta per escrit en un termini de 7 dies naturals. L’Executiva Regional i
l’Assemblea de Barcelona seran tractades en l’apartat de Precs i Preguntes de la
següent sessió.
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Article 17. DE LES CONSULTES:
17.1. La Federació Regional de Barcelona pot utilitzar el mecanisme de la consulta,
previst als Estatuts, per recollir de forma directa el posicionament de la militància sobre
aspectes de rellevància dins del marc de la ciutat de Barcelona.
17.2. Així doncs, la proposta de consulta haurà d’incloure:
- Una pregunta concreta i les seves possibles respostes.
- La data de celebració en un termini previst per l’article 116 dels Estatuts.
- L’horari dels punts de votació (en cap cas serà de menys de 5 hores consecutives).
-El cens electoral, que inclourà tota la militància de Barcelona, i les persones
simpatitzants o amigues si l’Executiva ho decideix.
- La Comissió Coordinadora del procés de consulta.
17.3. Serà l’Executiva Regional la que haurà d’aprovar la celebració de consultes, ja
sigui a proposta de la mateixa o a proposta d’un 10% de la militància. L’Executiva
Regional informarà a l’Executiva Nacional de la celebració de cada consulta.
17.4. L’Executiva Regional haurà de vetllar perquè la militància disposi de tota la
informació necessària.
17.5. Cada Executiva Local serà responsable del seu punt de votació. Hauran
d’escollir una Mesa de 5 membres (una de les quals a proposta de la Secció Local de
les JERC), dels quals sempre hi haurà d’haver presents 3 membres que vetllaran pel
bon funcionament de la votació, custodiant els llistats del cens, realitzant l’escrutini
públicament i redactant l’acta. L’elecció dels membres de la Mesa ha de ser
comunicada a la Comissió Coordinadora del procés de consulta amb un mínim de 48
hores abans de l’inici de les votacions.
17.6. Els serveis tècnics de la Federació Regional han de proporcionar, amb temps
suficient, el material necessari per a la votació a cada punt de votació:
-

Cens

-

Paperetes

-

Sobres

-

Formulari d’Acta
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17.7. Un cop finalitzada la votació, la Mesa de cada punt de votació haurà de fer
arribar l’Acta complimentada i els vots utilitzats, així com l’original del cens, a la Seu de
la Federació Regional, on es procedirà a la destrucció dels vots utilitzats i de l’original
del cens. Les actes seran arxivades per poder ser consultades.
17.8. Posteriorment a la celebració de la consulta, l’Executiva regional emetrà el seu
posicionament en relació amb la qüestió plantejada a la consulta tenint en compte el
resultat del procés, que serà políticament vinculant.
17.9 La Federació Regional podrà incorporar un sistema telemàtic de votació, sempre i
quan es garanteixi el secret, la seguretat i la fiabilitat del procés, i sempre de manera
complementària al vot presencial.
17.10 Caldrà incorporar la descripció del sistema i les instruccions de vot en l’acord de
convocatòria de votació per part de l’Executiva regional.

Article 18. DE LA IGUALTAT DE GÈNERE:
18.1. Per tal de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes, seran d’obligat
compliment les disposicions recollides en aquest reglament a partir de l’entrada en
vigor del mateix.
18.2. La igualtat entre dones i homes s’ha de garantir a tots els nivells. És per això
que, tant en els òrgans interns com en les llistes electorals, la proporció entre dones i
homes haurà de ser del 50%-50%. En el cas de les llistes electorals la igualtat es
garantirà amb 50%-50% de forma alterna.
18.3. En aquells òrgans en que la composició no sigui parell, s’haurà de complir el
percentatge més proper al 50%-50% possible.
18.4. Per al càlcul d’allò recollit al punt 18.2 no es tindran en compte els membres nats
dels òrgans.
18.5. Les comissions organitzadores dels congressos només validaran aquelles
candidatures que apliquin els criteris d’igualtat establerts.
18.6. Es vetllarà per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’activitat
pública i institucional, i pel ple respecte per a les persones que no se senten
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representades amb cap dels dos gèneres que s’entenen com a home i dona en el
sistema binari.
18.7 En aquells actes on hi hagi un mínim de 2 ponents, caldrà impulsar la proporció
d’igualtat especificada en l’article 18.2.

Article 19. DE LA TRANSPARÈNCIA I EL COMPORTAMENT ÈTIC DELS
CÀRRECS ORGÀNICS I ELECTES DEL PARTIT
19.1. Totes les persones vinculades a ERC tenen el deure d’actuar d’acord als
Estatuts, la ideologia i altres normes vigents, i complir amb els acords adoptats pels
òrgans d’ERC.

19.2. Per garantir la renovació i la transparència, ni els càrrecs orgànics de la
Federació Regional ni els càrrecs electes podran desenvolupar la mateixa
responsabilitat més de 12 anys consecutius (podent acabar el mandat en cas
d’acompliment del termini).

19.3. Per garantir la independència en les funcions, es determinaran aquells càrrecs
orgànics i electes que puguin esdevenir incompatibles o ser causa de possibles
conflictes d’interessos si s’exerceixen de forma simultània.

19.4. Per afavorir l’ús raonable dels recursos públics, els càrrecs electes de Barcelona
que percebin un salari per l’exercici del seu càrrec, hauran de renunciar a les dietes.

19.5. Totes les persones d’ERC-Barcelona amb càrrecs electes o de designació
hauran de complir la Carta Financera i estar-ne al corrent de pagament en tot moment.

19.6. La Federació Regional haurà de desenvolupar, a instàncies del Consell de Drets
de la Militància, la Transparència i el Bon Govern, i en un termini màxim de 12 mesos
a partir de la seva constitució, un Règim de Transparència i Bon Govern que reguli i
detalli tots aquests supòsits. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pel Congrés
Regional, amb un procés de ponència i esmenes previ.

16

19.7. Mentre aquest Règim no sigui aprovat, la limitació d’acumulació de tasques i
responsabilitats es regularà d’acord amb el que estableix el marc normatiu nacional
d’ERC.

19.8 Les persones electes de les diferents coalicions electorals i les persones
independents hauran de complir tots els punts del present Reglament. Per garantir-ho,
abans de ser incorporades a la llista hauran de signar un compromís a tal efecte.

TÍTOL IV: DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
Article 20. DELS ÀMBITS TERRITORIALS DE LA FEDERACIÓ REGIONAL
20.1 La Federació Regional es divideix en Federacions de Districte tal com marquen
els Estatuts: Barcelona Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
20.2 A Barcelona les Federacions de Districte tenen consideració estatutària de
Federacions Comarcals i els corresponen les funcions previstes als estatuts.
20.3 La secció local és l’òrgan territorial bàsic i s’hi adscriuen militants, simpatitzants i
amics i amigues que tenen fixada la residència en el seu àmbit, que és, preferentment,
municipal. A la Secció Local li correspon intervenir políticament i social en el seu àmbit
territorial seguint les polítiques determinades pels òrgans nacionals, territorials i per les
seves assemblees, així com apropar a la ciutadania el projecte d’Esquerra
Republicana, fomentar el debat polític i la formació de la militància. En particular, en
Seccions Locals que formin part d’una Federació de Districte amb més d’una secció
local, la Federació de Districte no podrà substituir l’acció política de les Seccions
Locals.
20.4 Les Federacions de Districte formades per una única secció local tenen també les
atribucions que es preveuen en els estatuts per a les seccions locals.
20.5 Les Federacions de districte formades per dues o més seccions locals tindran
com a funció principal la coordinació entre seccions locals i, en concret, la de garantir
que l’activitat institucional que es duu a terme al Consell de districte es desenvolupi
amb la necessària representativitat de tota la militància del districte, així com
assegurar la informació i garantir la participació de les respectives executives i
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assemblees locals en allò que afecti el seu àmbit d’actuació territorial, regint-se pels
principis de col·laboració, coordinació i lleialtat recíproca.
20.6 A l’Executiva comarcal, en aquest cas, a més de les persones previstes pels
estatuts, si escau es convocarà amb veu i sense vot les persones conselleres de
districte que no siguin membres de l’executiva i el regidor/a adscrit/a al districte.
20.7 Els/les consellers/res de Districte tenen el dret i el deure de transmetre la seva
acció de govern a tota la militància, amics i amigues i simpatitzants, mitjançant els
canals de comunicació d’ERC a la Federació de Districte i, presencialment, assistint
periòdicament a les reunions de les Seccions Locals per retre comptes i informar de la
feina duta a terme al territori, així com de la coordinació política amb el Grup Municipal
de Barcelona. Juntament amb el/la regidor/a adscrit/a al districte, els/les consellers/es
de Districte són els càrrecs competents i responsables d’executar l’acció política al
Consell de districte. Tot això s’haurà de coordinar i consensuar prèviament amb la
Federació de Districte i les Seccions locals, seguint els principis de col·laboració i
lleialtat que marquen els propis Estatuts d’ERC.
20.8 Les previsions contingudes als Estatuts, pel que fa a conformitats i iniciatives,
com a potestats de les comarcals com a òrgans territorials en què s’integren les
Seccions Locals, s’entendran referides a la regional en cas de Federacions Comarcals
integrades per una única Secció Local.

