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Reglament de les eleccions
municipals 2023
Preàmbul

El Reglament de les Eleccions Municipals 2023 regula els processos relatius a l’elecció de cap de llista de cada municipi, l’aprovació de les llistes, la validació de caps de llistes i del conjunt de la llista, les llistes associades, les coalicions, els
pactes postelectorals i el nomenament de les persones representants als organismes supramunicipals, com també la
constitució de la Comissió Electoral Municipal, d’acord amb l’article 117 dels Estatuts del partit.
Les candidatures municipals d’Esquerra Republicana volen reflectir la pluralitat i la complexitat social que aspiren a representar. L’obertura, la connexió amb l’entorn i la incorporació de talent i de diversitat de gènere i d’orígens són principis que han de guiar la tasca política de forma permanent, però molt especialment, els processos de configuració de les
candidatures municipals.
Aquest Reglament és d’aplicació a les federacions regionals de l’Alt Pirineu-Aran, Barcelona, el Camp de Tarragona, la
Catalunya Central, Girona, Lleida, el Penedès, la Regió Metropolitana de Barcelona i les Terres de l’Ebre.
Les executives del País Valencià i de les Illes Balears i Pitiüses podran aprovar els seus respectius reglaments municipals,
que, en tot cas, hauran de ser ratificats pel Consell Nacional. Els reglaments territorials han de ser dictaminats per la Comissió de Garanties abans que els ratifiqui el Consell Nacional.

Títol I. De la gestió del procés
Article 1. Comissió Electoral Municipal
La Comissió Electoral Municipal és l’òrgan responsable de vetllar pel procés de les eleccions municipals i de fixar els criteris estratègics.
Està formada per la Presidència, la Secretaria General Adjunta, la Vicesecretaria General de Coordinació Interna, la Vicesecretaria General de Dones, la Secretaria de Coordinació Municipal i Grans Ciutats, la Secretaria de Política Municipal i
Projectes Transversals, la Secretaria de Política Supramunicipal, la Secretaria d’Organització, la presidència o secretaria
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general de les federacions regionals, les dues persones representants de la Coordinadora de la Regió Metropolitana i una
persona designada pel Jovent Republicà.
La Comissió Electoral quedarà vàlidament constituïda en el moment d’aprovació d’aquest Reglament.

Article 2. Comissió Organitzadora Municipal
La preparació i el desenvolupament del procés de les eleccions municipals anirà a càrrec de la Comissió Organitzadora
Municipal. La Comissió Organitzadora establirà les instruccions que facin possible el desenvolupament d’aquest Reglament, tot vetllant perquè el procés intern d’elecció de cap de llista i de confecció de les llistes respecti aquest Reglament
i la normativa interna del partit, sota el control i l’assessorament de la Comissió de Garanties.
D’altra banda, la Comissió Organitzadora Municipal implementarà els mecanismes de mediació que consideri oportuns
per dirimir en el cas que hi hagi conflictes interns en el procés d’elecció de cap de llista i d’elaboració de la llista.
En el cas de conflictes rellevants, i de comú acord amb els òrgans regionals, la Comissió podrà suspendre cautelarment el
procés d’elecció de cap de llista o de la resta de la candidatura fins a la finalització del procés de mediació intern. La suspensió del procés l’haurà d’aprovar l’Executiva Nacional.
La Comissió està formada per la Vicesecretaria General de Coordinació Interna, la Vicesecretaria General de Feminismes, la Secretaria de Coordinació Municipal i Grans Ciutats, la Secretaria de Política Municipal i Projectes Transversals,
la Secretaria de Política Supramunicipal, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de Finances i Recursos, i una persona
designada pel Jovent Republicà.
La Comissió Organitzadora quedarà vàlidament constituïda en el moment d’aprovació d’aquest Reglament.

Article 3. Comissió Electoral Local
1.
2.

La Comissió Electoral Local és l’òrgan encarregat d’elaborar la proposta de llista, d’acord amb aquest Reglament i
els Estatuts.
Després de l’elecció de cap de llista, l’executiva local de cada municipi on hi hagi constituïda una secció local proposarà a l’assemblea local, perquè la ratifiqui, una comissió electoral local, de la qual formaran part la persona cap
de llista, la presidència local i tres persones més.

