
Protocol de relacions
Esquerra–JERC

Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra), partit polític que propugna la unitat territorial 
i la independència de la nació catalana mitjançant la construcció d’un estat propi en el marc 
europeu i les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC), organització política 
juvenil de l’esquerra independentista, subscriuen el present document com a marc polític de 
relacions i vincles entre ambdues, d’acord amb les normes estatutàries de cada organització. 

1r. Esquerra reconeix les JERC com a agent actiu en els processos d’elaboració de la seva 
estratègia i posicionaments en tant que l’organització política referent a l’àmbit juvenil. 

2n. Esquerra garanteix la presència de membres triats per les JERC als òrgans d’Esquerra 
(Consell Nacional, Executiva Nacional, Comissió Permanent, comissions sectorials, l’As-
semblea Nacional de Dones, òrgans polítics regionals, comarcals i locals) per tal d’aconse-
guir una disposició transversal de l’estratègia juvenil, establir una coordinació directa entre 
organitzacions i contribuir a la formació de la militància de les JERC. Amb l’objectiu d’acon-
seguir aquesta millor coordinació, les JERC mantindran informats als diferents òrgans 

 del partit dels quals formin part de l’activitat que duen a terme. 

3r. En les llistes de totes les eleccions en què Esquerra participi, situarà membres de les 
JERC considerant la proporcionalitat d’ambdues organitzacions en l’àmbit territorial cor-
responent, entesa com a militància absoluta d’una organització respecte l’altra. Aquest 
criteri afectarà tant al nombre de militants a les llistes com al seu ordre de col·locació. 
Es garantirà que a les Comissions que hagin de fer propostes de llistes electorals en 
cada àmbit, hi haurà un representant triat per les JERC. Les JERC determinaran les seves 
persones candidates, i conjuntament amb la Comissió que hagi de fer la proposta de llista 
electoral, l’ordre en què aquestes s’insereixen a la llista. D’aquesta manera, es garantirà la 
presència jove a les llistes i que les propostes en matèria de joventut siguin exposades per 
l’organització que les ha elaborat. 

4t. Esquerra reconeix la importància de donar suport a l’estratègia juvenil que passa per la 
potenciació de les JERC, la seva disposició transversal a l’estructura del partit i la formu-
lació de programes polítics de joventut com a eines a disposició de l’objectiu estratègic de 
l’emancipació juvenil. D’aquesta manera, es compromet a no crear sota cap concepte, cap 
òrgan o grup d’àmbit juvenil o sectorial, reconeixent a les JERC l’exclusivitat en l’elaboració 
de programes de joventut en totes les eleccions. Aquests programes s’elaboraran d’acord 
amb els principis comuns que ambdues organitzacions comparteixen. L’aplicació de les 
polítiques públiques de joventut, en el cas que sigui escaient, seran fruit del consens entre 
les JERC i Esquerra.



5è. Les JERC i Esquerra compartiran la infraestructura logística i humana de què disposin. 
 Així mateix, Esquerra finançarà les JERC seguint un acord anual de finançament adequat 

a les circumstàncies polítiques objectives, i que tindrà en compte la importància objectiva 
dels projectes estratègics en matèria de joventut i el règim d’aportacions econòmiques 
dels càrrecs electes de les JERC. 

6è. Les JERC i Esquerra treballaran per l’expansió i consolidació mútua arreu dels Països 
Catalans, especialment allà on una de les dues estigui implantada i l’altra no. Així mateix, 
aquesta tasca sempre es realitzarà en coordinació amb els òrgans competents d’ambdues 
organitzacions. 

7è. Les JERC es comprometen a no concórrer en cap comici electoral i a actuar sota la línia 
política general i la dinàmica electoral endegada per Esquerra. 

8è. Els membres de les JERC no podran formar part d’un altre partit polític o d’una llista que 
competeixi electoralment amb Esquerra , amb l’excepció que es tracti d’organitzacions 
d’altres països sempre i quan estigui autoritzat per l’Executiva Nacional de les JERC. 

 Tota persona militant que no compleixi aquest punt serà expedientada d’acord amb els 
estatuts vigents. 

Disposicions finals

1a Després de cada Congrés Nacional de les JERC o d’Esquerra, es constituirà una comissió 
de seguiment del Protocol. La seva composició serà paritària i formada per un màxim 

 de 6 persones. Les funcions d’aquesta Comissió seran: 

a) Vetllar pel compliment d’aquest Protocol i el correcte desplegament dels seus continguts.
b) Confeccionar la proposta d’acord anual de finançament que haurà de ser aprovada pels 

òrgans corresponents d’ambdues organitzacions.
c) Resoldre les diferències que puguin sorgir entre ambdues organitzacions
d) Presentar propostes de modificació del protocol vigent 

 La Comissió es reunirà de manera ordinària cada dos mesos, i de manera extraordinària 
quan alguna de les parts ho requereixi. 

2a. Esquerra i les JERC es comprometen a elaborar els seus reglaments futurs observant el 
contingut d’aquest Protocol. Tanmateix, ambdues organitzacions es comprometen a actua-
litzar els seus reglaments vigents adaptant-los al que aquest Protocol estableix. 

3a. La vigència del Protocol és indefinida. Qualsevol de les parts podrà proposar-ne la modifica-
ció en l’àmbit de la Comissió de seguiment i, un cop aprovada, haurà de ser ratificada per 
majoria absoluta dels Consells Nacionals d’ambdues organitzacions. 



4a. Qualsevol de les parts pot desvincular-se del present Protocol mitjançant la denúncia uni- 
lateral del mateix. Aquesta, requerirà en primer lloc que la intenció de denunciar el Proto-
col es posi en coneixement de la Comissió de Seguiment i, desprès, la denúncia de  
l’acord haurà de ser aprovada per dues terceres parts del Consell Nacional de l’organit-
zació denunciant. 

5a. En cas de trencament definitiu del Protocol, o dissolució de les JERC, el seu patrimoni 
 (sigles, denominació i logotip inclosos) passarà a mans d’Esquerra. 

Ratificat pel Consell Nacional de les JERC, a València, el 9 de maig de 2009
i pel Consell Nacional d’Esquerra, a Barcelona, el 4 de juliol de 2009. |