Article 21. DEL PROCEDIMENT DE CREACIÓ DE NOVES SECCIONS LOCALS
21.1. El procediment de creació d’una nova Secció Local queda regulat als Estatuts i al
Reglament de Règim Intern.
21.2. L’Executiva Regional podrà aprovar un informe a proposta de la Secretaria
d’Organització Regional, amb el posicionament de la Federació Regional davant una
proposta de creació d’una Secció Local per part d’una Federació de Districte.
21.3. L’Executiva Regional podrà aprovar un informe a instàncies de la Secretaria
d’Organització Regional, proposant a una Federació de Districte la creació d’una
determinada nova Secció Local, amb objectiu de potenciar la presència i activitat del
partit al territori afectat.
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21.4. L’àmbit territorial de referència a l’hora de crear noves seccions locals haurà de
ser la divisió de barris o de zones censals elaborada per l’Ajuntament de Barcelona, o
una agrupació d’aquests.
21.5. L’acord de creació adoptat per l’Executiva de Districte inclourà:
- El repartiment dels béns materials, obligacions i càrregues econòmiques i recursos
econòmics entre les noves seccions locals amb proporcionalitat al nombre de militants.
- S’especificarà quina Secció Local assumirà la posició relativa als contractes o
obligacions existents.
21.6. Si alguna Secció Local no disposa immediatament de local, tindrà dret a fer servir
el local de la secció local inicial per un període no superior a un any després del
Congrés de Districte que hagi adoptat l’acord de creació.
21.7. El repartiment de la militància es farà segons l’adreça de residència. En el cas de
la militància que no visqui al Districte, la distribució es farà segons la proximitat del
domicili.

Article 22. DE LES SECCIONS DE BARRI
22.1. Les funcions de les Seccions de Barri seran:
-

Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial seguint les
polítiques determinades per l’executiva local.

-

Apropar a la ciutadania el projecte d’ERC, incorporant-hi nova militància i
persones simpatitzants i amigues.

-

Elevar a l’Executiva Local les inquietuds o informacions que considerin
importants per al partit.

-

Impulsar l’acció política del partit al barri, en coordinació amb la Secció Local.

-

Rebre informació, tant de la Secció Local com del Grup Municipal.

-

Estar amatents a què passa al barri, coordinant-se amb entitats i associacions.

-

Tenir els canals de comunicació coordinats amb la Secció Local.

22.2 El principal interlocutor de les seccions de barri serà l’Executiva Local (o
Comarcal en cas que no hi hagi Secció Local)
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Article 23. DEL PROCEDIMENT DE CREACIÓ DE NOVES SECCIONS DE BARRI
23.1 El procediment de creació de les Seccions de Barri serà el regulat als Estatuts.
23.2. L’àmbit territorial de referència a l’hora de la creació de noves Seccions de Barri
hauran de ser la divisió de barris elaborada per l’Ajuntament de Barcelona, o una
agrupació d’aquests.
23.3. L’Executiva Regional podrà aprovar un informe a instàncies de la Secretaria
d’Organització Regional proposant, a una Federació de Districte o local, la creació
d’una determinada nova Secció de Barri amb l’objectiu de potenciar la presència i
activitat del partit al territori afectat.
23.4. La Secció Local garantirà els recursos suficients a les Seccions de Barri per al
seu funcionament.

Article 24. DELS CANVIS DE CASAL DE LA MILITÀNCIA
24.1. Se seguirà els mecanismes previstos per l’article 50 dels Estatuts.
24.2. La militància afectada podrà demanar el seguiment i arbitratge de la sol·licitud
per part del Consell de Drets de la Militància, la Transparència i el Bon Govern.
24.3. El Consell haurà de trametre un informe amb una conclusió, que l’Executiva
Regional haurà de valorar i n’informarà a la Secretaria Nacional d’Organització.

TÍTOL V. DE LA RELACIÓ AMB LES JERC
25.1. La relació entre les Federacions Regionals de Barcelona d’ERC i de les JERC es
regirà per allò que estipuli el protocol de relacions d'ambdues organitzacions a nivell
de Barcelona.
25.2. El protocol de relacions entre ERC i les JERC a nivell de Barcelona haurà de ser
aprovat per l'Assemblea de Barcelona de les JERC i per l'Executiva de Barcelona
d'ERC.
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25.3. En cas que ambdues organitzacions no tinguin un protocol de relacions aprovat,
la relació de la Federació de Barcelona d'ERC i les JERC es regirà pel Protocol de
Relacions Nacional.
25.4. La militància de ple dret de les JERC, de més de 16 anys, amb un mínim de 3
mesos d’antiguitat i al corrent de pagament que no ho sigui d’ERC, podrà participar en
la presa de decisions d’ERC sempre que amics i amigues puguin participar-hi.
25.5. Sempre que la militància de les JERC pugui participar en la presa de decisions
d'ERC serà la Secretaria Nacional d'Organització de les JERC qui facilitarà el cens de
militància a la persona representant de les JERC a la comissió organitzadora que
correspongui per tal que pugui completar el cens.

TÍTOL VI. DE LES LLISTES ELECTORALS
Article 26. PRINCIPIS GENERALS
26.1. Els principis generals i el procediment per a la confecció de les llistes electorals
seran els marcats als Estatuts i als Reglaments nacionals específics per a cada
contesa electoral.
26.2. L’elecció de les llistes a Barcelona serà dissenyada sempre garantint la
participació i la igualtat de la militància.

26.3 La confecció de les llistes electorals de Barcelona es farà segons determina el
Reglament de funcionament intern de la Federació.

Article 27. DE LES LLISTES MUNICIPALS
27.1. Pel que fa a les eleccions municipals, l’Executiva Regional aprovarà un
Reglament específic per a cada procés electoral d’acord amb el Reglament marc
aprovat pel Consell Nacional.
27.2. El Reglament haurà de determinar els terminis, la campanya electoral, la
configuració de la Comissió Electoral i els criteris d’elecció i ordenació de les persones
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candidates a la llista a l’Ajuntament, i establirà el marc per a l’elecció de les persones
candidates a les Conselleries de Districte.
27.3. A Barcelona l’elecció de la persona cap de llista es realitzarà sempre amb una
Jornada Electoral prèvia al Congrés, amb urnes descentralitzades i sufragi universal.
27.4. L’elecció de les persones candidates a les conselleries de districte es farà en un
Congrés Comarcal convocat a tal efecte. Serà compatible la condició de precandidat/a
a la llista municipal amb la de candidat/a a la conselleria de districte.
27.5. Cada Congrés Comarcal haurà de triar un mínim de cinc i un màxim de quinze
candidats o candidates a ocupar la conselleria de districte, dels quals en formaran part
els candidats o candidates de les JERC en la proporció establerta en el protocol de
relacions. La fórmula de votació serà la de llistes obertes amb elecció de 2/3 de les
persones candidates a escollir.
27.6. Per acostar el màxim possible al territori la representativitat dels consellers i
conselleres de districte, en el cas de federacions comarcals amb més d’una secció
local, es podrà regular específicament un procés previ d’elecció de precandidats i
precandidates en l’àmbit de cadascuna de les seccions locals que en formin part. En
aquest cas, el Congrés Comarcal serà un congrés en el qual s’ordenaran les persones
precandidates escollides a cada secció local, d’acord amb el criteri prioritari d’equilibri
territorial i, també, el de paritat. El desenvolupament d’aquesta regulació serà
competència de la federació comarcal corresponent.
27.7. La Presidència del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona proposarà
a l’alcalde o alcaldessa el nomenament de les conselleries de districte obtingudes per
ERC seguint l’ordre establert pels resultats de la votació en el Congrés Comarcal,
mentre no hi hagi elecció directa per part de la ciutadania.
27.8. En el cas de renúncia, dimissió o cessament d’una persona que ostenti una
conselleria de districte, es nomenarà la persona que ocupava el següent lloc de la llista
elegida pel Congrés Comarcal. Si la llista s’ha esgotat, es procedirà a la convocatòria
d’un Congrés Comarcal per a l’elecció de la persona candidata a la conselleria de
districte vacant. En aquest cas, la resta de persones candidates presentades al
Congrés Comarcal i no escollides no tenen cap dret adquirit per a futurs nomenaments
de conselleries de districte vacants.

