PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA

ESTATUTS

PREÀMBUL
El Partit Republicà d’Esquerra fou fundat el 17 d’abril de 1935 com a
resultat de la fusió d’Esquerra Nacional a Catalunya (ENC) i del Partit
Republicà Radical Socialista Català (PRRSC). El seu primer president fou
Faustí Ballvé Pellicé.
En concordança amb la seva herència històrica, el Partit Republicà
d’Esquerra (PRE) es constitueix com a organització sobirana i es defineix
com un partit d’esquerres democràtic, republicà, radical, laic, catalanista
i federalista. El Partit Republicà d’Esquerra té com a objetius fonamentals
la instauració pacífica de la República Federal a Espanya com a model
democràtic de convivència i la consecució d’un autogovern federal ampli
per a Catalunya, que respecti la seva identitat, llengua i cultura; així com
la defensa d’un model econòmic alternatiu al capitalisme, equilibrat i
sostenible en defensa dels interessos de la ciutadania, mitjançant un ús
racional dels recursos naturals i la defensa dels drets humans en la seva
acció política.
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TÍTOL I.- PRINCIPIS D’ORGANITZACIÓ
Capítol primer: Disposicions Generals
Article 1- Principis d’organització interna
L’Organització del PRE es configura en ordre als següents principis
bàsics:
a. La concepció del partit com a instrument al servei de la societat i els
seus ciutadans.
b. La promoció de vies per al debat en el si del PRE com a expressió de
la seva democràcia interna.
c. La vertebració del partit des de baix cap amunt, estimulant la
participació dels qui el componen en la vida interna del mateix.
d. La conducció de les relacions humanes i polítiques entre els seus
membres en base als principis de solidaritat i respecte mutu.
e. La igualtat de tots els afiliats en l’exercici dels seus drets i en el
compliment dels seus deures.
f. La definició del concepte de disciplina com compromís ètic i
l’assumpció de la responsabilitat personal del militant.
g. La connexió eficaç amb tots els moviments socials.

Article 2- Denominació, Domicili social i logotip
2.1.- La denominació pública i electoral del Partit Republicà d’Esquerra
serà:
PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA - ALTERNATIVA REPUBLICANA (PRE-AR)
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2.2.- La seu del PRE radica a Barcelona, al carrer Parlament, 29-4º-1ª,
pero podrà ser traslladada per acuord de la Comissió Executiva sense
que calgui modificar els presents estatuts.
2.3.- El símbol/logotip del Partit Republicà d’Esquerra queda recollit a
l’annex I dels presents estatuts.

TÍTOL II.- DE LA MILITÀNCIA
Capítol primer: Dels Afiliats i simpatitzants, drets i deures
Article 3.- Dels Afiliats
3.1.- Podrà afiliar-se al PRE qualsevol ciutadà espanyol major d’edat
que s’identifiqui amb les idees del PRE, que resideixi a Catalunya
i que no pertanyi a cap associació amb fins contraris als assenyalats
en els presents Estatuts, ni a cap altre partit o federació que no sigui
explícitament acceptat pel PRE.
3.2.- La sol·licitud d’afiliació es realitzarà per escrit segons el model
aprovat per la Comissió Executiva del PRE. Cal que vagi avalada per la
signatura de dos militants de ple dret, s’acceptin els estatuts i altres
normes vigents, així com la quota que el Comitè Polític hagi fixat i s’ha
de presentar necessàriament davant la següent reunió de la Comissió
Executiva Local o provincial corresponent, la qual aprovarà la seva
acceptació.
3.3.- Els originals de les sol·licituds d’afiliació seran remesos a la
Secretaria d’Organització del PRE. Durant el mes següent a l’entrada
de l’original de la sol·licitud a la Secretaria d’Organització del PRE, el
nou afiliat no podrà exercir el dret de sufragi actiu o passiu recollit en
l’article 6. Transcorregut aquest període, si la Comissió Executiva Local
o la Comissió Executiva del PRE no han pres cap decisió contrària,
s’interpretarà que existeix una acceptació plena de l’afiliació i el nou
afiliat passarà a tenir tots els drets.
3.4.- Les decisions adoptades per les executives locals sobre les
admissions seran trameses a la Comissió Executiva del PRE que decidirà
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si accepta o no l’alta. Aquesta decisió podrà ser recorreguda per
l’Executiva Local davant el Comitè Polític del PRE.

