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9758 Article 12.5 Article 12.5

5. Es podrà votar a favor o en blanc per a l’elecció 
de persones candidates a formar part d’una llista 
electoral o bé per escollir candidatures a ocupar 
càrrecs orgànics d’Esquerra Republicana. 
S’admetrà el vot negatiu en les votacions que 
afectin persones quan siguin per ratificar una 
proposta prèvia d’un òrgan del partit. 

5. Es podrà votar a favor, en contra o en blanc 
per a l’elecció de persones candidates a formar 
part d’una llista electoral o bé per escollir 
candidatures a ocupar càrrecs orgànics 
d’Esquerra Republicana. S’admetrà el vot 
negatiu en les votacions que afectin persones 
quan siguin per ratificar una proposta prèvia 
d’un òrgan del partit.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9759 Article 12.6 Article 12.6
6. Les votacions dels òrgans col·legiats es duran a 
terme en bloc, llevat que una disposició ho prevegi 
diferent.

6. Les votacions dels òrgans col·legiats es 
duran a terme en bloc, llevat que una disposició 
ho prevegi diferent de forma individual, qui no 
obtingui més vots favorables que en contra i 
en blanc quedarà forà de l'òrgan col·legiat 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Modificació

9760 Article 36.3 Article 36.3

3. Si en un municipi no hi ha secció local, la 
militància s’adscriu temporalment a la secció local 
d’un municipi proper, preferentment de la mateixa 
comarca. Aquestes persones militants i amigues no 
poden participar en l’elecció del cap de llista i la 
llista a les eleccions municipals o en els pactes 
locals. 

3. Si en un municipi no hi ha secció local, la 
militància s’adscriu temporalment a la secció 
local d’un municipi proper, preferentment de la 
mateixa comarca. Aquestes persones militants i 
amigues no poden participar en l’elecció del cap 
de llista i la llista a les eleccions municipals o en 
els pactes locals. Les persones militants d'un 
municipi sense secció local formaran part de 
l'equip encarregat de formar llista electoral a 
les eleccions municipals del municipi, 
elegiran el cap de llista i aprovaran la resta 
de la candidatura municipal.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 



9761 Article 50.4 Article 50.4

4.Les presidències i secretaries generals es poden 
reelegir ininterrompudament fins a un màxim de 
dotze anys, si bé sempre se’ls permetrà acabar el 
mandat. Quan no hagin pogut desenvolupar 
plenament les seves funcions com a conseqüència 
de la repressió política (presó, inhabilitació, exili o 
causes polítiques pendents de judici) i dels efectes 
de la repressió sobre els seus drets polítics, aquest 
termini quedarà suspès.

4. Les presidències i secretaries generals es 
poden reelegir ininterrompudament fins a un 
màxim de dotze anys, si bé sempre se’ls 
permetrà acabar el mandat. Quan no hagin 
pogut desenvolupar plenament les seves 
funcions com a conseqüència de la repressió 
política (presó, inhabilitació, exili o causes 
polítiques pendents de judici) i dels efectes de la 
repressió sobre els seus drets polítics, aquest 
termini quedarà suspès.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9762 Article 51.5 Article 51.5

5. Els congressos comarcals (excepte els 
corresponents a la Federació Regional de 
Barcelona) i insulars elegiran una persona militant 
que representarà la federació al consell nacional, a 
més a més de la presidència.
Les persones que vulguin presentar candidatura al 
Consell Nacional per ser escollides per congrés 
comarcal o insular han d’acompanyar la seva 
candidatura de l’aval d’un 3 % de la militància 
adscrita en l’àmbit territorial, o bé de l’aval d’una o 
diverses executives locals que representin aquest 
nombre de militants.