En els municipis més grans de 20.000 habitants i capitals de comarca, aquesta Comissió estarà formada per la persona
cap de llista, la presidència local i fins a un màxim de cinc persones més, una de les quals serà designada a proposta de
la persona cap de llista.
En el cas que el Jovent Republicà estigui constituït en el municipi, també formarà part de la Comissió Electoral Local
ocupant una de les places a proposta de l’Executiva Local. Aquesta persona serà designada per la secció local del Jovent
Republicà, que l’escollirà d’entre els seus membres residents al municipi.

Article 4. Objeccions
Les federacions comarcals i regionals poden presentar objeccions sobre qualsevol decisió que prengui una secció local, ja sigui a l’elecció de cap de llista, a l’elecció de la resta de la llista, a coalicions electorals o a pactes postelectorals.
Aquestes objeccions es faran arribar a la Comissió Organitzadora Municipal.
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Títol II. De l’elecció de cap de llista
Capítol I. Tipologia de processos
Article 5. Modalitats d’elecció de cap de llista
Les executives locals hauran de triar el sistema d’elecció de cap de llista entre tres modalitats:
1.
Primàries internes: seran primàries obertes a tota la militància adscrita a la secció local resident al municipi.
2.
Primàries externes: seran primàries obertes a totes les persones militants adscrites a la secció local, les simpatitzants (mentre aquesta figura segueixi sent vigent), les amigues i les militants del Jovent Republicà més gran de 16
anys resident al municipi.
3.
Primàries externes amb jornada electoral: els municipis més grans de 20.000 habitants podran optar a primàries
externes amb cens de l’electorat que se celebraran en una jornada electoral.
Així mateix les executives locals, en el cas de primàries internes o externes, hauran de triar el sistema de celebració de
l’assemblea, que podrà ser presencial o híbrida i haurà de respectar, si escau, les mesures sanitàries.

Capítol II. Drets de les persones vinculades
Article 6. Dret a sufragi actiu
1.

2.
3.
4.

Té dret a votar en el procés d’elecció de cap de llista, qualsevol que sigui el sistema d’elecció, la militància adscrita
a la secció local que resideixi en el municipi per al qual s’escull cap de llista al corrent de pagament i que hagi adquirit la plena condició de militant el dia de la convocatòria de l’assemblea. La data màxima per posar-se al corrent
de pagament és d’una setmana abans de l’inici de l’assemblea. No tenen dret de vot les persones adscrites a una
secció local d’un municipi on no resideixen perquè en el seu municipi no hi hagi constituïda una secció local ni tampoc la militància no adscrita a la secció local.
En el cas que s’opti per un procés de primàries externes, hi participaran les persones militants d’acord amb el punt
anterior, les simpatitzants, les amigues i les militants del Jovent Republicà més gran de 16 anys.
En el cas de municipis de més de 20.000 habitants que hagin optat per unes primàries externes amb jornada electoral, a més de les persones descrites en els punts anteriors, hi participaran les persones inscrites al cens de l’electorat.
Les persones militants, simpatitzants i amigues adscrites a la secció local que resideixin en el municipi i que estiguin al corrent de pagament hauran de tenir tres mesos d’antiguitat per poder participar en el procés electoral.

Article 7. Delegació de vot
Les persones militants que de forma motivada no puguin exercir el seu dret de vot personalment com a conseqüència de
la repressió política, d’un permís de maternitat o paternitat acreditat o de problemes de salut acreditats podran delegar
el vot en una altra persona militant de la mateixa secció local. Les persones militants que vulguin delegar el seu vot ho
hauran de sol·licitar a la Comissió Organitzadora, des de la convocatòria de l’assemblea i fins a 72 hores abans de la celebració de l’assemblea, indicant-hi el nom de la persona militant en qui deleguen.
La Comissió Organitzadora validarà si es compleixen els requisits o no per a la delegació de vot fins a 48 hores abans de
la celebració de l’assemblea, ho comunicarà a la persona sol·licitant i, en el cas que entengui la delegació com a vàlida,
comunicarà a la mesa de l’assemblea, un cop constituïda, el nom de la persona delegant i el de la persona en qui delega.
Cada persona delegada només pot assumir una delegació de vot.
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Article 8. Dret de sufragi passiu
Tenen dret a presentar candidatura a cap de llista totes les persones vinculades a l’organització, militants, simpatitzants
o amigues, i també les que proposin les corresponents executives locals.