Article 4.- Simpatitzants
4.1.- Les persones que vulguin col·laborar amb el Partit sense assumir
la condició d’afiliats o afiliades, podran estar vinculades en condició
de simpatitzants, sempre que no estiguin afiliats o afiliades a un altre
partit, ni el recolzin.
4.2.- En aquest sentit, seran considerades simpatitzants aquelles
persones que ho sol·licitin i que desenvolupin algun tipus d’activitat
vinculada al Partit, els i les simpatitzants podran participar amb veu
però sense vot en sessions informatives, processos de debat intern, i
col·laborant en l’elaboració de programes electorals.
4.3.- Les organitzacions territorials del partit hauran de portar un
registre actualitzat de simpatitzants.

Article 5.- De les Sol·licituds d’Afiliació
La sol·licitud d’afiliació al Partit Republicà d’Esquerra implica:
a. L’acceptació dels principis que fonamenten el pensament polític del
PRE, així com els seus programes polítics.
b. El compromís de complir els Estatuts i el Reglament del Partit.
c. L’acceptació del deure de complir les directrius acordades pels
òrgans del partit i d’acceptar una plena discreció i reserva respecte
dels seus treballs i documents.
d. El compromís de professar una honradesa de comportament en la
vida pública que reflecteixi la imatge del partit.
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Article 6.- Drets dels Afiliats
Tots els afiliats que es trobin al corrent de pagament de les seves quotes
tenen els drets següents:
a. Participar activament en l’elaboració de les resolucions i programes
del partit mitjançant la lliure expressió i defensa de les seves opinions
en l’exercici del debat intern a través de les vies establertes.
b. Elegir i ser elegit delegat per assistir amb veu i vot als congressos,
assemblees i altres òrgans del partit.
c. Concórrer com a candidat a formar part dels òrgans de govern del
PRE. Perquè un afiliat pugui ser membre d’un òrgan de direcció
comarcal, provincial, regional o federal, caldrà un mínim d’un any
consecutiu de militància.
d. Rebre la formació precisa i l’assistència tècnica adequada per al millor
desenvolupament de la seva condició de militant i de les tasques
polítiques que se li encomanin.
e. Controlar l’acció política del partit i dels seus representants,
canalitzant els seus criteris i valoracions a través dels òrgans interns.
f. Disposar d’informació sobre les activitats del PRE.
g. Ser seleccionat per formar part de les candidatures que el partit
present en els diferents comicis, institucions o organitzacions.
h. Demanar la intervenció del Partit davant pronunciaments públics
com a conseqüència de la seva activitat política i que vagi en detriment
del seu honor i de la pròpia imatge.
i. Rebre assessorament jurídic en demandes que pugui tenir com
a conseqüència de la seva activitat política en el si del PRE com a
militant del partit i en el marc dels presents Estatuts.
j. A la confidencialitat de les seves dades personals, i que el seu ús
sigui exclusivament amb finalitats o funcions del partit.
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Article 7.- Deures dels Afiliats
Tots els afiliats tenen els següents deures:
a. Respectar pública i privadament la imatge del partit i la dignitat dels
seus membres.
b. Complir els Estatuts, el conjunt de normes que configuren
l’ordenament intern del partit, les instruccions emanades dels seus
òrgans de govern i ajustar la seva activitat política als principis i
programes establerts.
c. Satisfer amb la regularitat assenyalada les quotes corresponents. Si
un afiliat no paga les seves quotes durant sis mesos consecutius,
serà considerat baixa en el partit.
d. Assistir a les convocatòries que amb caràcter personal o general
efectui el partit i assumir i complir amb diligència i responsabilitat les
funcions i treballs que se’ls encomani. Si es deixa d’assistir a quatre
reunions consecutives sense justificació quedaran automàticament
cessats del càrrec.
e. Guardar secret dels acords i deliberacions dels òrgans de govern als
quals pertany i observar les pautes de comportament que exigeix el
respecte al principi de democràcia interna.
f. Retornar al PRE la representació institucional que representi en
nom d’aquesta quan així siguin requerits com a conseqüència de
sanció disciplinària ferma dictada pels òrgans competents o, quan
voluntàriament es donin de baixa en el PRE o abandonin els seus
grups institucionals.
g. Subscriure per escrit, en el moment de la seva afiliació, el següent:
COMPROMÍS REPUBLICÀ
“Al afiliar-me al Partit Republicà d’Esquerra assumeixo els següents
compromisos :
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•

Respectar i complir els Estatuts que regulen el funcionament i la vida
interna del partit.