22

27.9 Així mateix, cada Federació de Districte està obligada al compliment de les
garanties d’igualtat reconegudes en l’article 18.2 del present Reglament.

Article 28. DE LES COALICIONS I ELS PACTES PREELECTORALS
28.1. L’Executiva Regional haurà d’aprovar, a iniciativa de la Presidència Regional, la
proposta d’una coalició o pacte preelectoral. La proposta haurà de ser ratificada per la
militància en consulta o en el Congrés d’aprovació de la llista electoral municipal i
haurà de respectar, com a mínim, les condicions d’igualtat marcades per l’article 18.2.
28.2.

Les

coalicions

o

pactes

preelectorals

hauran

de

complir

el

règim

d’incompatibilitats i de paritat de gènere aprovats per la Federació Regional.

TÍTOL VII: DELS ACORDS DE GOVERN MUNICIPAL
Article 29
29.1. Correspon a l’Executiva regional i en concret a la Secretaria de Política
Municipal, vetllar pel compliment del Programa Electoral durant la negociació i
possibles acords de Govern.
29.2. Correspon al cap de llista a l’Ajuntament el lideratge de les negociacions per al
debat d’investidura i per a la configuració del Govern Municipal, que haurà de ser
aprovat per la militància seguint el mecanisme establert en l’article 29.4.
29.3. Durant el mandat, qualsevol modificació en la posició d’ERC respecte al Govern,
també ha de ser votada per la militància. La proposta haurà de ser votada a instàncies
de l’Executiva, del 25% de la militància de la Federació o per acord d’Executives de les
Federacions de Districte o de Seccions Locals que representin més del 50% de la
militància i el 50% de les Comarcals de la Federació.
29.4. Serà l’Executiva qui decidirà, després de les eleccions, el format de la votació.
Pot ser en una consulta o en un Congrés Regional. En cas de consulta, el resultat serà
políticament vinculant i l’Executiva haurà de ratificar la posició de forma
immediatament posterior. La proposta a l’Executiva, que inclourà pregunta, calendari i
mètode de votació, la realitzarà per escrit la Secretaria de Política Municipal.
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29.5. El sistema emprat en la decisió del vot a la investidura i possible entrada al
Govern serà el mateix que caldrà emprar durant tot el mandat municipal en cas de
modificacions en la posició respecte al Govern.

Article 30. DELS ACORDS DE GOVERN EN ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS
30.1. L’Executiva Regional aprovarà el seu posicionament sobre possibles acords de
govern en aquells òrgans supramunicipals dels quals Barcelona formi part. L’Executiva
Regional farà arribar aquest posicionament a l’Executiva Nacional. Prèviament a la
reunió de l’Executiva es convocarà una Assemblea de Barcelona per debatre-ho.

TÍTOL VIII: DE LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 31. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT
31.1. Aquest Reglament i tots els seus annexos només podran ser reformats per un
Congrés Regional a iniciativa de l’Executiva Regional per majoria absoluta o per
petició mitjançant signatura d’una tercera part de la militància de la regional.
31.2. L’Executiva Regional haurà de nomenar una Ponència redactora que haurà
d’elaborar una proposta de redactat. Aquest haurà de rebre l’admissió a tràmit de
l’Executiva Regional, que haurà de convocar el Congrés Regional. En la convocatòria
s’hi especificarà el procediment de presentació i negociació d’esmenes i aportacions.
El text haurà de ser enviat a la militància amb una antelació mínima de 60 dies
naturals.
31.3 El termini de presentació d’esmenes s’haurà de tancar amb una antelació mínima
de 15 dies naturals abans del Congrés, per tal que la Comissió Redactora pugui fer
arribar a la militància el text final del Reglament i totes les esmenes vives amb una
antelació mínima de 7 dies naturals abans del Congrés.
31.4. El text resultant, amb les esmenes aprovades incorporades, s’haurà d’aprovar
per majoria absoluta i haurà de comptar amb un quòrum mínim del 15% del cens
electoral per entrar en vigor.
31.5 A proposta de la Ponència, durant els primers 45 dies del temps d’informació de
la proposta de Reglament, es podran acceptar esmenes, canvis i suggeriments
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realitzats tant per la militància com per altres òrgans del partit, i incorporar-los a la
proposta. S’haurà d’informar setmanalment de les modificacions a la militància que així
ho hagi sol·licitat.

DISPOSICIONS
Primera
La interpretació d’aquest reglament i la suplència de les seves llacunes serà feta pel
Congrés Regional, a proposta de l’Executiva Regional, després que la Comissió de
Garanties presenti l’informe corresponent.
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ANNEX I
DEL REGLAMENT D’ELECCIÓ DE LA PERMANENT DE LA FEDERACIÓ
REGIONAL DE BARCELONA D’ERC
Article 1. NATURALESA
1.1. D’acord amb l’ordenament de rang nacional, l’Annex I del Reglament de la
Federació Regional de Barcelona d’ERC regula el procés relatiu a l’elecció de la
Permanent Regional.
1.2. Així mateix, determina l’elecció i funcions de l’òrgan responsable de vetllar pel
compliment de la reglamentació que incideix en un procés participatiu d’aquesta
naturalesa: la Comissió organitzadora.

Article 2. GENERALITATS DEL CONGRÉS REGIONAL
2.1. El Congrés Regional és l’òrgan sobirà d’ERC a la Federació Regional de
Barcelona al qual hi podran participar totes les persones que estableixin els Estatuts i
reglaments vigents.

2.2. Qualsevol persona inscrita en el cens electoral provisional podrà avalar amb la
seva signatura una única precandidatura. Si una persona avala més d’una
candidatura, la seva signatura serà declarada nul·la en tots els avals on hagi signat. Si
una persona avala més d’una vegada la mateixa candidatura, tan sols computarà com
un aval vàlid.

2.3. Les persones Simpatitzants i Amigues d’ERC podran participar a la sessió del
Plenari amb veu i sense vot.

Article 3. DEL CENS ELECTORAL
3.1. El cens electoral està compost per dues figures: el cens provisional i el cens
definitiu.
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3.2. El cens provisional estarà constituït per totes les persones que tinguin la condició
de militants el dia de la convocatòria del Congrés Regional.
3.3. El cens definitiu estarà constituït per totes les persones que tinguin la condició de
militants, amb una antiguitat de 3 mesos el dia de la celebració de la Jornada Electoral,
i estiguin al corrent de pagament una setmana abans. El mateix cens serà el cens
definitiu per a la sessió presencial del Congrés.
3.4. Correspon a la Comissió Organitzadora, d’acord amb la Secretaria Nacional
d’Organització, oferir a tota persona la possibilitat de consultar el cens d’electors
provisionals i de garantir, a tota Mesa de Col·legi Electoral, el cens definitiu.
3.5. Qualsevol persona podrà presentar al·legacions sobre el cens davant la Secretaria
d’Organització Nacional, des de la publicació del cens el mateix dia de la convocatòria,
i fins a 7 dies abans de la celebració de la Jornada Electoral. La Secretaria
d’Organització Nacional haurà de respondre l’al·legació en un termini màxim de 3 dies
naturals des de la seva presentació.

Article 4. ESTRUCTURA DEL CONGRÉS REGIONAL
4.1. De manera ordinària, el Congrés Regional s’estructurà en dues fases
diferenciades: La Jornada Electoral amb seus electorals descentralitzades (on es
votarà la Permanent Regional) i el Plenari congressual.

Article 5. INICI DEL PROCÉS D’ELECCIÓ DE LA PERMANENT REGIONAL
5.1. La presidència i la Permanent Regional de Barcelona es renovaran amb els
terminis generals i les condicions fixades a l’article 60 dels Estatuts, i es realitzarà la
convocatòria del Congrés Regional amb el format que estableix el Reglament de
Règim Intern. El termini de convocatòria a Barcelona serà concretament de 37 dies
naturals d’antelació a la celebració de la Jornada Electoral.

5.2. D’acord amb allò disposat a l’article 13 del Reglament de Règim Intern, es
difondrà la convocatòria per tots els mitjans electrònics disponibles, com a mínim per
correu electrònic i web. A aquella militància que no disposi de correu electrònic se’ls
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farà arribar la convocatòria per correu postal. Així mateix, en tots els locals de la
Federació Regional de Barcelona la convocatòria haurà de ser present en els taulells
informatius de les seus dels òrgans territorials adscrits a la Federació Regional de
Barcelona. Les Federacions de Districte i les Seccions Locals hauran de vetllar perquè
la militància estigui convenientment informada de la celebració del Congrés.