Capítol III. Elecció de cap de llista per assemblea
Article 9. Assemblea i candidatures a cap de llista
1.

2.
3.

4

En el supòsit d’unes primàries internes i externes d’elecció del cap de llista per assemblea, l’elecció de cap de llista
es farà en una assemblea convocada a aquest efecte en què participaran les persones que correspongui en funció
del tipus d’elecció.
Les candidatures poden ser proposades per l’Executiva Local o bé per un mínim d’un 20 % de la militància adscrita
a la secció local al corrent de pagament amb residència a aquell municipi (amb un mínim de tres avals).
En el cas que la candidatura sigui proposada per l’Executiva Local, aquest acord haurà de ser expressament adoptat en una reunió a aquest efecte, i caldrà comunicar aquesta proposta a la comissió organitzadora de l’assemblea
local com a màxim dos dies abans de la celebració de l’assemblea, pel mitjà que hagi establert la comissió organitzadora que permeti tenir constància del dia i l’hora del lliurament.
En el cas que la candidatura es proposi mitjançant la recollida de signatures, les signatures es recolliran a partir de
la data de convocatòria de l’assemblea, amb el formulari habilitat a aquest efecte per la Secretaria d’Organització
Nacional, que haurà de ser lliurat per la comissió organitzadora a qui ho sol·liciti. El període de recollida de signatures no serà inferior a 12 dies. Els fulls amb els avals es podran presentar físicament o telemàticament.

Té dret a avalar una sola persona candidata en el procés d’elecció de cap de llista tota la militància resident al municipi
objecte del procés electoral que hagi adquirit la plena condició el dia d’inici del procés electoral.

Article 10. Convocatòria de l’assemblea local
Les seccions locals hauran de convocar assemblees extraordinàries per a l’elecció de caps de llista. Les convocatòries de
les assemblees han de ser trameses a la militància i/o persones simpatitzants i amigues (en funció del sistema triat) amb
una antelació mínima de 15 dies i es podran fer per qualsevol mitjà escrit, inclosa la missatgeria instantània. A aquestes
assemblees, hi podrà participar la militància del Jovent Republicà amb dret a veu però sense vot.
En aquestes convocatòries constarà el lloc, la data i l’hora de celebració, la tipologia de l’assemblea (presencial o híbrida),
l’ordre del dia, les condicions per poder participar en l’assemblea, les condicions per poder presentar candidatura, el termini de presentació de candidatura i la composició de la comissió organitzadora amb les dades de contacte.
Així mateix, s’indicarà la possibilitat de delegar el vot, en quins supòsits es pot fer i quin serà el mecanisme de delegació.
En el cas que l’assemblea sigui híbrida, caldrà fer-hi constar les indicacions tècniques sobre la connexió, la manera com
es desenvoluparà i un telèfon de contacte de la comissió organitzadora per resoldre dubtes tècnics.
A l’hora de programar les assembles, caldrà tenir en compte la conciliació personal, familiar i laboral de les persones que
hi hagin d’assistir, com també fer una gestió adequada del temps.

Article 11. Comissió organitzadora de l’assemblea local
L’Executiva Local designarà, a proposta de la presidència, una comissió organitzadora formada per tres persones. Les
funcions d’aquesta comissió són:
1.
2.

Tenir cura dels aspectes organitzatius de l’assemblea.
Rebre les candidatures que es presentin, les que proposi l’Executiva i les que proposi la militància i, en aquest cas,
validar els avals que aportin les persones candidates.
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3.
4.
5.

Proclamar les candidatures que compleixin els requisits establerts en aquest Reglament a mesura que es vagin
presentant.
Configurar la llista de persones que tinguin dret a vot en l’assemblea.
Fer la llista de persones que hagin delegat el vot, i en quina persona militant ho han fet.

Article 12. Ordre del dia
En la convocatòria, hi hauran de constar els punts de l’ordre del dia següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elecció de la mesa.
Aprovació de l’ordre del dia.
Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
Presentació de les candidatures a cap de llista del municipi.
Elecció de cap de llista.
Aprovació de les persones integrants de la Comissió Electoral Local.
Torn obert de paraules.