•

Treballar i participar en el PRE amb l’objectiu final de proclamar, per
mitjans pacífics, la III ª República a Espanya.

•

Contribuir amb la meva activitat política al desenvolupament i
l’extensió del partit a Catalunya, a Espanya i a l’exterior, en la mesura
de les meves possibilitats.

•

Si fos elegit per a un càrrec públic, prometre el càrrec, de forma
expressa, “com a republicà i per imperatiu legal”.

•

Si fos elegit per un càrrec públic en les llistes del PRE o de les coalicions
o federacions electorals en les quals el partit participi, contribuir
econòmicament al sosteniment del partit amb una quantitat que
fixarà la Comissió Executiva del PRE, i que no podrà ser superior al
25% dels ingressos nets que percebi pel compliment del mateix.

Capítol Segon: Del Règim Disciplinari
Secció Primera: De les Infraccions Disciplinàries
Article 8.- Infraccions Disciplinàries. Definició i classes
8.1.- Són infraccions disciplinàries les accions o omissions voluntàries
realitzades per afiliats del PRE i tipificades com a tals en el present text.
8.2.- Les infraccions disciplinàries podran ser: lleus, greus i molt greus.

Article 9.- Infraccions Lleus
9.1.- Cometràn infracció lleu aquells que incorrin en algun dels supòsits
següents:
a. Actuar amb negligència en l’exercici de les funcions que els hagués
encomanat el partit.
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b. Desobeir les instruccions dels òrgans superiors quan aquesta
desobediència no comporti premeditació ni reincidència.
c. Reiterar inassistència a les reunions a què se’ls convoqui quan no hi
hagi causa que ho justifiqui.
d. Negar la seva col·laboració en els treballs per als quals s’els requereixi
quan no existeixi motiu suficient per a tal actitud.
9.2.- Les infraccions lleus seran sancionades amb apercebiment o amb
suspensió temporal de militància pel període màxim d’un any.
9.3.- Les infraccions lleus prescriuran transcorreguts dos mesos de la
data de la seva pressumpta comissió. Aquest termini s’interromp per
l’obertura del corresponent procediment.

Article 10.- Infraccions Greus
10.1.- Cometran infracció greu aquells que incorrin en algun dels
supòsits següents:
a. Propagar notícies que desprestigiïn el partit o siguin injurioses o
calumnioses.
b. Fer declaracions públiques en nom del partit o que comprometin
políticament a aquest quan s’efectuïn sense comptar amb
l’autorització expressa de l’òrgan competent.
c. Fer deixadesa de les funcions que el partit els hagués encomanat
durant el període electoral.
d. Desatendre deliberadament les directrius dels òrgans superiors.
e. Manipular o de qualsevol manera atemptar contra la llibertat de
decisió dels òrgans inferiors.
f. Suplantar o atribuir-se càrrecs i funcions que no els correspongui.
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g. Actuar en l’exercici dels càrrecs públics en forma contrària als
principis i programes del partit o les instruccions que emanen dels
seus òrgans de govern.
h. Cometre falta lleu quan s’hagués estat sancionat, en els dos anys
anteriors, per la comissió de dos o més infraccions de les tipificades
com a tals.
i. No assistir a les reunions convocades pel partit durant sis mesos
quan hagin estat prèviament requerits a l’efecte i advertits de la
possible infracció.
10.2.- Les infraccions greus seran sancionades amb l’expulsió del
partit o amb la inhabilitació per exercir càrrecs en el si del partit o en
representació d’aquest fins a un període màxim de quatre anys o amb
suspensió de militància per un període superior a un any i inferior a
quatre. Les sancions de suspensió o inhabilitació no són excloents entre
si.
10.3.- Les infraccions greus prescriuen transcorregut un any de la data
de la seva presumpta comissió. El termini de prescripció s’interromp a
partir del moment d’obertura del corresponent procediment disciplinari.