Article 6. LA CONVOCATÒRIA DEL CONGRÉS REGIONAL
6.1. La convocatòria del Congrés Regional haurà de distingir clarament la seva
estructura: la Jornada Electoral i el Plenari del Congrés.

6.2. La convocatòria del Congrés seguirà el format recollit en els articles 16 i 22.1 del
Reglament de Règim Intern.

6.3. Amb la convocatòria es posaran a disposició de tota la militància els formularis de
Presentació de Candidatura i de recollida de signatures.

6.4. La informació relativa a la celebració de la Jornada Electoral del Congrés Regional
haurà d’incloure com a mínim:
-

La descripció del cens i, per tant, de les persones amb dret de sufragi actiu a la
Jornada Electoral.

-

El dia de celebració i l’horari dels col·legis electorals, que mai podrà ser inferior
a les 5 hores.

-

El Col·legi Electoral al qual cada persona amb dret a sufragi actiu podrà exercir
el seu vot. La Comissió Organitzadora es reserva la potestat d’informar amb
posterioritat a la convocatòria aquesta informació si existeixen raons
organitzatives que ho justifiquin.

-

La determinació dels terminis i requeriments per optar en temps i forma a
esdevenir persona precandidata i candidata a la Presidència de la Permanent
de la Federació Regional de Barcelona.

-

Un enllaç on poder obtenir informació complementària sobre el marc normatiu
que regeix aquest procés electiu.

-

L’horari d’atenció al públic de la seu, el telèfon i el correu electrònic de la
Federació Regional de Barcelona per poder adreçar qualsevol consulta o
reclamació.
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6.5. La proposta de l’ordre del dia del Plenari del Congrés que haurà d’incloure com a
mínim els punts recollits en els articles 17 i 22.2 del Reglament de Règim Intern.

6.6. Per segona vegada, la celebració del Plenari del Congrés haurà de ser
comunicada per escrit al conjunt de la militància per part de la Comissió Organitzadora
un cop hagi tingut lloc la Jornada Electoral.

Article 7. PROCÉS PRESENTACIÓ DE PRECANDIDATURES A PERMANENT
FEDERACIÓ REGIONAL DE BARCELONA

7.1. Poden presentar precandidatura a la Presidència Regional totes les persones
militants que estiguin inscrites en el cens electoral provisional.

7.2. Tota candidatura a la Presidència de la Federació Regional de Barcelona
requereix, com a pas previ, que la Comissió Organitzadora del Congrés Regional la
reconegui formalment com a precandidatura en un màxim de 10 dies naturals després
de la convocatòria del Congrés Regional sempre i quan li sigui lliurada en els
formularis determinats per la Comissió Organitzadora:
-

El nom de la persona candidata a la Presidència amb la seva signatura de
conformitat.

-

Les persones candidates a les secretaries regionals amb la signatura de
conformitat de totes elles. Com a mínim, les precandidatures hauran de
presentar les persones candidates a ocupar les secretaries obligatòries pels
Estatuts, a més de la Presidència de l’Assemblea de Barcelona.

-

Les línies programàtiques d’actuació de la candidatura.

7.3 .Les precandidatures també hauran de complir els següents requisits:
-

Que la Comissió Organitzadora verifiqui que les persones candidates a càrrecs
orgànics són militants de ple dret i es troben al corrent de pagament i de
compliment de la Carta Financera.

-

Que constin inscrites en el cens electoral provisional que tindrà com a data de
tancament el dia de la convocatòria del congrés.
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7.4.

Un cop verificats els requisits abans esmentats, la Comissió Organitzadora

emetrà resolució en la qual reconeixerà formalment les precandidatures vàlides i
raonarà el motiu d’exclusió de les precandidatures invàlides. Aquesta resolució serà
notificada per escrit, per carta o per correu electrònic, a totes les precandidatures
presentades el mateix dia de data límit d’entrega de la documentació requerida.

7.5. Els interessats podran presentar recurs contra aquesta resolució fins a 3 dies
naturals després de la data límit d’entrega de la precandidatura i el recurs haurà de ser
resolt per la Comissió Organitzadora abans del mateix dia a les 20 hores.

Article 8. PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA PERMANENT
FEDERACIÓ REGIONAL DE BARCELONA

8.1. Les precandidatures podran presentar els avals davant de la Comissió
Organitzadora fins al 5è dia natural a les 19 hores anterior a la celebració de la
Jornada Electoral. En cas que aquest termini final s’exhaurís en un dia festiu, la
convocatòria del Congrés hauria de determinar si accepta que l’entrega dels avals es
pugui produir abans de les 12 hores del primer dia hàbil posterior a aquest termini o
bé, resta a disposició de les precandidatures al llarg del termini fixat independentment
del seu caràcter festiu.

8.2. Juntament amb els avals, les precandidatures presentaran la proposta de
secretaries definitives que en cap cas podran excedir les 15 persones, incloent-hi la
persona candidata a ocupar la Presidència regional i les secretaries obligatòries.
Article 9. CONCILIACIÓ PRÈVIA DE LES CANDIDATURES

9.1. L’Executiva Nacional establirà un marc de diàleg, en cas que hi hagi més d’una
candidatura, per afavorir-ne l’entesa o la fusió.

9.2. En cas d’acord entre les diverses candidatures, les persones candidates a la
Presidència facilitaran a la Comissió Organitzadora la candidatura resultant. Aquest
acord es podrà lliurar fins el moment de l’inici del Congrés regional a la Comissió
Organitzadora.
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9.3. La Comissió Organitzadora procedirà a comunicar al conjunt de la militància el seu
resultat tot comunicant quines candidatures es mantenen i amb quina composició.

Article 10. DECLARACIÓ NUL·LITAT PRECANDIDATURES I CANDIDATURES

10.1. En cas que la Comissió Organitzadora no pugui reconèixer formalment cap
precandidatura en acabar el termini de 10 dies naturals posteriors a la convocatòria,
aquest òrgan comunicarà aquest fet al conjunt de la militància.

10.2. Així mateix, i d’acord amb l’Executiva Regional, procedirà a obrir un termini
excepcional de presentació de candidatures fins al 5è dia anterior a la celebració de la
Jornada Electoral.

10.3. Si la Comissió Organitzadora tampoc pogués proclamar cap candidatura, es
comunicarà a l’Executiva Nacional i al conjunt de la militància de Barcelona la
suspensió del Congrés Regional. L’Executiva Nacional dissoldrà l’Executiva Regional i
procedirà a nomenar una gestora regional.

Article 11. ELECCIÓ DE LA PERMANENT REGIONAL DE BARCELONA
11.1 L’exercici del dret de sufragi actiu s’exercirà mitjançant el sistema previst pels
Estatuts. A aquests efectes tota persona militant amb dret de sufragi actiu podrà
escollir una de les candidatures proclamades per la Comissió Organitzadora o bé una
butlleta en blanc.

Article 12. CONCILIACIÓ POSTERIOR DE LES CANDIDATURES
12.1. Es possibilita l’ampliació de la Permanent, amb un màxim de 4 persones, a criteri
de la Presidència i amb la ratificació posterior del Congrés Regional. Les persones que
poden ocupar aquests càrrecs han d’haver concorregut en una candidatura que no
hagi resultat guanyadora en el congrés.
12.2. La Secretaria d’Organització Nacional tutelarà el procés de negociació i
conciliació entre les diverses candidatures.
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Article 13. GARANTIES DE L’EXERCICI DEL DRET DE SUFRAGI ACTIU DURANT
LA JORNADA ELECTORAL
13.1. Al mateix Col·legi Electoral caldrà disposar d’un espai suficient per tal que
l’elector/a pugui escollir la papereta desitjada garantint el vot secret. En cap cas, les
paperetes de votació podran estar a la vista de la Mesa Electoral o dels Interventors.

13.2. La Mesa de cada Col·legi Electoral garantirà que a l’interior de cada Col·legi
Electoral hi hagi, com a màxim, un interventor de cada candidatura i que la seva
presència no esdevingui un impediment o dificultat per exercir el vot secret. No obstant
això, al llarg de la Jornada Electoral hi podran ser-hi presents les persones militants
adscrites al seu col·legi electoral.

13.3. La Presidència de la Mesa té la potestat d’expulsar del Col·legi Electoral
qualsevol persona que no respecti la seva autoritat en el transcurs de la Jornada
Electoral i molt especialment en el moment que es dugui a terme l’escrutini provisional.
Contra aquesta decisió es podrà recórrer davant la Comissió Organitzadora.