Article 13. Presentació de candidatures
Les persones que vulguin presentar candidatura a cap de llista hauran de presentar un escrit adreçat a la comissió organitzadora en el qual manifestin aquest fet, com a màxim dos dies abans de la celebració de l’assemblea, per qualsevol
mitjà escrit que permeti tenir constància del dia i l’hora de la presentació.
En el moment de presentar la candidatura, hauran d’acompanyar-la amb els avals corresponents.
Si escau, la Comissió Organitzadora donarà un termini d’un màxim de 24 hores per esmenar les errades formals en la
presentació de la candidatura, amb la validació de la Comissió Organitzadora Municipal.

Article 14. Proclamació de candidatures
Un cop comprovat que les persones candidates compleixen amb els requisits demanats, i la validesa dels avals quan
escaigui, la comissió organitzadora proclamarà les candidatures i les lliurarà a la mesa el mateix dia de l’assemblea, indicant-hi l’ordre, el dia i l’hora en què es van presentar.

Article 15. Desenvolupament de l’assemblea
El dia de celebració de l’assemblea, les persones participants s’adreçaran a la taula d’inscripció de l’assemblea i, un cop
comprovat que constin en les llistes de persones amb dret a vot, se les acreditarà i se’ls lliurarà la documentació.
A l’inici de l’assemblea, la comissió organitzadora farà una proposta de mesa de l’assemblea que haurà de ser aprovada
per la majoria de les persones assistents. En el cas que no s’aprovi la proposta de mesa, la comissió organitzadora haurà
de fer una proposta nova.
La mesa de l’assemblea estarà formada, com a mínim, per una presidència, que dirigirà les intervencions, els debats i les
votacions; una vicepresidència, que assistirà la presidència i la substituirà en la seva absència, i una secretaria, que aixecarà acta de la sessió i la trametrà en el termini d’una setmana a la Comissió Organitzadora Municipal i a la federació
comarcal i regional corresponent, mitjançant la comissió organitzadora del procés electoral.
A continuació, es procedirà a la presentació de les candidatures a cap de llista del municipi. Les persones candidates disposaran del temps que fixi la mesa per exposar el seu programa. Aquesta exposició es farà per ordre invers al de presentació de les candidatures a la comissió organitzadora. Un cop finalitzada la presentació de les candidatures, es procedirà
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a la votació: cada persona haurà de votar a favor d’alguna de les candidatures presentades o en blanc. Serà proclamada
candidata a cap de llista la persona que hagi obtingut més vots. En el cas d’empat, es repetirà la votació i, en el cas d’un
nou empat, es procedirà a una nova assemblea en el termini de 10 dies entre les candidatures ja proclamades.

Article 16. Entitats municipals descentralitzades (EMD)
El procés de designació de la persona candidata a la presidència d’una EMD serà anàleg al procés d’elecció de cap de
llista d’un municipi. L’òrgan competent serà l’assemblea local del municipi, tenint en compte les persones vinculades amb
domicili a l’EMD.
En cas que hi hagi una secció de barri a l’EMD, podrà elevar una proposta de persona candidata a l’assemblea local del
municipi, que l’escollirà, sens perjudici que cap persona pugui presentar candidatura individualment.
En el cas que hi hagi una secció local, aquesta serà l’encarregada d’escollir la persona candidata.

Capítol IV. Elecció de cap de llista amb cens de l’electorat
Article 17. Primàries externes amb cens de l’electorat
1.

2.
3.
4.

En els municipis de més de 20.000 habitants en què l’Executiva Local hagi triat un procediment d’elecció de cap de
llista en el qual participin les persones militants adscrites, simpatitzants, amigues, militants del Jovent Republicà
més gran de 16 anys i les persones inscrites en un cens de l’electorat, caldrà adoptar un acord pel qual l’Executiva
determini la durada de la jornada electoral, que en cap cas pot ser inferior a cinc hores, com també el lloc on s’ubicaran els col·legis electorals.
Es farà una única votació de totes les persones amb dret a vot.
L’Executiva Local triarà, d’entre els membres de la secció local, tres persones perquè formin part de cada una de
les meses electorals.
Cada candidatura podrà tenir una persona apoderada a cada col·legi electoral si així ho notifica a la Comissió Electoral Local.