Article 11.- Infraccions Molt Greus
11.1.- Cometran infracció molt greu aquells que incorrin en algun dels
següents supòsits:
a. Apropiació indeguda de béns del partit.
b. Per afiliació a una altra força política, participació en candidatures
diferents de les recolzades pel partit o realització pública de
propaganda o sol·licitud de vot per a una altra formació o agrupació
electoral concorrent el PRE en aquest mateix àmbit territorial.
c. Per negativa a pagar la quota quan aquesta situació es doni en temps
superior a sis mesos sense la deguda justificació.
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d. Per manifestació pública de discrepància greu amb el pensament
polític del PRE, quan aquesta manifestació es realitzi en actes de
propaganda, reunions obertes al públic o a través de la premsa,
ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà de difusió que doni publicitat
del fet.
e. Per negativa a fer l’aportació de càrrec públic acordada per la
Comissió Executiva, quan aquesta situació es doni sense la deguda
justificació.
f. Cometre falta greu quan hagi estat sancionat, en els dos anys
anteriors, per comissió de dues o més faltes de les tipificades com a
tals.
g. Per conductes que, segons el parer del Comitè Polític o de la Comissió
de Disciplina, perjudiquin la imatge del partit.
11.2.- Les infraccions molt greus seran sancionades amb l’expulsió del
partit, sense perjudici de les mesures legals que s’adoptin.
11.3.- Les infraccions molt greus prescriuran transcorreguts tres anys
de la data de la seva presumpta comissió. El termini de prescripció
s’interromp a partir del moment d’obertura del corresponent
procediment disciplinari.

Secció Segona: De l’expedient sancionador
Article 12.- L’expedient sancionador
12.1.- La imposició de sancions disciplinàries s’efectuarà prèvia incoació
d’un expedient per part de l’organització territorial a la qual pertanyi
l’afiliat. S’inspirarà en els principis d’audiència a l’interessat, tramitació
en el termini màxim d’un mes i recurs davant els òrgans superiors al
que imposa la sanció. La Comissió Executiva del PRE té potestat per
obrir expedient, el qual deixarà en suspens, si n’hi ha, a l’incoat per un
òrgan territorial inferior.
12.2.- La declaració motivada de l’expulsió del partit l’efectuarà el Comitè
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Polític de l’òrgan territorial corresponent, segons la naturalesa de cada
cas, donant a l’afiliat immediat trasllat per escrit del contingut literal de
la resolució. Aquest podrà recórrer en el termini de 15 dies davant el
Comitè Polític del PRE, que resoldrà definitivament en la seva següent
reunió ordinària.
12.3.- La declaració d’expulsió no té efecte fins que sigui notificada pel
Coordinador General del PRE o per la Comissió de Disciplina.

TÍTOL III.- DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I ESTRUCTURA
Capítol primer: De l’estructura general del Partit Republicà
d’Esquerra
Article 13.- Reglament de funcionamient
13.1.- El Partit Republicà d’Esquerra projecta la seva acció política sobre
Catalunya mitjançant una organització federal, reconeixent plena
autonomia als òrgans inferiors per a l’exercici de les seves competències
estatutàries, sense perjudici dels necessaris principis d’organització que
assegurin la seva unitat, coordinació i eficàcia.
13.2.- L’Organització territorial del PRE serà d’estructura federativa i
s’articularà en agrupacions locals, federacions comarcals o regionals i
federacions provincials.
13.3.- Les diverses organitzacions territorials fixaran en respectius
reglaments d’organització el règim de funcionament de cada una d’elles,
establint a més els mecanismes de coordinació i estudi que estimin
convenients per a la millor eficàcia de les mateixes. En tot cas aquest
reglament no podrà modificar o suprimir les competències que aquests
Estatuts atribueixen a cada un dels òrgans del partit, resolent els dubtes,
si s’escau, el Comitè Polític del PRE.
13.4.- El govern de les organitzacions territorials es durà a terme
mitjançant òrgans col.legiats i unipersonals. Són òrgans col.legiats els
congressos, els comitès polítics i les comissions executives. Són òrgans
unipersonals les diferents secretaries.
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13.5.- Els acords dels òrgans col·legiats s’adoptaran per majoria simple
d’assistents, llevat dels supòsits de majoria qualificada exigida pels
Estatuts. L’exercici del dret de vot serà indelegable. S’entén que hi
ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius, sense
comptar les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S’entén que hi ha
majoria qualificada o absoluta quan s’expressen en un sentit la meitat
més un dels vots emesos, si hi ha un quòrum del 50% de membres amb
dret a vot, excepte en el Congrés del PRE.
En casos d’empat en els òrgans de decisió, es repetirà la votació, i si
s’empata una segona vegada, es considerarà desestimada la proposta
en no existir una majoria clara que la recolzi.

