
CONVOCATÒRIA AL CONGRÉS DE DISTRICTE 
 
Benvolgut, benvolguda, 
 
Ens plau convocar-te al Congrés de Districte de Nou Barris, que celebrarem el dilluns 20 de                
gener de 2020, a les 20h, al Casal Republicà Francesc Layret (c/Alloza, 47-53) 
 
La proposta d’Ordre del dia del Congrés: 
 
1. Elecció de la Mesa 
2. Aprovació si s’escau, de l’ordre del dia 
3. Informe de la presidència sortint 
4. Aprovació si s’escau dels pressupostos anuals i la liquidació. 
5. Presentació i votació de les candidatures a la Presidència d’ERC Nou Barris. 
6. Presentació per part de la Presidència entrant, i votació, de la proposta Executiva. 
7. Precs i preguntes 
8. Cloenda 
 
Tenen dret a participar al Congrés totes les persones militants amb tres mesos d'antiguitat.              
Per poder participar amb veu i vot cal que els i les militants estiguin a corrent de pagament                  
com a molt tard el dia 13 de gener de 2020, i així ha de constar a la llista que la Secretaria                      
Nacional d’Organització posi a disposició de la Comissió Electoral. 
 
Els simpatitzants, amics i amigues podran participar amb dret a veu i sense vot, així com els                 
i les militants que no compleixin les condicions descrites anteriorment. 
 
Les candidatures a la Presidència d’ERC Nou Barris s’hauran de presentar per escrit a la               
qualsevol persona membre de la Comissió Organitzadora del Congrés abans del les 20h del              
dia 15 de gener de 2020. La candidatura haurà d’anar acompanyada d’una proposta de              
membres de l’Executiva i un programa d’actuació. 
 
Les candidatures a la permanent territorial, regional o comarcal hauran d’anar           
acompanyades de l’aval d’un cinc per cent de la militància adscrita en l’àmbit territorial en el 
moment de la convocatòria. En el cas de Nou Barris un mínim de 4 avals. 
 
La Comissió organitzadora del Congrés està formada per: 
- Miquel Román: 669.873.543, miquel.roman.perez@gmail.com 
- Emma Serra:  617.892.555, emmaserrag@gmail.com 
- Joan Miquel Saderra: 618.536.6 54, joansaderra@hotmail.com  
 
Atentament, 
 
 
Josep Maria Barrachina 
President  
ERC Nou Barris 

mailto:miquel.roman.perez@gmail.com


ANEXOS 
 

 
 
ESTATUTS 
 
Article 44. Congrés comarcal. 
El congrés comarcal és el màxim òrgan de la federació. Almenys, s’ha de celebrar un congrés un cop                  
l’any. Correspon al congrés comarcal:  
 
– Elegir un màxim de quinze càrrecs perquè formin part de l’executiva comarcal, entre els quals, la                 
presidència, la secretaria d’Organització, la secretaria de Finances, la secretaria d’Imatge i            
Comunicació, la secretaria de les Dones, la secretaria de Política Municipal i la secretaria d’Acció               
Política i Sectorial. Una mateixa persona militant pot assumir dues secretaries.  
 
– Escollir els consellers nacionals assignats a la comarca o districte.  
 
– Aprovar els pressupostos anuals i la liquidació.  
 
– Totes les funcions que se li encomanin reglamentàriament 
 
 

 
 
 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN  
 
CAPÍTOL V. CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS TERRITORIALS, REGIONALS 
I COMARCALS I ASSEMBLEES LOCALS 
 
Article 12. Generalitats 
 
1. El congrés i l’assemblea són els màxims òrgans de les federacions territorials, regionals i               
comarcals, i de les seccions locals. 
 
2. Es convocaran les següents persones: 
• Tota la militància de ple dret adscrita en el moment de la convocatòria. 
• Els simpatitzants i amics, a criteri de la permanent territorial, regional i comarcal, també podran                
participar-hi amb veu i sense vot. 
• Els simpatitzants i amics podran participar amb veu però sense vot en les assemblees locals. 
 
3. Per poder participar amb dret a vot cal estar al corrent de pagament una setmana abans de la data                    
de la celebració, segons la llista que la Secretaria de Finances Nacional posi a disposició de la                 
comissió organitzadora del congrés o de l’assemblea. 
 