Article 18. Cens de l’electorat
El cens de l’electorat serà un registre que contindrà les dades personals d’identificació, contacte i residència de les persones que, sense ser militants, simpatitzants o amigues, s’inscriguin voluntàriament en aquest registre per poder participar
en el procés d’elecció de cap de llista, sempre que siguin residents del municipi.
Les persones que hagin sol·licitat ser militants, simpatitzants o amigues, però encara no hagin adquirit la plena condició
o no estiguin al corrent de pagament, passaran a formar part de forma automàtica del cens de l’electorat.

Article 19. Participació en el cens de l’electorat
Les persones amb residència al municipi que vulguin participar en el procés d’elecció de cap de llista formant part
d’aquest cens de l’electorat s’hauran d’inscriure, com a molt tard, un mes abans de la jornada de votació. Per inscriures’hi, caldrà signar un document amb què se certifiqui, com a mínim, que s’està d’acord amb la declaració ideològica del
partit i, si escau, fer una donació.
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Article 20. Escrutini
Acabada la votació a la mesa, es farà l’escrutini. Tot seguit, la presidència de la mesa o les meses comunicaran els resultats a la Comissió Organitzadora Local perquè, en vista dels resultats, proclami la persona candidata a les eleccions municipals.

Títol III. De la confecció de la resta de la llista
Article 21. Elaboració i elecció de la llista
1.

2.

3.

4.

La Comissió Electoral Local farà una proposta de llista perquè sigui ratificada per l’assemblea local en una votació
única sobre el conjunt de la llista. Aquesta assemblea local d’elecció de la llista s’haurà de celebrar, com a molt tard,
tres mesos abans de les eleccions municipals.
En els municipis més grans de 2.000 habitants, la proposta de llista que s’hagi de sotmetre a ratificació de l’assemblea local ha de rebre la validació prèvia de la Comissió Organitzadora Municipal, que comprovarà que es compleixen els requisits establerts en aquest Reglament, especialment pel que fa a la igualtat a les llistes electorals, i informarà dels incompliments de carta financera.
En els municipis menors de 2.000 habitants serà l’Executiva Regional qui farà aquesta comprovació.
La tipologia d’elecció de la llista serà la mateixa que s’hagi realitzat per a l’elecció de cap de llista, exceptuant-ne
els municipis de 20.000 habitants que hagin optat per celebrar una jornada amb cens de l’electorat. En aquest cas,
l’elecció s’haurà de fer mitjançant assemblea exclusiva de persones militants o bé de persones militants, simpatitzants i amigues, en funció de l’opció que hagin triat.
Els acords adoptats es faran arribar, en el termini d’una setmana, a la Comissió Organitzadora Municipal i a les respectives federacions comarcal i regional.

Article 22. Presència del Jovent Republicà
La presència de membres del Jovent Republicà a les llistes municipals d’ERC es fixarà considerant la proporcionalitat
d’ambdues organitzacions en el municipi, entesa com a militància absoluta d’una organització respecte a l’altra. Aquest
criteri afectarà tant el nombre de militants a les llistes com la manera com s’ordenen.
El Jovent Republicà determinarà les seves persones candidates i la seva ordenació (majors de 18 anys el dia de les eleccions municipals), que haurà de ser respectada per la Comissió Electoral Local. 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. Es garantirà el compliment del Pla d’Igualtat, sense que aquest factor sigui determinant per condicionar l’elecció de les persones candidates del Jovent Republicà; tanmateix, la proposta de persones candidates que faci Jovent Republicà haurà de
ser paritària ordenada en un sistema altern de gènere.
Esquerra Republicana, dins de la línia política d’obertura del partit endegada, apostarà per visibilitzar la participació del
Jovent Republicà en les candidatures republicanes que en formin part.
Sens perjudici que les candidatures municipals d’Esquerra Republicana volen reflectir la pluralitat i la complexitat social
que aspiren a representar.

Article 23. Igualtat de gènere
1.