Article 14.- Les agrupacions locals
14.1.- L’Agrupació Local és l’òrgan territorial bàsic i estarà format pels
militants que tinguin la seva residència en el mateix àmbit municipal, i
es pot subdividir en districtes. Si és necessari o per acord de la Comissió
Executiva, es podran agrupar municipis propers.
14.2.- Per a constituir-la seran necessaris un mínim de tres militants.
Els afiliats que resideixin en localitats on no hi hagi agrupació quedaran
adscrits a l’Agrupació Comarcal o Provincial corresponent. Cap militant
podrà formar part de més d’una agrupació local simultàniament.
14.3.- Només en casos excepcionals, sempre que el sol.licitant ho
justifiqui adequadament podrà militar a una agrupació local diferent
la la del seu lloc de residència. El vistiplau correspon a la secretaria
d’organització del PRE.
14.4.- Les Agrupacions tindran com a òrgan de direcció el Comitè o
Assemblea Local, formada per tots els militants de l’agrupació, i com a
òrgan executiu, una Comissió Executiva Local.
14.5.- El Comitè o Assemblea Local, formada per tots els militants de
l’agrupació, és l’òrgan màxim de decisió en el seu àmbit i es reunirà
almenys una vegada cada tres mesos. Escull a la Comissió Executiva
Local i aplica les línies d’acció política general al seu àmbit.
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14.6.- Almenys cada tres anys se celebrarà una Assemblea per a l’elecció
de la Comissió Executiva Local. També se celebraran assemblees quan
siguin convocades pel Secretari Local o per majoria del Comitè Local, o
a petició per escrit, d’almenys una quarta part de la militància.
14.7.- Les funcions bàsiques de l’agrupació local són:
a. Intervenir social i políticament en el seu àmbit territorial.
b. Difondre, aplicar i defensar la política del PRE.
c. Apropar el nostre projecte polític al ciutadà, incorporant nova
militància o nous simpatitzants a l’organització.
d. El debat polític i la formació de la militància
e. Elaborar els programes i llistes electorals a les eleccions municipals.
14.8.- Les agrupacions locals tindran autonomia plena en el que faci
referència a la seva activitat interna en l’àmbit del municipi, ajustant-se
als principis del partit, i per desenvolupar-la amb autonomia. Tanmateix,
per subscriure pactes o acords amb altres organitzacions caldrà la
conformitat de la Comissió Executiva del PRE.

Article 15.- Les federacions comarcals o regionals
15.1.- La federació comarcal és l’òrgan territorial comarcal. La compon
la militància adscrita a les agrupacions locals de cada comarca. Podran
agrupar-se en federacions regionals aquelles comarques amb pocs
afiliats o amb poques agrupacions locals.
15.2.- Les federacions comarcals o regionals tindran com a òrgans
el Congrés, el Comitè Polític comarcal / regional, format per tots els
militants del seu àmbit, i com a òrgan executiu, una Comissió Executiva
comarcal / regional.
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Article 16.- Les federacions provincials
16.1.- La federació provincial serà l’òrgan territorial provincial. La
compon la militància adscrita a la mateixa província. Hi haurà quatre
federacions provincials: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
16.2.- Les federacions provincials tindran com a òrgans el Congrés, el
Comitè Provincial, format per tots els militants de la província, i com a
òrgan executiu, una Comissió Executiva Provincial.

TÍTOL IV.- DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL PRE
Capítol Primer: Dels Congressos
Article 17.- Els Congressos
El Congrés és l’òrgan suprem i sobirà del PRE. Serà de naturalesa
ordinària o extraordinària, segons es celebri per expiració del mandat
temporal o com a conseqüència de situacions especials no vinculades
a aquest fet.

Article 18.- Els Congressos Ordinaris
18.1.- Els congressos ordinaris del PRE, se celebraran cada quatre anys
atenent els següents principis bàsics:
a. La convocatòria de congrés correspondrà al Comitè Polític de
Catalunya. El termini mínim que caldrà intervenir entre la data
de convocatòria i la celebració serà de quinze dies. En l’acord
de convocatòria haurà d’assenyalar la data i lloc de celebració de
congrés així com el títol de les ponències a debatre. En l’ordre del
dia del congrés s’ha d’incloure com a mínim el debat i votació de
l’informe de gestió, l’informe econòmic, la renovació de càrrecs i
el debat sobre la línia política a seguir pel partit en els quatre anys
següents.
b. El Comitè Polític de Catalunya aprovarà el reglament i horaris dels
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congressos i podran delegar en una comissió gestora a l’efecte, tots els
treballs d’organització necessaris per al desenvolupament d’aquest.
El congrés quedarà vàlidament constituït en l’hora, data i lloc de la
seva convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

