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Reglament del plenari 
del 29è Congrés Nacional  
d’Esquerra Republicana

Preàmbul
El Congrés Nacional és l’òrgan sobirà d’Esquerra Republicana i s’estructura en dues fases. Un cop celebrada la jornada elec-
toral per a l’elecció de l’Executiva Nacional i de 30 persones conselleres nacionals, té lloc la segona fase, durant la qual se ce-
lebra el plenari del Congrés Nacional, que és el responsable de fixar la línia política d’Esquerra Republicana.

Article 1. Objecte
Aquest Reglament regula la segona fase del Congrés; és a dir, el funcionament del plenari del 29è Congrés Nacional, d’acord 
amb el que preveu el Títol III dels Estatuts d’Esquerra Republicana, que se celebra el 28 de gener de 2023.

Article 2. Comissió Organitzadora
La preparació i l’organització del plenari del Congrés és a càrrec de la Comissió Organitzadora. 

La Comissió Organitzadora pot convidar al Plenari del Congrés les persones i organitzacions que consideri oportú. 

La Comissió Organitzadora ha de ser aprovada pel Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional.

Article 3. Comissió de Garanties
La Comissió de Garanties és l’òrgan que interpreta aquest Reglament i la resta de normativa aplicable. 

Article 4. Ponències
El Consell Nacional, a proposta de l’Executiva Nacional, ha d’aprovar les persones membres de les ponències que redactaran 
la proposta de la ponència política i la ponència estatutària.

Les propostes dels documents congressuals redactades per les ponències s’han de donar a conèixer a  les persones afilia-
des mitjançant la pàgina web  com a mínim 40 dies abans del plenari del Congrés Nacional. 
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Article 5. Dret d’assistència i participació
S’han de convocar les persones afiliades amb tres mesos d’antiguitat en el moment de la convocatòria del Plenari. Hi poden 
participar les persones convocades que estiguin al corrent de pagament a data 21 de gener de 2023 sempre que s’hi hagin 
inscrit prèviament.

Les persones amigues, i les afiliades que no estiguin al corrent de pagament a data 21 de gener poden assistir-hi sense veu 
ni vot sempre que s’hagin inscrit prèviament.

La militància no adscrita que hagi iniciat el procés per passar a adscrita durant el període de celebració del congrés naci-
onal, no perdrà els seus drets a participar-hi al Plenari i, si escau, a una assemblea sectorial.

Article 6. Delegació de vot en els congressos territorials, assemblees sectorials i el Plenari
Les persones afiliades amb dret a assistència 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 afiliada que disposi de dret a vot en aquella sessió. Les persones 
afiliades que vulguin delegar el seu vot ho hauran de sol·licitar a la Comissió de Garanties, des de la convocatòria fins a 4 
dies abans de la celebració de la sessió, indicant-hi el nom de la persona afiliada en qui deleguen, enviant un correu elec-
trònic a garanties29CN@esquerra.cat.

La Comissió de Garanties ha de validar si es compleixen els requisits o no per a la delegació de vot fins a 3 dies abans de 
la celebració de la sessió, i ha de comunicar-ho a la persona sol·licitant. En el cas que entengui la delegació com a vàlida, 
la Comissió de Garanties ha de traslladar a la Comissió Organitzadora el nom de la persona delegant i el de la persona en 
qui delega. 

Cada persona delegada només pot assumir una delegació de vot.

Article 7. Convocatòria i ordre del dia
El Plenari del Congrés Nacional s’ha de celebrar el dissabte 28 de gener de 2023 a partir de les 9 del matí.

El Plenari s’ha de desenvolupar d’acord amb el següent ordre del dia:
Elecció de la Mesa
Aprovació de l’ordre del dia
Informe de la Presidència
Ponència política
Ponència estatutària
Cloenda

Com a màxim 60 dies abans de la celebració del Plenari, la Comissió Organitzadora ha de trametre a totes les persones 
afiliades la Convocatòria del Ple del Congrés juntament amb les instruccions per inscriure-s’hi.