13.4. La Mesa haurà de garantir que no es realitza cap mena de propaganda electoral
formal ni en el recinte del Col·legi Electoral ni en les seves immediacions en el
transcurs de la Jornada Electoral.

13.5. En tot moment es garantirà un nombre suficient de paperetes de votació,
facilitades per la Comissió Organitzadora, tant de cada candidatura com de paperetes
en blanc. Si manquessin paperetes d’alguna de les candidatures o paperetes en blanc,
es faria constar en acta i se suspendria la votació fins que la Comissió Organitzadora
en garantís la seva presència suficient. Tot aquell temps que la votació hagi estat
suspesa s’haurà de recuperar endarrerint l’hora de tancament del col·legi electoral
amb un màxim d’una hora.

13.6. Les paperetes hauran de ser introduïdes en un sobre en blanc facilitat per la
Comissió Organitzadora.
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13.7. En el moment de la votació, cada elector/a s’adreçarà als membres de la Mesa i
els hi mostrarà el carnet de militant, el document d’identitat, el carnet de conduir o
algun altre document que permeti identificar l’elector/a.

13.8. Els membres de la Mesa comprovaran que cada elector/a està inscrit en el cens i
que pot exercir el seu dret a vot. Un cop realitzada la comprovació i anotat el nom i
cognoms de l’elector/a, un membre de la Mesa introduirà el sobre a l’urna.

13.9. Un cop finalitzada la votació, es procedirà al tancament de les portes del Col·legi
Electoral i a l’escrutini. En el recompte, a més dels membres de la Mesa i una persona
interventora de cada candidatura, hi podran ser presents aquella militància que en el
moment del tancament de portes romangui dins del Col·legi Electoral.

13.10. Totes les persones presents en el moment de l’escrutini provisional guardaran
silenci durant el recompte i s’abstindran d’emetre cap judici de valor. Aquesta facultat
correspon només als membres de la Mesa i a les persones interventores.

13.11. Finalitzat l’escrutini, s’estendrà una acta en que hi constarà el nombre d’electors
amb dret a vot, el nombre de votants, els vots nuls, el nombre de vots en blanc i els
vots de cada candidatura. Així mateix, en acta caldrà fer constar les incidències que es
puguin haver produït en el transcurs de la Jornada Electoral. L’acta original signada
pels membres de la Mesa i les persones interventores es farà arribar a la Comissió
Organitzadora a través d’algun dels seus membres. Juntament amb l’acta,
s’acompanyaran els vots emesos indicant de manera clara aquells que han estat
declarats nuls. Les persones interventores tindran dret a una còpia de l’acta expedida
per la Mesa.

Article

14.

LA

PERSONA

REPRESENTANT

DE

PRECANDIDATURES

I

CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA DE LA FEDERACIÓ REGIONAL DE
BARCELONA
14.1. Tota precandidatura i candidatura podrà designar una persona representant i una
persona suplent encarregada de realitzar qualsevol tràmit vinculat al procés electoral
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davant de la Comissió Organitzadora. En cas que no ho faci, la representació
correspondrà a la persona precandidata o candidata.
14.2. La seva funció serà la de mantenir una constant comunicació amb la Comissió
Organitzadora i, especialment, s’encarregarà de:
-

Representar la candidatura i fer-ne d’enllaç en tot tipus d’informació pertinent.

-

Sol·licitar contactar amb aquelles persones amb dret a vot a la Jornada
Electoral que considerin oportunes mitjançant la pròpia gestió de la Comissió
Organitzadora.

-

Negociar amb la Comissió Organitzadora mecanismes equitatius i transparents
de participació entre totes les precandidatures reconegudes formalment i les
candidatures proclamades amb la voluntat de fer efectiu que el procés electoral
sigui plural, transparent i equitatiu.

-

Comunicar a la Comissió Organitzadora, en el termini que aquest òrgan
determini, quines són les persones interventores en cada Col·legi Electoral.
Aquestes persones hauran de ser militants a corrent de pagament i només
podran actuar en representació d’una sola candidatura.

14.3. Aquestes funcions tindran vigor fins a l’inici de la sessió plenària del Congrés
Regional i es deixaran d’exercir en cas que la precandidatura no superi els requisits
per esdevenir candidatura de ple dret.

Article 15. DE LES PERSONES INTERVENTORES

15.1. Les funcions de les persones interventores seran:
-

Fer el seguiment del desenvolupament de les votacions en la Jornada Electoral
prèvia al Plenari Congressual.

-

Fer seguiment del recompte de la votació.

-

Fer constar en l’acta de l’escrutini les observacions que creguin convenients.

15.2. Les candidatures podran proposar el nomenament d’un màxim de 3 persones
com a interventores en cada col·legi electoral. Aquestes persones només podran
exercir les seves funcions en el col·legi en el qual hagin estat proposades. Una
persona només podrà actuar com a interventora en un sol col·legi electoral. Les
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candidatures podran efectuar les seves propostes de nomenament de persones
interventores en el termini descrit en la pròpia convocatòria del congrés.

Article 16. CAMPANYA ELECTORAL
16.1. Correspon a la Comissió Organitzadora vetllar perquè totes les precandidatures i
candidatures disposin de les mateixes oportunitats per donar a conèixer entre les
persones militants les seves propostes programàtiques i recollir els avals necessaris
per ser proclamats candidats/tes a cap de llista a les eleccions municipals.
16.2. El període de campanya electoral estarà comprès entre el moment de
reconeixement formal de les precandidatures per part de la Comissió Organitzadora i
l’últim dia previ a la Jornada Electoral.
Article 17. DE LA COL·LABORACIÓ DE LES FEDERACIONS DE DISTRICTE I LES
SECCIONS

LOCALS

EN

LA

PRESENTACIÓ

DE

PRECANDIDATURES

I

CANDIDATURES
17.1. Les executives de les Federacions de Districte i de les Seccions Locals
col·laboraran amb la Comissió Organitzadora del Congrés Regional de manera lleial,
equitativa i transparent.
17.2. Les Federacions de Districte i les Seccions Locals prioritzaran, en la seva
activitat política, l’organització de presentacions programàtiques i de debats entre les
precandidatures reconegudes formalment i les candidatures sempre i quan no existeixi
també un procés preelectoral i/o electoral d’àmbit surpramunicipal pròxim.
17.3 Totes les Federacions de Districte i Seccions Locals hauran d’organitzar una
presentació del Congrés que haurà de comptar amb la intervenció de totes les
precandidatures reconegudes en la mateixa jornada. Es podran organitzar
presentacions i/o actes conjunts entre dues Federacions de Districte o Seccions Locals
limítrofes. La Comissió Organitzadora coordinarà el calendari de les presentacions i
actes. Aquest calendari haurà de ser equilibrat i equitatiu per a totes les
precandidatures

reconegudes

formalment

i

les

candidatures.

La

Comissió

Organitzadora d’acord amb les precandidatures reconegudes formalment i les
candidatures organitzarà, com a mínim, un debat de ciutat.
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17.4. La Comissió Organitzadora enviarà a l’Executiva Nacional el calendari d’activitats
electorals amb la finalitat de coordinar l’activitat política del partit a la ciutat de
Barcelona.

Article 18. NATURALESA DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA
18.1. La Comissió Organitzadora, determinada per l’article 21 del Reglament de Règim
Intern, ve designada per la Permanent Regional. Correspon a l’Executiva Regional
determinar el nombre de membres que han de conformar aquest òrgan, sempre i quan
cap reglament de rang superior en determini el contrari.
18.2. Les persones que conformen la Comissió Organitzadora hauran de ser persones
militants de la Federació Regional de Barcelona. Hauran d’haver adquirit la condició de
militant en el moment del seu nomenament com també hauran d’estar al corrent de
pagament. Un dels seus membres haurà de ser militant de les JERC, proposat per la
direcció d’aquesta organització, i hi haurà també una persona en representació de
l’Assemblea de les Dones.
18.3. Correspon a l’Executiva Regional determinar el nombre de membres que han de
conformar aquest òrgan sempre i quan cap reglament de rang superior en determini el
contrari. A proposta de l’Executiva Regional, una d’elles ocuparà la Presidència, figura
a la qual el present annex/Reglament atorga un vot de qualitat si entre les persones
que integren la Comissió Organitzadora s’ha produït un empat de votacions entorn
alguna decisió que s’hagi hagut d’adoptar i votar en el transcurs del seu mandat.
18.4. Cada precandidatura reconeguda formalment podrà designar un representant
permanent a la Comissió Organitzadora amb veu però sense vot. La seva funció serà
traslladar a aquest òrgan les demandes de la precandidatura i candidatura que
representa com també col·laborar en la coordinació de tots els aspectes vinculats amb
la campanya electoral i la Jornada Electoral.
18.5. Les funcions de la Comissió Organitzadora:
-

Les funcions determinades per l’article 21 del Reglament de Règim Intern.