Les candidatures han de tenir una presència igualitària de dones i homes, de manera que les candidatures han de
tenir una proporció que s’asseguri al màxim el 50 % de dones i el 50 % d’homes. La situació de les persones a la llis-
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2.
3.

4.

ta ha de ser alterna per a cada gènere en el conjunt de la llista, tot i permetre’s excepcions per reforçar la posició
de dones a la candidatura.
L’ordenació de les persones candidates es farà en funció de la identitat sentida. Tot i això, caldrà tenir en compte
que, a efectes legals, la comptabilització només reconeix el gènere que apareix a la documentació oficial.
S’exceptua del compliment de l’alternança només el darrer lloc de la llista de titulars, si és per fer un tancament
d’honor.
En el cas de coalicions electorals o acords polítics amb altres organitzacions, cal garantir que la part de la llista que
proposa Esquerra Republicana compleixi la igualtat de gènere.
La llista de suplents també haurà de complir els criteris d’igualtat esmentats en el punt anterior.
En municipis d’entre 1.000 i 2.000 habitants, si la presència dona/home no fa possible el manteniment de l’alternança, caldrà que en la composició de les llistes cap gènere tingui una presència inferior al 40 %, per assegurar una
representació equilibrada dels dos gèneres en el conjunt de la llista.
Igualment, l’ordenació de les persones a la llista ha de ser equilibrada respecte als percentatges anteriorment esmentats, de manera que no es permet l’ordenació de tres persones seguides del mateix gènere a la llista electoral,
tot i que es podran acceptar excepcions per reforçar la posició de dones a la candidatura.
En municipis menors de 1.000 habitants, si la presència dona/home no fa possible el manteniment de l’alternança,
caldrà que en la composició de les llistes cap gènere tingui una presència inferior al 33 %, per assegurar una representació equilibrada dels dos gèneres en el conjunt de la llista.

Títol IV. Dels municipis sense secció local
Article 24. Municipis sense secció local
Als municipis on no hi hagi secció local, l’Executiva Comarcal farà la proposta de cap de llista i de llista.

Títol V. De la validació de les llistes
Article 25. Municipis de menys de 20.000 habitants
En els municipis de menys de 20.000 habitants, la proposta de cap de llista haurà de ser validada per l’Executiva Comarcal, l’Executiva Regional i la Comissió Organitzadora Municipal.
La resta de la llista haurà de ser validada per l’Executiva Comarcal i l’Executiva Regional corresponents.

Article 26. Municipis de més de 20.000 habitants i capitals de comarca
En els municipis de més de 20.000 habitants i els municipis capitals de comarca, la proposta de cap de llista haurà de ser
validada per l’Executiva Regional i l’Executiva Nacional.
La proposta de la resta de la llista haurà de ser validada per l’Executiva Comarcal i l’Executiva Regional corresponents.
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Article 27. Militància d’Esquerra Republicana en altres llistes
Pel que fa a la presència de la militància d’Esquerra Republicana com a independents en altres llistes, l’Executiva Comarcal corresponent farà arribar les propostes a la Comissió Organitzadora Municipal, que hauran de ser aprovades per
l’Executiva Nacional.

Article 28. Persones i llistes no validades
En el cas que la proposta de cap de llista o de la resta de la llista d’un municipi no hagi estat validada pels òrgans nacionals, la Comissió Electoral Local haurà de fer una nova proposta i elevar-la a una nova assemblea local.
En el cas que la segona proposta tampoc fos validada, la Comissió Organitzadora Municipal farà una proposta, prèvia
consulta amb la secció local i/o els òrgans territorials afectats, que haurà de ser aprovada per l’Executiva Nacional.

Article 29. Aprovació de les llistes associades
Els municipis on l’Executiva Local, Comarcal o Regional creguin convenient presentar-se mitjançant una llista associada
caldrà que sigui validada per la Comissió Organitzadora Municipal.

Títol VI. Dels pactes electorals
Article 30. Pactes preelectorals
Els pactes preelectorals podran ser proposats per l’Executiva Local, l’Executiva Comarcal, l’Executiva Regional o a instància de l’Executiva Nacional.
1.

2.