Article 19.- Els Congressos Extraordinaris
19.1.- La celebració de congrés extraordinari exigeix debat previ fixat
en l’ordre del dia del Comitè Polític corresponent i resolució final de
convocar adoptada per majoria simple amb un quòrum mínim del
50%. La seva convocatòria es posarà en coneixement del Comitè Polític
superior. En els Congressos Extraordinaris no serà obligatori el debat
de ponències.
19.2.- El Congrés Extraordinari podrà ser convocat, en cas d’excepcional
urgència, amb només cinc dies d’antelació, fent constar en la convocatòria
el motiu i les causes que fonamenten la urgència.
19.3.- Les resolucions emanades d’un Congrés Extraordinari tindran
vigència fins a la data en què se celebri el següent congrés ordinari.

Article 20.- Competències dels Congressos
20.1.- Els congressos del PRE tenen les facultats següents:
a. Aprovar o censurar, si escau, la gestió política i econòmica
desenvolupada des de l’anterior congrés ordinari per la comissió
executiva corresponent.
b. Aprovar o modificar els estatuts.
c. Conèixer els comptes del partit, i aprovar o censurar aquests
comptes.
d. Configurar les normes polítiques bàsiques per a la direcció del partit.
e. Debatre i adoptar tots els documents que enriqueixin el pensament
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polític del partit, defineixin la seva oferta electoral o afectin a
l’estratègia i gestió del partit.
f. Elegir la nova Comissió Executiva mitjançant el sistema de vot
proposat pel Reglament de Congressos.
g. Nomenar els membres de la Comissió de Disciplina i de Finances.
h. Ratificar unions, coalicions o federacions amb altres partits que
hagin estat acordats pel Comitè Polític.
i. Conèixer l’informe del President de la Comissió de Disciplina i ratificar
les sancions d’expulsió acordades o ratificades per aquest òrgan.
j. Dissoldre el partit, o determinar la seva inclusió en un altre. En
ambdós casos serà necessari un Congrés Extraordinari que hagi
estat convocat expressament amb aquesta finalitat per majoria de
dos terços del Comitè Polític del PRE, i que l’acord final sigui adoptat
per majoria qualificada, nomenant una Comissió Liquidadora que
cancel·larà els registres corresponents i que destinarà el patrimoni
resultant a la nova formació política en què el partit s’integri o a una
institució benèfica.
20.2.- El Reglament de Congressos aprovat pels respectius comitès
polítics regularan la seva constitució, la forma de les seves deliberacions,
el règim de treball de les ponències i el procediment d’adopció d’acords,
havent de ser aprovats per la Mesa en iniciar les seves sessions.

Capítol Segon: Dels Comitès Polítics
Article 21.- El Comitè Polític
21.1.- El comitè Polític General és el màxim òrgan de direcció del PRE
entre Congressos.
21.2.- Els Comitès Polítics es reuniran ordinàriament almenys una
vegada cada tres mesos. Amb caràcter extraordinari es reuniran quan
els convoqui el Coordinador General, tant per pròpia iniciativa, com per
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acord de la Comissió Executiva o a sol·licitud dels tres cinquenes parts
dels seus membres.
21.3.- La convocatòria dels comitès s’ha d’efectuar per escrit, amb
inclusió de l’ordre del dia i amb una antelació de deu dies, excepte en
casos d’urgències.
21.4.- La Comissió Executiva del PRE és l’òrgan delegat del Comitè Polític
del PRE.