-

L’enviament equitatiu de correus electrònics informatius a petició de les
precandidatures i les candidatures.
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-

L’enviament de publicitat i propostes programàtiques per correu ordinari
d’acord amb les possibilitats financeres i logístiques de la Federació Regional
de Barcelona. El format de la mateixa publicitat serà el determinat per la
Comissió

Organitzadora

d’acord

amb

les

possibilitats

esmentades

anteriorment.
-

Garantir que totes les precandidatures i candidatures puguin presentar-se
presencialment davant de la militància en igualtat de condicions en les seus
adscrites a la Federació Regional de Barcelona. A aquests efectes s’acordarà,
entre les precandidatures formalment reconegudes, un calendari d’actes
presencials a les Federacions de Districte i a les Seccions Locals de Barcelona
que faci possible tant la presentació programàtica de les persones amb dret a
vot a la Jornada Electoral com la recollida d’avals entre la militància. En cas
que no es produís un acord entre les persones precandidates, correspon a la
Comissió Organitzadora determinar-ne el calendari de presentacions.

-

Facilitar el contacte entre les precandidatures i les candidatures amb les
persones militants, realitzant les gestions oportunes que ho facin possible.
Tanmateix, i d’acord amb la legislació vigent en cap cas es facilitarà a les
precandidatures reconegudes i candidatures proclamades el llistat de dades de
les persones amb dret a vot d’acord amb la legislació vigent.

-

Informar a l’Executiva Nacional de la celebració del Congrés Regional.

-

Dictar instruccions complementàries o interpretatives als Estatuts i al marc
reglamentari del partit incloent-hi el present annex/Reglament etc.... de caràcter
organitzatiu, fins a la formació de la Mesa del Plenari del Congrés.

-

Elevar a la Comissió de Garanties qualsevol acte de caràcter procedimental o
electiu que consideri contrari a la reglamentació del partit com també qualsevol
manifestació per part d’alguna precandidatura o candidatura a cap de llista que
valori com a contrària als principis d’ERC i/o perjudiqui la imatge del partit.

-

Destruir els avals de la militància avaladora de les persones aspirants a ser
proclamades candidates un cop siguin

proclamades sempre i quan una

persona aspirant no elevi una al·legació o queixa a la Comissió de Garanties.
En aquest cas no es procedirà a la seva destrucció fins que la Comissió de
Garanties resolgui.
-

Regular de manera equitativa i transparent el procés de campanya electoral en
els termes establerts en el present annex/Reglament, etc.
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-

Prendre acta de les seves reunions incloent-hi les votacions que eventualment
puguin donar-se.

-

Tenir a disposició de la militància un llistat de les persones amb dret a vot.

-

Vetllar per la protecció i confidencialitat del llistat de persones amb dret a vot de
manera coordinada amb els òrgans territorials implicats i garantir-ne la seva
destrucció un cop hagi finalitzat el Plenari del Congrés.

-

Preveure, de manera coordinada amb els òrgans territorials, les necessitats
logístiques i materials de la Jornada Electoral. També del Plenari del Congrés.

-

Informar a quin col·legi electoral està adscrita cada persona amb dret a vot i
entre quines hores podrà exercir-ne el seu dret.

-

Demanar, si s’escau, als òrgans territorials implicats, el nomenament de meses
electorals que hauran d’estar constituïdes per una Presidència, una Secretaria i
una Vocalia. Les tres persones que ocupin aquests càrrecs hauran de ser-hi
presents com a mínim en el moment de constitució i en l’escrutini. Durant la
resta de la Jornada Electoral es garantirà que en tot moment hi hagi com a
mínim dos dels seus membres.

-

Proposar la Mesa del Plenari del Congrés constituïda com a mínim per tres
persones i, encas que no fos ratificada, proposar-ne una altra.

-

Comunicar, si s’escau, als òrgans territorials implicats en la Jornada Electoral
les persones interventores representants de cada candidatura que podran ser
presents en el procés electiu del seu territori i que hauran de tenir accés durant
la Jornada Electoral a una còpia de les persones amb dret a vot del col·legi on
hi siguin adscrits. Aquesta comunicació s’haurà de produir 48 hores abans de
l’obertura dels col·legis Electorals. La còpia del llistat de persones amb dret a
vot, haurà de ser destruïda un cop hagi finalitzat l’escrutini.

-

Expedir les credencials de les persones interventores de cada candidatura com
també dels membres de les meses electorals, i fer-les arribar amb una
antelació mínima de 48 hores als col·legis electorals.

-

Dirigir el procés electoral de la Jornada Electoral i els escrutinis provisionals, de
manera coordinada amb les meses electorals. Aquests escrutinis provisionals
seran comunicats al conjunt de la militància i a l’Executiva Nacional mitjançant
els instruments d’informació propis del partit.

-

Controlar l’accés i l’entrega de les acreditacions i documentació necessàries a
les persones militants assistents al Plenari del Congrés.
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-

Vetllar pel tancament de portes en el moment que tingui lloc una votació quan
així ho anunciï la Presidència de la Mesa.

-

A petició de la Presidència de la Mesa, col·laborar en el recompte de vots,
s’hagin produït en urna o es realitzin a mà alçada.
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ANNEX II
DEL REGLAMENT DE L’ASSEMBLEA DE LES DONES D’ERC BARCELONA

TITOL PRELIMINAR

La igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia. És una
necessitat essencial en una societat democràtica moderna i un repte trencar els
estereotips culturals que encara se sustenten en la discriminació per raó de sexe en
tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Aquest reglament se sustenta en els principis republicans, principalment la llibertat
entesa com a no dominació i la responsabilitat. Dos principis, el de llibertat i el de
responsabilitat que, al costat de la igualtat entesa com a justícia social, com a
integració, com a igualtat d’oportunitats entre homes i dones conjuntament amb els
conceptes com la fraternitat i el civisme han de conformar el que han de ser els drets i
deures de la ciutadania.
Per tant, la igualtat de dones i homes és un dels objectius prioritaris d’Esquerra
Republicana de Catalunya: “La dona i l’home tenen els mateixos drets. Malgrat que
encara no s’hagi assolit la igualtat d’oportunitats entre els dos sexes a la societat
actual, han de rebre el mateix tracte social, laboral, cultural i econòmic” 1.
Considerem que la igualtat de dones i homes comporta una voluntat d’actuar sobre els
aspectes que la dificulten i es relacionen amb la eliminació de les desigualtats
indirectes, les directes i les que no afavoreixen un entorn polític, jurídic i social
favorable al desenvolupament proactiu d’una democràcia igualitària i un desajust entre
el reconeixement del dret i la seva aplicació real i efectiva.

Els criteris que sustenten aquest Reglament de funcionament intern de l’Assemblea de
dones d’Esquerra Republicana de Barcelona són: coneixement, coordinació,
transversalitat, col·laboració, territorialitat i participació.
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Aquest Reglament de funcionament intern estableix els mecanismes necessaris per tal
d’impulsar les polítiques d’igualtat entre homes i dones a la ciutat de Barcelona i en els
òrgans interns de la Federació Regional de Barcelona, prenent com a referència el
marc normatiu europeu i català en relació a la igualtat efectiva de dones i homes, la
Declaració Ideològica d’Esquerra Republicana, els Estatuts d’Esquerra Republicana de
Catalunya, el Reglament de la Federació Regional de Barcelona aprovat pel 33è
Congrés Regional (28 de gener de 2006) i el Reglament de Funcionament de la
Federació Regional de Barcelona.

TITOL I. DE L’ASSEMBLEA DE DONES DE BARCELONA

Article 1. L’Assemblea de les Dones de Barcelona és l’òrgan de participació,
assessorament i de debat i, si escau, decisió de les polítiques de gènere d’Esquerra
Republicana de Barcelona.

Article 2. COMPOSICIÓ. L’Assemblea de Dones de Barcelona està formada per totes
les dones militants, amigues i simpatitzants d’Esquerra Republicana de Barcelona.

Article 3. DELS DRETS I DEURES. Les dones membres de l’Assemblea de Dones de
Barcelona estaran subjectes als mateixos drets i deures que les persones vinculades a
Esquerra Republicana de Barcelona.