Article 8. Inscripcions i acreditacions
Les persones afiliades i amigues que vulguin assistir al plenari del Congrés trobaran tota la informació per fer-ho al web 
www.esquerra.cat/29congresnacional. La data límit és el dia 16 de gener de 2023.

Les acreditacions per participar en el Plenari del Congrés es podran recollir a partir de les 8 hores del dissabte 28 de gener 
de 2023 al mateix lloc de celebració del Plenari del Congrés. Per recollir l’acreditació, cal identificar-se de manera fefaent. 
Durant tot el Plenari, les persones participants han de dur ben visible l’acreditació.
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Article 9. Presentació d’esmenes als document congressuals
Les persones afiliades, en el marc dels seus respectius congressos territorials i les assemblees de les comissions sectorials, 
poden presentar esmenes. Les esmenes poden ser de quatre tipus: addició, supressió, modificació i a la totalitat del docu-
ment amb text alternatiu.

Han de ser formalitzades i tramitades les esmenes als documents congressuals electrònicament identificant-se en un plata-
forma informàtica a la que s’ha d’accedir telemàticament des de qualsevol dispositiu electrònic connectat a internet, entre el 
13 de desembre i el 27 de desembre de 2022 inclòs.

Si es presenta una esmena a la totalitat, que ha de presentar-se acompanyada d’un text alternatiu, o a una part del text, 
s’invalida la possibilitat que la mateixa persona esmenant presenti esmenes parcials al text esmenat anteriorment. 

Les esmenes presentades s’han de debatre als congressos territorials o a les assemblees de les comissions sectorials 
corresponents.

Article 10. Debat dels documents congressuals en els congressos territorials, assemblees sectori-
als i el Plenari
En el debat dels documents congressuals, la Mesa ha de donar primer la paraula a una persona membre de la ponència per 
presentar el document i fer una valoració global de les esmenes presentades.

Seguidament, poden intervenir-hi les persones esmenants per defensar les seves esmenes donant lloc a una intervenció 
d’igual durada per part d’una persona membre de la ponència.

Per a la defensa de les esmenes, se segueix el mateix ordre del document, passant primer a votació les esmenes a la totali-
tat del document, si n’hi hagués, i després les esmenes parcials.

En el supòsit que hi hagi diverses esmenes per a un mateix punt, l’ordre de presentació ha d’atendre el criteri de comen-
çar per les esmenes més contraposades al text original del document. En aquest cas, les altres persones esmenants sobre 
el mateix punt poden intervenir abans de la votació de cada esmena per exposar les posicions sobre el punt que es debati. 
Quan una esmena s’aprovi, la resta decauran.

Les persones que hagin presentat esmenes només poden delegar-ne la defensa en cas que de forma motivada no puguin 
exercir-la com a conseqüència de la repressió política, o per permís de maternitat o de paternitat acreditat, o per malaltia o 
confinament acreditat. 

Aquesta delegació ha de ser sol·licitada a la Comissió Organitzadora, per correu electrònic a comissioorganitzadora@
esquerra.cat, fins a dos dies abans de la celebració del Plenari. La Comissió Organitzadora ha de validar si es compleixen 
els requisits o no per a la delegació de vot, i ha de comunicar-ho a la persona sol·licitant i a l’òrgan oportú. 

Si la persona titular de l’esmena, o a qui s’ha delegat, no és present en el moment de la seva defensa, l’esmena decaurà.
S’haurà de demanar sempre el vot en el següent ordre: en primer lloc vots negatius, en segon lloc vots en blanc i, si escau, 
vots afirmatius. Si no hi ha hagut negatius ni en blancs, s’entén que la qüestió queda aprovada per unanimitat.