Article 22.- Competències del Comitè Polític
22.1.- El Comitè Polític exerceix les facultats següents:
a. Impulsar el compliment dels programes, acords i directrius emanades
dels congressos del PRE i controlar la gestió del seu corresponent
Comissió Executiva.
b. Rebre i debatre informes i projectes sobre l’organització, estratègia i
programa del partit.
c. Vetllar pel compliment dels Estatuts i els altres preceptes que
constitueixen l’ordenament intern del partit i aprovar la normativa
reglamentària pròpia de la seva organització territorial respectiva.
d. Conèixer les modificacions efectuades per les seves comissions
executives en els òrgans de gestió, coordinació i estudi del partit.
e. Convocar dels Congressos del PRE.
f. Rebre la dimissió de les persones que tinguin funcions en els òrgans
de govern i proveir la seva substitució.
g. Resoldre els conflictes entre les diverses entitats territorials de la
seva organització.
h. Elaborar i aprovar el pressupost ordinari i aquells altres de
naturalesa electoral o extraordinària així com totes les ampliacions
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o modificacions tinguin relació amb ells. Igualment aprovar totes les
accions conduents a l’obtenció d’ingressos per al partit.
i. Acordar la baixa en el partit d’aquells afiliats sotmesos en algun dels
supòsits tipificats en els articles 11 i 12 dels presents Estatuts, d’acord
amb el règim de competències que estableix l’article 13.
j. Discutir i aprovar totes les directrius siguin necessàries en interès
del projecte polític del PRE i que serà d’obligat compliment per la
Comissió Executiva.
k. Ratificar a les persones que han d’ostentar la representació del partit
en les diferents i diverses institucions.
l. Interpretar els presents Estatuts.
m. Aprovar les unions, federacions i coalicions amb altres partits i
organitzacions.
n. Elevar a públics i registrar legalment els Estatuts i la direcció política
del PRE.
o. Aprovar les candidatures al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats, al Senat i al Parlament Europeu, així com elaborar i aprovar
els respectius programes electorals.
p. El Comitè Polític podrà delegar en algun òrgan de direcció del PRE,
per acord de la majoria dels seus membres, algunes competències,
especificant en l’acord quines són aquestes competències i el temps
pel qual s’atorga la delegació.

Article 23.- Composició del Comitè Polític
23.1.- Els Comitès Polítics estaran compostos per la Comissió Executiva,
una representació de tres membres de les federacions provincials, més
un delegat per federació comarcal. Mentre el nombre d’afiliats del PRE
sigui inferior a 50, tots els afiliats del PRE al corrent de pagament seran
membres del Comitè Polític del PRE.
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Capítol Tercer: De la Comissió Executiva
Article 24.- La Comissió Executiva
24.1.- La Comissió Executiva és l’òrgan executiu delegat del Comitè
Polític per al govern i l’administració del partit, i serà elegida al Congrés.
24.2.- La Comissió Executiva estarà integrada pels titulars de la
Coordinació General, la Secretaria d’Organització, la Secretaria
d’Administració i Finances, la Secretaria de Comunicació i les altres
Secretaries que el Comitè Polític del PRE consideri necessàries per a
funcionar, ocupades per membres elegits pel Congrés, i pels Secretaris
/ es provincials, els quals mantindran la relació orgànica entre les seves
Federacions i l’Executiva del partit, i alhora, seran portadors dels acords
emanats de l’Executiva cap a les Federacions. Un secretari Provincial
no podrà ser substituït per un altre membre de la seva Federació. Els
secretaris provincials de les federacions i els membres electes que no
exerceixin cap Secretaria actuaran com a vocals. La Comissió Executiva es
reunirà ordinàriament almenys una vegada cada trimestre, convocada
pel Coordinador General.
24.3.- Els Comitès Polítics podran crear les secretaries que s’estimin
necessàries, especificant les seves atribucions i objecte. També
acordaran les substitucions que haguessin de tenir lloc per qualsevol
causa.