Article 4. L’Assemblea de Dones de Barcelona forma part de l’organització interna de
la Federació Regional de Barcelona.

Article 5. S’ha de celebrar una Assemblea de Dones de Barcelona, com a mínim,
anualment, i l’ha de convocar la presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona,
que ha d’elaborar l’ordre del dia, proposar la comissió organitzadora de la mesa i
vetllar per la difusió de les seves conclusions.

Article 6. DE LES FUNCIONS DE L’ASSEMBLEA
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a) Nomenar la Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona. Es nomenarà la
candidatura més votada, entre les membres militants de l’Assemblea de Dones de
Barcelona.
b) Elaborar el discurs i les propostes en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere
d’Esquerra Republicana a nivell regional, coordinadament amb els òrgans anàlegs.
c) Garantir que Esquerra Republicana de Barcelona assumeix ideològicament la
plena defensa dels drets de les dones internament i es reflecteix en la totalitat de
documents i especialment en els seus programes electorals, sobretot aquells que
corresponen a l’àmbit competencial municipal, coordinadament amb els òrgans
anàlegs corresponents.
d) Aprovar el Pla de Treball per la igualtat de dones i homes anual i supervisar la seva
execució.
e) Aprovar i ratificar l’estructura organitzativa de la Secretaria de les Dones de
Barcelona i llurs modificacions.
f)

Proposar i fer efectiu el compliment dels criteris de representació paritària de les
dones en els òrgans interns i mecanismes electorals de la Federació Regional de
Barcelona.

g) Supervisar els criteris i mecanismes de difusió interna i externa de tota l’activitat
pròpia i de la Federació Regional de Barcelona sota el criteri de representació
paritària de les dones que estableix aquest Reglament.
h) Proposar i revisar els principis de funcionament intern des de la perspectiva de
gènere i reprovar fets i/o accions que sota aquests principis vulnerin el Codi Ètic
d’Esquerra Republicana de Barcelona.

Article 7. L’Assemblea de Dones de Barcelona s’estructura sota la coordinació de la
Secretaria de les Dones.

Article 8. Els acords de l’Assemblea de Dones s’adopten segons els mecanismes de
votació que s’indiquen en el Reglament de la Federació Regional de Barcelona per als
diferents òrgans del partit.

Article 9. La Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona

Podran ser Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona les dones militants
d’Esquerra Republicana de la Federació de Barcelona.
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Article 10. Per ser candidata a Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona, s’ha
de tenir, com a mínim, un any d’antiguitat com a militant d’Esquerra Republicana de
Barcelona.

S’hauran, també, de presentar un mínim de 20 avals requerits reglamentàriament i una
proposta de treball.

Les candidatures i el seu corresponent Pla de treball s’hauran de presentar fins a 10
dies hàbils abans de la celebració de l’Assemblea de Dones de Barcelona.

Correspon a la Comissió Organitzadora vetllar perquè totes les precandidatures i
candidatures disposin de les mateixes oportunitats per donar a conèixer, entre les
dones militants, les seves propostes programàtiques i recollir els avals necessaris per
ser proclamades candidates a Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona.

Els mecanismes de votació es regiran pels mecanismes de votació que s’indiquen en
el Reglament de la Federació Regional de Barcelona pels diferents òrgans del partit.

La Federació de Barcelona haurà de posar els mitjans necessaris perquè aquesta
votació es faci adequadament i amb absoluta transparència.

En el cas que no s’hagi presentat cap candidatura vàlida en els terminis reglamentaris,
la Secretària de Dones de Barcelona assumirà la Presidència de l’Assemblea de
Dones de Barcelona fins un termini de 60 dies hàbils en els que s’haurà de convocar
novament l’Assemblea de Dones de Barcelona.

Article 11. Les funcions de la Presidenta de l’Assemblea de Dones de la Federació
Regional de Barcelona són, com a mínim, les següents:

a) Convocar i coordinar l’Assemblea de Dones i Secretaria de Dones de Barcelona i/o
els membres que consideri per portar a terme les funcions i/o tasques
encomanades.
b) Confeccionar l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea de Dones de
Barcelona.
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c) Ser l’òrgan gestor i planificador de l’Assemblea de Dones de Barcelona.
d) Representar institucionalment l’Assemblea de Dones i la Secretaria de Dones de
Barcelona en espais interns i/o externs.
e) Proposar a la Secretaria i/o a l’Assemblea de Dones de Barcelona la posada en
marxa de processos participatius en relació a aquelles qüestions referides a
polítiques de gènere que consideri.
f)

Vetllar pel compliment i el seguiment dels acords establerts en l’Assemblea de
Dones de Barcelona.

g) Mantenir relacions amb altres organitzacions polítiques i socials de l’àmbit de les
polítiques de gènere.
h) Altres funcions que l’Assemblea de Dones de Barcelona li encomani.
i)

Formar part de l’Executiva de la Federació Regional de Barcelona. La presidenta
de l’Assemblea de Dones pot ser, alhora, secretària regional de Dones.

Article 12. La Vicepresidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona

La Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona proposarà a l’Assemblea de
Dones de Barcelona una Vicepresidenta per ser ratificada.

Article 13. Les funcions de la Vicepresidenta de l’Assemblea de Dones Barcelona són,
com a mínim, les següents:

a) Substituir la Presidenta de l’Assemblea de Dones de Barcelona, quan s’escaigui,
per delegació d’aquesta.
b) Altres funcions que l’Assemblea de Dones de Barcelona i/o Secretaria de Dones de
Barcelona li encomani.

TÍTOL II. LA SECRETARIA DE DONES DE BARCELONA

Article 14. La Secretaria de Dones de Barcelona

La Secretaria de Dones de Barcelona estarà composada per la Presidenta de
l’Assemblea de Dones de Barcelona, la Vicepresidenta de l’assemblea de Dones, la
Secretària de Dones de Barcelona i les Secretàries de Dones de les federacions
comarcals i vocals o representants dels grups de treball.
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Es convidarà a les reunions de la Secretaria de Dones a les Conselleres dels Districtes
i Regidores de Barcelona.

Article 15. La Secretaria de Dones de Barcelona té la responsabilitat de la coordinació,
la planificació, el funcionament i els treballs de les Secretàries de Dones de les
federacions comarcals, les vocalies i els grups de treball com també les tasques de
representació.

La Secretaria de Dones tindrà un funcionament ordinari que li permeti assumir les
seves funcions i un calendari de treball periòdic que es decidirà i votarà anualment en
l’Assemblea de Dones de Barcelona.

La Secretaria de Dones de Barcelona es reunirà, com a mínim, un cop al mes.

Article 16. Els mecanismes de votació de la Secretaria de Dones de Barcelona es
regiran pels mecanismes de votació que s’indiquen en el Reglament de la Federació
Regional de Barcelona per als diferents òrgans del partit.

Article 17. Les funcions de la Secretaria de Dones són:

1. Promoure el debat necessari per generar discurs i propostes en l’àmbit de les
polítiques d’igualtat de gènere en el seu àmbit territorial i de ciutat.
2. Garantir que Esquerra Republicana de Barcelona assumeixi la defensa dels drets
de les dones, ideològicament i especialment en els seus programes electorals,
sobretot aquells que corresponen a l’àmbit competencial dels ens locals.
3. Coordinar i potenciar les sinèrgies entre les Secretaries de Dones dels Casals de
Barcelona, l’executiva de la Federació Regional de Barcelona, el Grup Municipal i
la Sectorial Nacional de Dones d’Esquerra Republicana.
4. Generar espais de trobada, col·laboració i coneixement entre la Secretaria de
Dones de Barcelona, els quadres polítics del partit, tècnics/ques i gestors/es, de
l’òrbita del feminisme i les polítiques d’altres àmbits.
5. Promoure la participació i vetllar per la presència paritària de les dones que
estableixi el Reglament de Funcionament de la Federació Regional de Barcelona
en els òrgans interns i les llistes electorals.
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6. Posar en marxa campanyes i/o estratègies per incrementar la participació de les
dones com a militants i/o amigues i/o simpatitzants.
7. Intervenir i participar, en representació d’Esquerra Republicana, en els àmbits
socials de defensa i reivindicació de les polítiques d’igualtat públics i socials.
8. Esdevenir