Article 11. Debat als òrgans territorials
S’hauran de celebrar congressos d’Esquerra Republicana del País Valencià, d’Illes Balears i Pitiüses, regionals i comarcals per 
a la Regió Metropolitana de Barcelona per debatre les esmenes presentades en l’àmbit territorial en qüestió, entre el 8 i el 17 
de gener de 2023, ambdós inclosos. 
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La Comissió Organitzadora pot agrupar àmbits territorials per assegurar un mínim quòrum d’assistència als congressos, així 
com per motius de logística. En cas que no s’hagin presentat esmenes en aquell àmbit territorial, la Comissió Organitzadora 
podrà determinar que no es celebri el congrés. 

La Presidència de la federació territorial ha de traslladar, juntament amb la convocatòria de la sessió, còpia de les esmenes 
presentades per les persones afiliades del seu territori amb dret d’assistència al congrés territorial. 

La Presidència de la federació territorial ha de designar una proposta de Mesa, que ha de ser votada a mà alçada. Si la pro-
posta no s’aprovés per majoria simple, la Presidència haurà de presentar una de nova en un termini màxim de 15 minuts. 
S’haurà de repetir el procediment tantes vegades com calgués.

La Presidència o la Mesa del congrés territorial  ha de trametre les esmenes que comptin amb el suport de la majoria simple 
de les persones afiliades presents a la reunió a la Comissió Organitzadora abans de les 14 hores del 18 de gener de 2023. 
Aquestes esmenes han d’anar acompanyades d’una còpia de l’acta de la sessió en què consti el resultat de la votació i el 
nom de la persona encarregada de defensar-la davant les ponències redactores i, eventualment, en el Plenari del Congrés 
Nacional, amb plena facultat de retirar-la o transaccionar-la en totes dues instàncies. 

Les esmenes que rebin prou suport al congrés territorial corresponent han de ser trameses a les ponències. Les ponències 
s’han de reunir amb les persones que les presentin entre el 19 i 24 de gener de 2023 per negociar la incorporació, transacció, 
retirada o refús de les esmenes presentades. Només les esmenes refusades es debatran en el Plenari del Congrés Nacional.

Article 12. Debat a les comissions sectorials
S’hauran de celebrar assemblees sectorials per debatre les esmenes presentades per les persones afiliades membres de la 
sectorial a la Ponència Política, sobre els assumptes que sectorialment o temàticament els correspongui, entre el 8 i el 17 de 
gener de 2023, ambdós inclosos.

La Comissió Organitzadora pot agrupar comissions sectorials per assegurar un mínim quòrum d’assistència a les assemble-
es. En cas que no s’hagin presentat esmenes en aquell àmbit sectorial, la Comissió Organitzadora podrà determinar que no 
es celebri la corresponent assemblea.

La Presidència de la sectorial ha de traslladar, juntament amb la convocatòria de la sessió, còpia de les esmenes presenta-
des per les persones afiliades de la sectorial amb dret d’assistència a la sessió. 

La Presidència de la sectorial ha de designar una proposta de Mesa que s’ha de votar a mà alçada. Si la proposta no s’apro-
vés per majoria simple, la Presidència haurà de presentar una de nova en un termini màxim de 15 minuts. Es repetiria el pro-
cediment tantes vegades com calgués.

La Presidència de la sectorial o la Mesa de l’assemblea ha de trametre les esmenes que comptin amb el suport de la majoria 
simple de les persones afiliades presents a la reunió a la Comissió Organitzadora abans del 18 de gener, a les 14 hores, de 
2023. Aquestes esmenes aniran acompanyades d’una còpia de l’acta de la sessió en què consti el resultat de la votació i el 
nom de la persona encarregada de defensar-la davant les ponències redactores i, eventualment, en el Plenari del Congrés 
Nacional, amb plena facultat de retirar-la o transaccionar-la en totes dues instàncies. 

Les esmenes que rebin prou suport a la comissió sectorial corresponent hauran de ser trameses a les ponències. Les po-
nències s’hauran de reunir amb les persones que les presentin entre el 19 i 24 de gener de 2023 per negociar la incorpo-
ració, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades. Només les esmenes refusades es debatran en el Plenari 
del Congrés Nacional.
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Article 13. Mesa del Plenari Congrés
La responsabilitat de la direcció del Plenari correspon a la Mesa del Congrés, que està integrada per la Presidència, la Vice-
presidència, la Secretaria d’Acta i quatre secretaries de notes. En el cas de les votacions a mà alçada, la Mesa haurà de votar 
un cop ho hagi fet el Plenari, per garantir la neutralitat de la seva tasca.

