
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT D’ERC-CASSÀ DE LA SELVA 

 

Títol preliminar 

 

Article 1 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Cassà de la Selva, és la secció local d’ERC a la Vila 

de Cassà, i aquest en serà el seu àmbit d’actuació. 

La secció local d’ERC i, per tant, els seus i les seves membres, fan seus el principis ideològics d’ERC 

 

Títol I. La militància 

 

Article 2 

Per a militar a ERC caldrà ser major d’edat i acceptar els Prinicipis Bàsics, la Declaració Ideològica, 

els Estatuts i els reglaments vigents, la Carta Financera i el Codi Ètic. 

La condició de militant s’adquireix pels tràmits previstos per la Secretaria Nacional d’Organització i 

Finances d’ERC i ha de comptar amb el vist-i-plau de l’Executiva Local. 

 

Article 3 

La militància té els drets i deures següents: 

a) Assistir i participar a tots els actes i reunios d’ERC que no siguin limitats a les persones 

membres des seus òrgans col·legiats. 

b) Assistir i participar amb dret de veu i de sufragi actiu i passiu, a les assemblees, siguin locals 

o supralocals. 

c) Pagar la quota que el Consell Nacional d’ERC estableixi. 

d) Les restes de funcions contemplades en els estatuts d’ERC, en el que en l’àmbit 

supramunicipal es refereix. 

 

Títol II. Els i les simpatitzants 

 

Article 4 

Per a ser simpatitzant caldrà ser major d’edat i acceptar els Principis Bàsics d’ERC i el Decàleg de la 

Secció Local d’ERC de Cassà de la Selva (v. Annex). 

 

Article 5 

Els i les simpatitzants d’ERC-Cassà de la Selva tindran els següents drets i obligacions: 

 

a) Abonar la quota corresponent a la quantitat que decideixi  l’assemblea local, i que repercutirà 

íntegrament a la secció local d’ERC Cassà de la Selva.  

b) Assistir i participar a tots els actes i reunions d’ERC-Cassà de la Selva que no siguin limitats a 

les persones membres dels seus òrgans col·legiats o als membres de l’executiva local. 

c) Ser membres de l’executival local d’ERC-Cassà de la Selva 

d) Assistir i participar, en dret a veu i vot a les assemblees locals, sempre i quan estigui al 

corrent de pagament de la quota, i l’antiguitat sugui superior a 3 mesos. 

e) Assistir i participar als grups de treball que la Secció Local d’ERC estimi oportuns de crear. 

 

 
 Secció Local de Cassà de la Selva 

 Esquerra Republicana de Catalunya 

 



Títol III. Col·laboradors i col·laboradores 

 

Article 6 

Els col·laboradors i col·laboradores d’ERC-Cassà de la Selva tindran dret a:  

a) Assistir i participar a tots els actes i reunions d’ERC-Cassà de la Selva que no siguin limitats a 

les persones membres dels seus òrgans col·legiats. 

b) Assistir i participar, en dret a veu a les assemblees locals. 

c) Assistir i participar als grups de treball que la Secció Local d’ERC estimi oportuns de crear. 

 

Títol IV 

 

Els òrgans de la secció local són: L’Assemblea Local, l’Executiva Local i els grups de treball. 

 

Article 7 

L’Assemblea és el màxim òrgan de la secció local, i la compon tota la militància, els i les simpatitzants 

i els col·laboradors i col·laboradores. 

Almenys cada tres mesos se celebrarà una Assemblea ordinària per a tractar aquells temes que 

proposi l’Executiva local o bé 1/3 part  de la militància i els simpatitzants. Cada dos anys se celebrarà 

una Assemblea per a l’elecció de la Presidència i l’Executiva Local. En el primer cas l’Executiva local 

moderarà l’Assemblea, en el segon la comissió organitzadora de l’assemblea per escollir els càrrecs 

de l’executiva local (que a la vegada també serà aprovada per l’assemblea anterior a la mateixa), serà 

moderada per la mesa que proposi aquesta. 

 

Article 8 

L’Executiva local tindrà la responsabilitat de la direcció i administració de la secció local i estarà 

formada, almenys, per la Presidència, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Finances, la 

Secretaria d’Imatge i Comunicació, la Secretaria de Política Municipal, el/la portaveu del grup 

municipal i un membre de les JERC. Tots aquests, exceptuant el membre de les JERC hauran de ser 

militants. 