nexe

de

connexió

amb

les

organitzacions

i

entitats

socials

representatives del col·lectiu.
9. Generar un entorn d’experts/es i acadèmics/ques en l’àmbit de les polítiques
d’igualtat de gènere que puguin coincidir amb els valors i la visió d’Esquerra.
10. Acordar, conjuntament amb la secretaria que pertoqui, els criteris i supervisar els
mecanismes de difusió interna i externa de tota l’activitat pròpia i de la Federació
d’Esquerra Republicana de Barcelona sota criteris no sexistes.
11. Acordar, conjuntament amb la secretaria que pertoqui, el disseny i la
implementació de la formació i informació necessària en qüestions relacionades
amb el feminisme i les desigualtats de gènere en tota l’organització de Barcelona:
casals, grups sectorials, grup municipal, càrrecs organitzatius i/o electes, etc...
12. Posar en coneixement les propostes que es relacionin amb les polítiques de
gènere que s’han d’aprovar en l’Assemblea de les Dones.
13. Distribuir les funcions i les tasques encomanades entre les dones de la Secretaria
i/o d’altres dones que, per la seva predisposició i/o expertesa, les puguin assumir.
14. Presidir i moderar els debats, jornades, seminaris i/o actes promoguts per la
Secretaria de les Dones.
15. Elaborar anualment un pla de treball i un informe d’avaluació
16. Participar en reunions dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Barcelona
quan escaigui per assessorar sobre les polítiques de gènere a la ciutat.
17. Coordinar-se amb el grup de Consellers/es de Districtes i Regidors/es, quan
escaigui, per assessorar sobre les polítiques de gènere a la ciutat.
18. Coordinar-se i col·laborar, quan escaigui, amb els càrrecs tècnics i/o electes amb
responsabilitat en diferents òrgans interns d’Esquerra Republicana i representants
d’institucions públiques i/o privades en l’àmbit de les polítiques de gènere o d’altres
àmbits.
19. Crear Vocalies i/o grups de treball i designar les dones que en seran les
responsables.
20. Formar part de l’Executiva de la Federació Regional de Barcelona i la Secretaria
Nacional de Dones de Catalunya.
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21. Establir i fer el seguiment del pla i el calendari de treball anual de la Secretaria de
Dones i la proposta de priorització dels temes a treballar.
22. Fer el balanç econòmic de l’activitat anual.

Article 18. Les Secretàries de les Dones de Barcelona

D’acord amb el que es preveu als Estatuts, cada federació comarcal i cadascuna de
les seccions locals de Barcelona haurà de garantir l’existència de la Secretària de les
Dones en la seva estructura executiva.

Les Secretàries de les Dones de Barcelona són escollides en cada Federació
comarcal i Secció Local de Barcelona. Els mecanismes de votació es regiran pels
mecanismes de votació que s’indiquin en el Reglament de la Federació Regional de
Barcelona per als diferents òrgans del partit.

Article 19. Les funcions de les Secretàries de les Dones són:

a) Promoure el debat necessari per generar discurs i propostes en l’àmbit de les
polítiques d’igualtat de gènere en el seu àmbit territorial i de ciutat.
b) Fer de nexe entre la Secretaria de les Dones de Barcelona i el territori per tal de
garantir el compliment d’acords i sinèrgies.
c) Generar espais de trobada, col·laboració i coneixement entre la Secretaria de les
dones del seu territori i els quadres polítics del partit i/o amb gestors de l’òrbita del
feminisme del seu territori.
d) Posar en marxa campanyes i/o estratègies per incrementar la participació de les
dones com a militants i/o amigues en el seu àmbit territorial.
e) Garantir que Esquerra Republicana, en el seu territori, assumeixi la defensa dels
drets de les dones, especialment en el seu programa electoral.
f)

Intervenir i participar, en representació d’Esquerra Republicana, en els àmbits
polítics i socials de defensa i reivindicació de les polítiques d’igualtat de gènere en
el seu territori.

g) Esdevenir

nexe

de

connexió

amb

les

organitzacions

i

entitats

socials

representatives del col·lectiu del seu territori.
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h) Conjuntament amb la secretaria comarcal o local que escaigui, dissenyar i
implementar la formació i informació necessària en qüestions relacionades amb el
feminisme i les desigualtats de gènere en l’organització del seu territori.
i)

Vetllar per l’acompliment dels criteris i supervisar els mecanismes de difusió interna
i externa de tota l’activitat pròpia i de la Federació de Barcelona d’Esquerra
Republicana en els termes que estableixi la Secretaria de les Dones de Barcelona,
en el seu àmbit territorial.

j)

Participar de forma activa en la Secretaria de les Dones de Barcelona.

k) Altres funcions que la Secretaria de les Dones de Barcelona li encomani.

Article 20. DELS GRUPS DE TREBALL i les vocalies
La Secretaria de Dones de Barcelona podrà posar en marxa Vocalies i/o grups de
treball específics per portar a terme aquelles funcions que li han estat encomanades.

a) Les Vocalies i els grups de treball aporten coneixement específic i doten de
contingut l’organització per a la presa de decisions i l’elaboració de programes,
documents estratègics i documents anàlegs.

b) Hi haurà una responsable de cada Vocalia i/o grup de treball per tal d’aportar a
l’organització coneixements amb el suport i la supervisió de la Secretària i/o
Vicesecretària de les Dones de Barcelona.

c) Les Vocalies tenen caràcter permanent en la Secretaria de les Dones de Barcelona
i es podran escindir i/o ampliar, en funció de les necessitats detectades, per fer
efectives les seves funcions encomanades.

d) Els grups de treball i les vocalies seran ratificades per l’Assemblea de les Dones de
Barcelona.

e) Els grups de treball es podran determinar permanents o temporals en funció de les
necessitats de la Secretaria de les Dones de Barcelona.

f)

Cada Vocalia o grup de treball presentarà un pla de treball calendaritzat.
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Vocalia d’Imatge i Comunicació interna/externa amb perspectiva de gènere
•

Conjuntament amb la secretaria regional que escaigui, vetllarà per tal que tot el
material d’imatge i comunicació interna/externa, campanyes, acompleixin criteris no
sexistes.

•

Gestionarà els mecanismes de difusió tecnològics de la Secretaria de les Dones de
Barcelona per tal que es garanteixi la seva presència tant en les xarxes feministes
com en d’altres àmbits.

•

Reportarà informació a la Secretaria de les Dones de Barcelona per tal que la validi
i/o pugui actuar en el marc de la Federació Regional de Barcelona.

•

Es coordinarà amb Comunicació de la Federació Regional de Barcelona per
assumptes referents a la difusió i comunicació de l’Assemblea de les Dones de
Barcelona.

Vocalia Sectorial per a la coordinació sectorial amb d’altres àmbits amb
perspectiva de gènere
•

Participarà en els grups sectorials de la Federació Regional de Barcelona per tal de
garantir la transversalitat i la perspectiva de gènere en els diferents àmbits
d’actuació de la política municipal.

•

Reportarà informació a l’Assemblea de les Dones de Barcelona i a la Secretaria de
les Dones de Barcelona per tal de compartir la mirada transversal de les polítiques
des de la perspectiva de gènere i aquesta la validi i pugui actuar e influir en el marc
del grup municipal i la Federació Regional de Barcelona.

Article 21. DEL SUPORT A LA SECRETARIA DE LES DONES

La Federació Regional de Barcelona posarà a disposició de la l’Assemblea de les
Dones i la Secretaria de les Dones de Barcelona els mitjans suficients per
desenvolupar les seves funcions.

a) Convocar l’Assemblea de les Dones i reunions operatives de la Secretaria de les
Dones i/o els membres que consideri per a portar a terme les funcions i/o tasques
encomanades.
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b) Mantenir actualitzades les bases de dades dels membres de tots els òrgans de
l’Assemblea de les Dones i Secretaria de les Dones de Barcelona i dels agents
polítics i/o socials que aquesta consideri.

c) Portar a terme les sessions de treball, previstes i/o extraordinàries, que consideri la
Secretaria de les Dones de Barcelona, d’acord amb la secretaria regional
d’Organització.

d) Custodiar tot l’Arxiu documental generat de la seva activitat.

e) Subministrar els mitjans per portar a terme la comunicació i difusió interna i externa
de l’activitat de l’Assemblea i de la Secretaria de les Dones de Barcelona.

f)

Altres mitjans que es considerin necessaris per al desenvolupament de les
funcions i tasques encomanades.

TITOL 3. DE LA COL·LABORACIÓ AMB LES JERC DONES DE BARCELONA

Article 22. La relació entre l’Assemblea de les Dones de Barcelona, la Secretaria de
les Dones de Barcelona i la Secretària de les Dones de Barcelona d’Esquerra
Republicana i de les JERC Dones de Barcelona es regirà per allò que estipuli el
protocol de relacions, a nivell nacional, i pel protocol de relacions que aquestes creguin
convenient establir en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.
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