La Comissió Organitzadora ha d’obrir el Plenari i presentar una proposta de Mesa, que ha de ser votada a mà alçada. Si la 
proposta de Mesa no s’aprova per majoria absoluta, s’ha d’obrir un període màxim de 15 minuts per presentar una nova pro-
posta. Perquè s’aprovi la segona proposta de Mesa del Plenari Congrés, n’hi ha prou amb la majoria simple.

Com a portaveu de la Mesa, correspon a la Presidència obrir, suspendre i aixecar les sessions del plenari del Congrés, i tam-
bé ordenar els debats i les votacions que en aquestes sessions es produeixin, precisant, si cal, l’ordre i la durada de les inter-
vencions. Abans de cada votació, s’ha d’indicar amb claredat els termes de les propostes a votar.

La Presidència de la Mesa del Congrés té encomanada la cura del bon ordre en els debats de les sessions del Ple, i pot fer 
advertiments o retirar la paraula als qui, en les intervencions, no en respectin les instruccions, ultrapassin el temps de què 
disposin, s’apartin del tema debatut o, de qualsevol forma, pertorbin el funcionament del Congrés.

La Vicepresidència del Congrés ha de substituir, en cas d’absència, la Presidència, que, en tal cas, tindrà les seves mateixes 
atribucions.

La Secretaria és l’encarregada de prendre nota i assessorar la Presidència i la Vicepresidència quan escaigui.

Article 14. Plenari del Congrés
El Plenari del Congrés Nacional és l’òrgan encarregat de prendre les resolucions finals. Les sessions del Plenari del Congrés 
són dirigides per la Mesa, que n’ha d’ajustar l’horari. En cas que no s’exhaureixi l’ordre del dia, el Plenari haurà de reprendre’s 
el dia i hora que acordi la Mesa, referendada pel Plenari del Congrés.

A la documentació lliurada a les persones assistents al Plenari del Congrés, s’han de destacar les esmenes acceptades o 
transaccionades durant el procés de debat previ.

En el debat de les ponències, la Mesa ha de donar primer la paraula a una persona representant de la ponència per presen-
tar el document, així com per fer una valoració global de les esmenes presentades. Seguidament, s’ha de realitzar el debat 
de les esmenes.

Per últim, en el Plenari del Congrés, s’ha de votar el text final del document, amb les esmenes que hagin estat incor-
porades.

Article 15. Votacions en el Plenari del Congrés
Les votacions sobre els documents congressuals es fan a mà alçada, aixecant les targetes de vot, o bé mitjançant un meca-
nisme que en permeti la comptabilització de manera ràpida i segura.

En totes les votacions, els escrutinis s’efectuen sota la Presidència de la Mesa del Congrés.

Les votacions es fan a porta tancada i no poden ser interrompudes un cop començades. 

S’entén aprovada una esmena o la totalitat de la ponència si s’han emès més vots favorables que contraris.
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DISPOSICIONS FINALS

Primera. En cas d’ajornament del Plenari del Congrés, es faculta la Comissió Organitzadora a adequar les dates que s’es-
menten en aquest Reglament a la nova data de celebració del Plenari, sense que, en cap cas, es puguin reduir els terminis 
establerts.

Segona. La forma d’accés, identificació, i funcionament de la plataforma electrònica específica que s’ha desenvolupat per 
tramitar les esmenes es detallarà en un Manual de funcionament que s’ha de donar a conèixer al conjunt de les persones 
afiliades mitjançant la pàgina web www.esquerra.cat/29congresnacional conjuntament amb els documents congressuals.

Aprovat al Consell Nacional celebrat a Barcelona el dia 28 denovembre de 2022