En les assemblees en les quals es decideixin els pactes preelectorals a proposta de la secció local, hi podrà participar la militància adscrita amb dret a vot resident al municipi. En el cas de municipis de menys de 10.000 habitants,
aquests pactes hauran de ser validats posteriorment per l’Executiva Comarcal, l’Executiva Regional i la Comissió
Organitzadora Municipal.
En el cas de municipis més grans de 10.000 habitants o capitals de comarca o que tinguin un abast supramunicipal,
els pactes preelectorals hauran de ser aprovats per l’Executiva Nacional d’acord amb l’Executiva Regional, si escau.
En el cas de pactes preelectorals aprovats per l’Executiva Nacional que tinguin abast supramunicipal, les seccions
locals resten subjectes a aquests acords, i s’articularan els mecanismes territorials corresponents per a l’ordenació
de la llista a cada municipi que inclogui l’acord.

Article 31. Pactes postelectorals locals
Els pactes postelectorals municipals que es facin durant tot el mandat es decidiran a proposta de la secció local. Podrà
participar en aquestes assemblees la militància adscrita al corrent de pagament resident en el municipi i les persones
electes elegides en el cas que no siguin militants. En el cas de municipis de menys de 10.000 habitants, els pactes postelectorals els hauran d’aprovar l’Executiva Comarcal i l’Executiva Regional. En el cas de municipis més grans de 10.000
habitants i capitals de comarca, els pactes postelectorals els haurà d’aprovar l’Executiva Comarcal, l’Executiva Regional i
l’Executiva Nacional.
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Article 32. Pactes a consells comarcals
Els pactes postelectorals en consells comarcals els aprovarà l’Executiva Nacional, a proposta de l’Executiva Comarcal coordinada amb l’Executiva Regional i la Vicesecretaria Nacional competent sobre els ens supramunicipals.

Article 33. Pactes a diputacions provincials i altres entitats supramunicipals
Els pactes postelectorals en diputacions provincials i altres entitats supramunicipals els aprovarà l’Executiva Nacional a
proposta de la Vicesecretaria Nacional competent sobre els ens supramunicipals, d’acord amb els òrgans territorials orgànics de l’àmbit de la Diputació Provincial o de l’entitat supramunicipal.

Títol VII. De les eleccions municipals a Barcelona
Article 34. Desenvolupament reglamentari
La Federació Regional de Barcelona desenvoluparà aquest Reglament per adaptar-lo a la seva realitat d’organització en
districtes municipals. En tot cas, aquest Reglament haurà de garantir els drets de sufragi actiu i passiu i de participació
de la militància, com també els relatius a la igualtat a les llistes electorals i al de participació del Jovent Republicà en l’elaboració del programa i a les llistes electorals.
Aquest desenvolupament normatiu haurà de ser ratificat per l’Executiva Nacional, que comprovarà si les disposicions
s’ajusten a aquest Reglament i a la resta de normativa interna d’Esquerra Republicana.

Article 35. Comissió Electoral de Barcelona
Es constituirà la Comissió Electoral de Barcelona, que tindrà les funcions que aquest Reglament atribueix a les comissions electorals locals i les que li atribueixi el Reglament de Barcelona.
Aquesta Comissió estarà formada per un màxim de set persones i, com a mínim, per la persona cap de llista que hagi
estat elegida, la presidència regional i les persones que el Reglament Municipal de Barcelona determini, una de les quals
haurà de ser designada pel Jovent Republicà i una altra per la persona cap de llista.
La seva composició serà proposada per l’Executiva Regional al Congrés Regional, que l’haurà de ratificar.

Article 36. Elecció de la llista
1.
2.

3.

El Reglament Municipal de Barcelona haurà de regular quina és la modalitat d’elecció de cap de llista, de la resta de
membres de la llista i de l’elecció de les persones conselleres de districte.
El Congrés Regional, si escau mitjançant jornada electoral prèvia, elegirà cap de llista. Tant podrà fer propostes de
precandidatura l’Executiva Regional com un 10 % de la militància, mitjançant signatures recollides amb el formulari
habilitat a aquest efecte per la Secretaria d’Organització Nacional.
Cada persona militant només podrà avalar amb la seva signatura una sola precandidatura.
L’Executiva Regional marcarà el termini de presentació de candidatures, que mai serà superior a un mes ni inferior
a quinze dies, i informarà tota la militància per carta, o per qualsevol mitjà escrit que la substitueixi, amb una antelació d’almenys quinze dies. Els acords adoptats pel Congrés Regional es faran arribar, en el termini d’una setmana,
a la Comissió Organitzadora Municipal.
El procediment de tria de la resta de persones candidates es farà a través de congressos de les federacions de districte per escollir les seves persones candidates, que seguiran el procediment de tria de la primera persona candi-
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4
5.