4. Les persones que rebin la convocatòria però no estiguin al corrent de pagament només podran                
assistir-hi sense dret a vot. 
  
5. Per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera. 
 
Article 13. Convocatòria 



 
1. Se celebrarà un congrés o una assemblea local quan la presidència els convoqui, o per decisió                 
majoritària de l’executiva, o a petició, per escrit, d’almenys una quarta part de lamilitància de ple dret                 
de la federació o de la secció local. 
 
2. En el cas que ho demani una quarta part de la militància de ple dret o la majoria de 
l'executiva, la presidència haurà de convocar el congrés o l’assemblea. En cas que la 
presidència no convoqui el congrés o l’assemblea, la Secretaria d’Organització Nacional o l'òrgan en              
qui delegui en garantirà la convocatòria. 
 
Article 14. Periodicitat 
 
Se celebraran, com a mínim, congressos i assemblees amb la següent freqüència: 
• Cada dos anys, en el cas dels congressos territorials. 
• Cada any, en el cas dels congressos regionals i comarcals. 
• Dues vegades l’any, les assemblees locals. 
 
En cas que no es respecti aquesta freqüència, la Secretaria d’Organització Nacional, si ho considera               
necessari, prendrà les mesures oportunes per garantir-ne la convocatòria. 
 
Article 15. Comissió organitzadora 
 
La permanent territorial, regional o comarcal i l’executiva local designaran una comissió organitzadora             
del congrés o assemblea local que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb l’organització fins                
a l’elecció de la mesa. 
 
En especial, s’encarregarà de tenir a disposició de la militància convocada una llista de l’estat de                
pagament de les quotes segons les dades de la Secretaria de Finances Nacional. 
 
El dia del congrés o de l’assemblea local, s’encarregarà del control i lliurament de les 
acreditacions de la militància que pugui participar-hi, i de proposar la composició de la mesa. 
 
La comissió organitzadora garantirà que les persones candidates a càrrecs institucionals supralocals i             
a càrrecs orgànics estiguin al corrent del compliment de la Carta Financera. La comissió              
organitzadora s’adreçarà a la Secretaria de Finances Nacional per verificar que les persones             
candidates es troben al corrent del compliment de la Carta Financera. 
 
Article 16. Format de la convocatòria 
 
1. La convocatòria del congrés o de l’assemblea local es farà per qualsevol mitjà escrit, adreçada a                 
tota la militància amb una antelació d’almenys quinze dies naturals. S’haurà d’informar, en tot cas, la                
Secretaria d’Organització Nacional . 
 
2. La presidència o, si no és possible, la comissió organitzadora, signarà la convocatòria del congrés                
o de l’assemblea local. 
 
3. La convocatòria haurà d’incloure necessàriament la informació següent: 
 
a. El dia, l’hora i el lloc de celebració 
b. La proposta de l’ordre del dia 
c. La relació dels membres de la comissió organitzadora i un telèfon o forma de contacte 



d. La quota d’assistència que haurà d’abonar, si així es determina, cada persona per 
despeses d’organització per als congressos territorials, regionals i comarcals 
e. Una indicació que cal estar al corrent de pagament per poder participar i al corrent de Carta                  
Financera per poder optar a càrrecs institucionals supralocals i a càrrecs 
orgànics 
 
Article 17. Ordre del dia 
 
1. En la proposta de l’ordre del dia figuraran, com a mínim, els punts següents: 
a. Elecció de la mesa 
b. Aprovació de l’ordre del dia 
c. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés o assemblea local anterior 
d. Torn de paraules. 
 
2. Qualsevol punt de l’ordre del dia que comporti la ratificació d’un canvi de càrrecs per baixa o                  
dimissió en l’organigrama de la permanent o de l’executiva local haurà de figurar expressament en la                
convocatòria del congrés o de l’assemblea local i no es podrà addicionar en el moment de l’aprovació                 
de l’ordre del dia. 
 
Article 18. Mesa 
 
1. La mesa del congrés o de l’assemblea local estarà formada, com a mínim, per la presidència, que                  
dirigirà les intervencions, els debats i les votacions; la vicepresidència, que assistirà la presidència i la                
substituirà en la seva absència, i la secretaria, que aixecarà acta de la sessió, certificarà els acords                 
presos i, amb el vistiplau de la presidència de la mesa, els enviarà a la presidència de la federació                   
corresponent o de la secció local, i a la Secretaria d’Organització Nacional. 
 