5. Els congressos comarcals (excepte els 
corresponents a la Federació Regional de 
Barcelona) i insulars elegiran una persona 
militant que representarà la federació al consell 
nacional, a més a més de la presidència. Les 
persones que vulguin presentar candidatura al 
Consell Nacional per ser escollides per congrés 
comarcal o insular han d’acompanyar la seva 
candidatura de l’aval d’un 3 % de la militància 
adscrita en l’àmbit territorial,  o bé de l’aval 
d’una o diverses executives locals que 
representin aquest nombre de militants.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9763 Article 51.6 Article 51.6

6. En el cas que la persona candidata a la 
presidència d’una federació comarcal o insular 
renunciés a ser consellera nacional, hauria de 
determinar la persona que ocuparia la plaça de 
consellera nacional d’entre els membres de la 
candidatura. 

6. En el cas que la persona candidata a la 
presidència d’una federació comarcal o insular 
renunciés a ser consellera nacional, hauria de 
determinar la persona que ocuparia la plaça de 
consellera nacional d’entre els membres de la 
candidatura. La recollida d'avals pels 
diferents processos electorals estarà 
organitzat per un sistema electrònic de 
recollida d'avals. Tots les persones militants 
que vulguin participar en alguna elecció i 
presentar candidatura tindran un espai on la 
resta de militància podrà triar a qui dona 
l'aval.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 



9764 Article 71.3 Article 71.3

La Presidència pot ser reelegida 
ininterrompudament fins a un màxim de dotze anys, 
si bé sempre pot acabar el mandat. Quan la 
Presidència no hagi pogut desenvolupar plenament 
les seves funcions com a conseqüència de la 
repressió política (penes de presó, inhabilitació, 
exili o causes polítiques pendents de judici) i dels 
efectes sobre els seus drets polítics, aquest termini 
quedarà suspès. 

La Presidència pot ser reelegida 
ininterrompudament fins a un màxim de dotze 
anys, si bé sempre pot acabar el mandat. Quan 
la Presidència no hagi pogut desenvolupar 
plenament les seves funcions com a 
conseqüència de la repressió política (penes de 
presó, inhabilitació, exili o causes polítiques 
pendents de judici) i dels efectes sobre els seus 
drets polítics, aquest termini quedarà suspès. 

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9765 Article 72.2 Article 72.2

La Secretaria General pot ser reelegida 
ininterrompudament fins a un màxim de dotze anys, 
si bé sempre pot acabar el mandat. Quan la 
Secretaria General no hagi pogut desenvolupar 
plenament les seves funcions com a conseqüència 
de la repressió política (penes de presó, 
inhabilitació, exili o causes polítiques pendents de 
judici) i dels efectes sobre els seus drets polítics, 
aquest termini quedarà suspès.

La Secretaria General pot ser reelegida 
ininterrompudament fins a un màxim de dotze 
anys, si bé sempre pot acabar el mandat. Quan 
la Secretaria General no hagi pogut 
desenvolupar plenament les seves funcions 
com a conseqüència de la repressió política 
(penes de presó, inhabilitació, exili o causes 
polítiques pendents de judici) i dels efectes 
sobre els seus drets polítics, aquest termini 
quedarà suspès

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Supressió

9766 Article 105.2 Article 105.2

Aquests processos participatius en la presa de 
decisions de les persones vinculades a Esquerra 
Republicana es duran a terme per instància de la 
majoria absoluta dels membres que constitueixen 
l’Executiva Nacional o el Consell Nacional, o del 10 
% de les persones afiliades del partit.

Aquests processos participatius en la presa de 
decisions de les persones vinculades a 
Esquerra Republicana es duran a terme per 
instància de la majoria absoluta dels membres 
que constitueixen l’Executiva Nacional o el 
Consell Nacional, o del 10 % de les persones 
afiliades del partit. En aquest darrer cas i si ho 
demanen un mínim de 25 militants s'establirà 
un recull electrònic per la recollida del 10% 
dels avals necessaris en un espai de la 
pagina web d'Esquerra Republicana i és 
comunicarà a tota la militància l'inici 
d'aquest procés de recollida d'avals.

Joan Puig i Cordon Girona (regional) Addició 