data del districte a la llista i la resta de persones candidates a la llista. Aquestes darreres es triaran segons que es
reguli en el Reglament Municipal de Barcelona.
Sens perjudici del que s’indica al paràgraf anterior, l’Executiva Regional podrà proposar a la Comissió Electoral Regional un 20 % de persones candidates en cada tram de 10 persones perquè formin part de la llista electoral.
La Comissió Electoral de Barcelona farà una proposta de llista perquè sigui ratificada pel Congrés Regional.

Article 37. Pactes electorals
L’Executiva Regional de Barcelona podrà proposar un pacte preelectoral i/o postelectoral a l’Executiva Nacional, perquè l’aprovi.

Títol VIII. De les persones representants
a les entitats supramunicipals
Article 38. Compliment de la Carta Financera
Per accedir a càrrecs supramunicipals en representació d’Esquerra Republicana serà obligatori estar al corrent de pagament de la Carta Financera durant el mandat anterior i seguir-la complint un cop s’hagi estat designat per al càrrec.

Article 39. Consells comarcals
Les persones representants d’Esquerra Republicana als consells comarcals seran designades per l’Executiva Nacional
a proposta de l’Executiva Comarcal, d’acord amb la Vicesecretaria nacional competent sobre els ens supramunicipals i
l’Executiva Regional.
En la designació de persones als consells comarcals, la Comissió Organitzadora Municipal durà a terme les gestions necessàries amb els diferents òrgans territorials perquè les propostes que s’elevin a l’Executiva Nacional siguin paritàries.

Article 40. Diputacions provincials i entitats supramunicipals
Les persones representants d’Esquerra Republicana a les diputacions provincials i les entitats supramunicipals seran designades per l’Executiva Nacional, a proposta de la Comissió Electoral Municipal, d’acord amb les regionals de l’àmbit de
la Diputació Provincial o de l’entitat supramunicipal.
En la designació de persones a les diputacions provincials i les entitats supramunicipals, la Comissió Organitzadora Municipal durà a terme les gestions necessàries amb els òrgans territorials perquè les propostes que s’elevin a l’Executiva
Nacional siguin paritàries.
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Disposicions finals
Disposició final primera
Les seccions locals dels municipis més grans de 50.000 habitants, si escau, poden desenvolupar aquest reglament per
adaptar-lo a les seves necessitats. Aquest desenvolupament normatiu haurà de ser ratificat pel Consell Nacional, i prèviament l’Executiva Nacional comprovarà si les disposicions s’ajusten a aquest Reglament i a la resta de normativa interna
d’Esquerra Republicana.

Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment que l’aprovi el Consell Nacional. Tots els municipis poden iniciar el procés d’elecció de cap de llista a partir de l’1 de febrer del 2022.
Per raons motivades, les executives locals podran sol·licitar a la Comissió Organitzadora Municipal la possibilitat d’iniciar
el procés d’elecció de cap de llista durant el 2021.

Disposició final tercera
A fi i efecte de l’aplicació d’aquest reglament, es prendrà com a referència el cens de població vigent en data d’aprovació
del Reglament.

Disposició final quarta
Totes les persones candidates hauran de firmar prèviament al document d’acceptació de la candidatura, l’acceptació del
Codi de Conducta d’Esquerra Republicana, de la Carta Financera i del Pla d’Igualtat entre dones i homes.

Disposició final cinquena
A l’efecte d’aquest reglament, les federacions comarcals de la Regió Metropolitana de Barcelona tenen la consideració de
federacions regionals.

Disposició final sisena
En el cas d’haver-se constituït una gestora, assumirà les competències atribuïdes a les executives en aquest Reglament.

Reglament aprovat pel consell nacional del 16 d’octubre de 2021.
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