2. La proposta de mesa haurà de ser sotmesa a l’aprovació del congrés o de l’assemblea. En cas que                   
no s’aprovi, es farà una proposició d’una nova candidatura, que es posarà a votació del congrés o                 
assemblea. En cas que tampoc s’aprovi, es faran tantes propostes com calgui fins que s’aprovi una                
proposta de mesa. 
 
Article 19. Acta de la sessió 
 
1. La secretaria de la mesa aixecarà acta de la sessió un cop s’hagi acabat i la farà signar als                    
membres de la mesa. Aquesta acta provisional s’arxivarà a la mateixa federació o secció local i es                 
farà arribar a la Secretaria d’Organització Nacional. 
 
2. Aquesta acta s’haurà d’aprovar en el proper congrés o assemblea. Tota la militància de la                
federació o de la secció local que ho consideri necessari podrà consultar l’acta provisional a aprovar                
a la propera sessió des del moment que se’n faci la convocatòria. 
 
3. Si l’acta provisional es modifica durant l’aprovació definitiva, s’haurà de tornar a enviar a la                
Secretaria d’Organització Nacional. 
 
 
CAPÍTOL VI. CELEBRACIÓ DE CONGRESSOS TERRITORIALS, REGIONALS, COMARCALS I         
ASSEMBLEES LOCALS PER A L’ELECCIÓ DE CÀRRECS ORGÀNICS 
 
Article 20. Convocatòria i periodicitat 
 



1. Per acord del Consell Nacional, durant els dos mesos següents a la renovació de l'Executiva                
Nacional haurà de tenir lloc un congrés territorial i, en el cas del principat, regional, per l'elecció de les                   
respectives permanents. En el dos mesos subsegüents hauran de tenir lloc els congressos comarcals              
i regionals, en aquelles federacions territorials regionalitzades, per a l'elecció de les respectiva             
permanent. Aquests congressos escolliran, si s'escau, els consellers nacionals que els pertoquin a             
cada federació. 
 
Almenys cada dos anys, se celebrarà una assemblea local per a l’elecció de la presidència local i de                  
l’executiva local de forma conjunta. 
 
2. En cas que la Presidència no convoqui el corresponent congrés o assemblea local per renovar la                 
permanent o executiva local, la Secretaria d’Organització Nacional, o l’òrgan en qui delegui, en              
garantirà la convocatòria. 
 
L’òrgan que convoqui aquest congrés o assemblea designarà una comissió organitzadora d’entre els             
militants del partit. 
 
Article 21. Comissió organitzadora 
 
La permanent o l’executiva local designarà una comissió organitzadora del congrés o assemblea             
local que tindrà cura de tots els aspectes relacionats amb l’organització fins a l’elecció de la mesa. 
 
En especial, s’encarregarà de tenir a disposició de la militància convocada un llistat de l’estat de                
pagament de les quotes segons les dades de la Secretaria de Finances Nacional. 
 
El dia del congrés o de l’assemblea local, s’encarregarà del control i lliurament de les 
acreditacions de la militància que pugui participar-hi, i de proposar la composició de la mesa. 
 
La comissió organitzadora garantirà que les persones candidates a càrrecs orgànics es troben al              
corrent del compliment de la Carta Financera. La comissió organitzadora s’adreçarà a la Secretaria              
de Finances Nacional per verificar que les persones candidates es troben al corrent del compliment               
de la Carta Financera.ç 
 
Article 22. Format de la convocatòria 
 
1. La convocatòria haurà d’incloure necessàriament, a part dels punts previstos en l’article 16.3, la               
manera com s’ha de presentar candidatura i el termini. 
2. En l’ordre del dia figuraran, com a mínim, a part dels punts previstos en l’article 17.1, els punts                   
següents: 
a. Informe de la presidència sortint i informe econòmic. 
b. Presentació de les candidatures a la presidència i a la permanent o executiva local. 
c. Elecció conjunta de la presidència i de la permanent o executiva local. 
En el cas dels congressos comarcals o de les regionals no comarcalitzades: 
d. Presentació de candidatures a consellers nacionals. 
e. Elecció dels consellers nacionals. 
 