 

 

 

Cassà de la Selva, 12 de gener de 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX – DECÀLEG ERC CASSÀ 

 

Amb la cèlebre proclama "Catalans, Catalunya", el President Macià volia involucrar plenament tots els 

ciutadans en el futur del seu poble. 

 

Amb la mateixa voluntat, la Secció Local d'Esquerra a Cassà desitgem donar a conèixer a tots els 

cassanencs 1'ideari bàsic d'acció municipal que guia el nostre grup. Tan de bo la major part de la 

població s'hi senti vivament identificada, i algun més d'entre els cassanencs s'animi a formar part 

activa d'aquest grup polític que aspira a fer realitat un projecte innovador des d'un futur Consistori. 

 

Cal dir que aquests breus punts de referència no pretenen ser, tan se val, un programa concret de 

govern, sinó tan sols les línies bàsiques sobre les quals edificar-lo. 

 

L'Esquerra proposa un projecte integral de poble, que estableixi un model de desenvolupament 

equilibrat i harmònic, que encamini les possibilitats de futur cap a una millora real de la qualitat de 

vida dels cassanencs. 

 

Entenem l'Ajuntament com una plataforma privilegiada que no pot limitar-se a actuar com una 

empresa de serveis, sinó que ha de generar realment els mecanismes que permetin la màxima 

satisfacció de totes les inquietuds individuals i col·lectives. 

 

Per tal d'assolir aquesta evolució creiem indispensable: 

 

1 . Comptar amb la PARTICIPACIÓ CIUTADANA com a eix bàsic de treball en tots els nivells 

d'acció consistorial. Cal que tots els cassanencs, particularment i com a grups organitzats (grups 

polítics,   entitats,  veïnats,   escoles,    gremis),   es    sentin veritablement implicats en les preses de 

decisions que els afecten i hi facin aportació. 

 

2 Posar els INTERESSOS COL.LECTIUS per sobre de qualsevol interès particular, actuant 

sempre en aquest sentit amb ponderació però també amb energia. Procurar un accés igualitari de tots 

els cassanencs a tot tipus de servei i atendre amb especial vocació les necessitats dels sectors més 

desatesos de la població (marginació, immigració, vellesa, aturats ... ), 

 

3 . Fomentar la IDENTIFICACIÓ DELS CASSANENCS amb el seu poble, promocionant les 

seves peculiaritats tant dins com fora de la Vila. 

 

4 . Vetllar pel DESENVOLUPAMENT EDUCATIU, assumint la plena responsabilitat del cicle 

complet d'ensenyament bàsic (inclosa la llar d'infants), proporcionant instal·lacions adequades per 

una ensenyança pública de qualitat- i estructurant i potenciant 1'Escola d'Adults. 

 

5 . Dinamitzar l'ACTIVITAT CULTURAL, ESPORTIVA I DE LLEURE, en base a una política 

coherent i ambiciosa, amb ple suport a les entitats existents i donant cos a una programació 

d'activitats completa. Procurar les instal·lacions escaients pel seu desenvolupament. 

 

6 . Garantir la màxima EFICACIA DELS SERVEIS MUNICIPALS, tant pel que fa als serveis 

quotidians al ciutadà (Administració, seguretat ciutadana, sanitat ... ) com per aquelles àrees que 

tenen una transcendència decisiva a 1'hora de materialitzar el projecte polític (urbanisme, serveis 

socials, acció cívica        Donar als professionals que en son responsables el suport polític i econòmic 

necessari per fer possible 1'execució del seu treball. 

 



7 . Donar absoluta rellevància a la PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA entesa com a mitjà 

essencial per proporcionar satisfacció al ciutadà, embellint l'entorn i afegint-li comoditats.  

 

8 . Vetllar per un DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, tant des del punt de vista medi 

ambiental com social i econòmic. 

 

9. Actuar amb la màxima TRANSPARÈNCIA facilitant en tot moment l’accés a la informació i 

garantir l’atenció i la resposta a les preguntes i preocupacions dels ciutadans. 

 

10. Contribuir des de la Vila al FOMENT DELS VALORS SOBIRANISTES I 

PROGRESSISTES en la construcció del futur de Catalunya. 

 

 

Esquerra Republicana de Catalunya 

Secció Local de Cassà 

 