Article 23. Candidatures 
 
1. Les candidatures a la presidència i la permanent o executiva local s’hauran de lliurar per escrit a la                   
comissió organitzadora cinc dies naturals abans del congrés o assemblea, amb la signatura de              
conformitat de totes les persones integrants. 



 
2. La presentació de la candidatura haurà d’incloure un programa d’actuació, així com les persones               
que formaran part de la permanent o executiva local. 
 
3. Les candidatures a la permanent territorial, regional o comarcal hauran d’anar acompanyades de              
l’aval d’un cinc per cent de la militància adscrita en l’àmbit territorial en el moment de la convocatòria. 
 
4. Les persones que vulguin presentar candidatura al Consell Nacional per ser escollides per congrés               
comarcal hauran de presentar un aval corresponent al 3% de la militància de la comarca, o bé ser                  
avalades per una o diverses executives de seccions locals que representin aquest nombre de              
militants. 
 
Article 24. Conciliació prèvia de les candidatures 
 
L’estructura orgànica superior establirà un marc de diàleg, en cas que hi hagi més d’una candidatura,                
per afavorir-ne l’entesa o la fusió. 
En cas d’acord entre les diverses candidatures, les persones candidates a la presidència facilitaran a               
la comissió organitzadora la candidatura resultant.  
 
Article 25. Mesa 
 
1. La mesa del congrés o de l’assemblea local estarà formada, com a mínim, per la presidència, que                  
dirigirà les intervencions, els debats i les votacions; per la vicepresidència, que assistirà la              
presidència i la substituirà en la seva absència, i per la secretaria, que aixecarà acta de la sessió,                  
certificarà els acords presos i, amb el vistiplau de la presidència de la mesa, els enviarà a la                  
presidència de la federació corresponent o de la secció local, i a la Secretaria d’Organització               
Nacional. 
 
2. La proposta de mesa haurà de ser sotmesa a l’aprovació del congrés o de l’assemblea. En cas que                   
no s’aprovi, es farà una proposició d’una nova candidatura, que es posarà a votació del congrés o                 
assemblea. En cas que tampoc s’aprovi, es faran tantes propostes com calgui fins que s’aprovi una                
proposta de mesa. 
 
Article 26. Desenvolupament del congrés o assemblea 
 
La persona candidata a la presidència exposarà el seu programa electoral i presentarà la              
candidatura. L’ordre de presentació davant l’assemblea o congrés serà invers al de presentació de la               
candidatura davant de la comissió organitzadora. Un cop exposades les diverses propostes, la             
militància procedirà a votar, i podrà votar una de les candidatures presentades o en blanc. 
 
Un cop fet l’escrutini, la candidatura que hagi obtingut més vots serà proclamada guanyadora per la                
mesa del congrés o assemblea. 
 
Article 27. Acta de la sessió 
 
1. La secretaria de la mesa aixecarà acta de la sessió un cop s’hagi acabat i la farà signar als                    
membres de la mesa. Aquesta acta provisional s’arxivarà a la mateixa federació o secció local i es                 
farà arribar a la Secretaria d’Organització Nacional. 
 



2. Aquesta acta s’haurà d’aprovar en el proper congrés o assemblea. Tota la militància de la                
federació o de la secció local que ho consideri necessari podrà consultar l’acta provisional a aprovar                
a la propera sessió des del moment que se’n faci la convocatòria. 
 
3. Si l’acta provisional es modifica durant l’aprovació definitiva, s’haurà de tornar a enviar a la                
Secretaria d’Organització Nacional. 
 
Article 28. Conciliació posterior de les candidatures 
 
En el cas dels òrgans territorials en què hagi concorregut més d’una candidatura, es possibilita               
l’ampliació de la permanent, amb un màxim de dues persones, a criteri de la presidència. Les                
persones que poden ocupar aquests càrrecs han d’haver concorregut en una candidatura que no              
hagi resultat guanyadora en el congrés o l’assemblea corresponent. 
 
La Secretaria d’Organització Nacional tutelarà el procés de negociació i conciliació entre les diverses              
candidatures. 
 
Article 29. Jornada electoral 
 
Potestativament, en els casos de les federacions regionals i territorials, per acord de la majoria               
absoluta de l’executiva corresponent, es podrà decidir celebrar una jornada electoral per escollir la              
direcció territorial, en comptes d’un congrés. Caldrà, prèviament, celebrar una campanya de            
presentació de candidatures a la militància. 
 