Article 25.- Competències de la Comissió Executiva
25.1.- Les comissions executives, dins del seu àmbit territorial de
competència, exerciran les facultats següents:
a. Ordenar, coordinar i controlar totes les activitats del PRE i adoptar
les mesures necessàries per al compliment dels acords i directrius
emanats dels congressos i comitès polítics.
b. Elaborar i adoptar tots els informes i propostes hagin de ser sotmesos
al congrés o al comitè polític.
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c. Definir l’estratègia general del partit així com els seus pronunciaments
polítics i programàtics i establir les línies mestres de l’acció política.
d. Acordar l’obertura d’expedient disciplinari o instar aquesta obertura
als òrgans superiors de govern o directament als de disciplina.
e. Elegir, d’entre els seus membres, les delegacions que assistiran a les
reunions de caràcter polític, sense perjudici del que disposa l’article
sobre les competències del Coordinador General. La Comissió
Executiva marcarà els objectius d’aquestes reunions. El Partit
Republicà d’Esquerra, en cap moment, se sentirà vinculat per acords
als que s’hagi arribat contravenint aquesta norma.
f. Portar el règim documental, que comprendrà Llibres d’Actes, de
comptabilitat, de tresoreria, d’inventaris i balanços, així com qualsevol
altres exigits per la llei i les normatives que siguin d’aplicació en cada
cas.
g. La Comissió Executiva General tindrà facultat per intervenir en
qualsevol organització territorial, en els casos de crisi interna, casos
de manifesta deslleialtat o situacions en què hi hagi acusacions
públiques de irregularitats de qualsevol tipus. Les mesures que
es prenguin, a proposta del Coordinador General o del Secretari
d’Organització, hauran de ser comunicades al Comitè Polític, òrgan
que haurà de ratificar o no els acords.
h. A més de les anteriors serà competència exclusiva de la Comissió
Executiva del PRE l’adopció de tot tipus de decisions i execució d’actes
de tipus econòmic, legal, de contractació laboral o qualsevol altra
inclosa en les potestats d’un partit polític otorgades per la legislació
vigent, mitjançant la signatura dels seus representants legals, és a dir
el Coordinador General i els titulars de les Secretaríes de Finances i
d’Organizació electes al Congrés de celebració més recent.
25.2.- Sota el principi bàsic de la transparència interna, qualsevol acció
o decisió de les anteriorment esmentades que prengui la Comissió
Executiva haurà de ser presentada, exposant les raons que l’hagin
motivat, davant el Comitè Polític del PRE perquè tinguin coneixement

20

d’ella els afiliats i per a que el Comitè Polític pugui exercir degudament
la seva funció de control sobre la Comissió Executiva.

Capítol Quart: Del/la Coordinador/a General del PRE
Article 26.- El/la coordinador/a General
26.1.- El Coordinador General és el màxim representant del PRE i
exerceix les facultats següents:
a. Ostentar la representació política i jurídica del PRE, i presidir la
Comissió Executiva i Comitè Polític.
b. Adoptar les mesures convenients per al compliment i desenvolupament
dels acords emanats dels congressos i dels òrgans de govern.
c. Delegar les seves funcions en el vicesecretari general en cas
d’absència o malaltia.
26.2.- En cas d’urgent necessitat justificada, el Coordinador General
podrà adoptar resolucions o mesures competència de la Comissió
Executiva, i convocarà a aquesta o al Comitè Polític, als quals donarà
compte, a efectes de control i eventual ratificació, de les mesures
adoptades.

Capítol Cinquè: De les Comissions de Garanties
Article 27.- Comissió de Disciplina
La Comissió de Disciplina estarà composta per tres membres que no
exerceixin cap càrrec en la Comissió Executiva, sent nomenats pel
Congrés. D’entre ells es triarà un president. La Comissió de Disciplina
instrueix els expedients disciplinaris iniciats pels òrgans de direcció
pertinents.
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Article 28.- Comissió de Comptes
La Comissió de Finances estarà composta per tres membres no
pertanyents a la Comissió Executiva elegits al Congrés, que tindrà accés
en tot moment i on fos necessari als comptes del partit i les revisarà
amb la freqüència que consideri oportuna, comunicant els resultats i
adjuntant al pressupost de l’any.

TÍTOL V.- DEL RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL DEL PARTIT
REPUBLICÀ D’ESQUERRA
Article 29.- Règim Patrimonial
29.1.- El PRE té plena capacitat jurídica i d’obrar, constituint el seu
patrimoni el conjunt de béns i drets que li pertanyen o que pugui adquirir
i dels que poden disposar o alienar per qualsevol títol.
29.2.- Els recursos del PRE estaran constituïts per les quotes de tots
els afiliats i les aportacions voluntàries d’aquests, per les contribucions
econòmiques dels càrrecs públics en el percentatge que es determini
per la Comissió Executiva, per les subvencions oficials que l’Estat aporti
al Partit, pels rendiments del seu propi patrimoni; pel producte generat
per les activitats que s’organitzin i per les donacions, herències o llegats
que rebi.
29.3.- La Comissió Executiva arbitrarà un sistema de participació de les
organitzacions territorials en els recursos i ingressos del PRE per tal de
determinar una distribució solidària i equitativa d’aquests.

Article 30.- Pressupostos i Exercici Econòmic
30.1.- Els exercicis econòmics de totes les organitzacions territorials,
que tindran la durada de l’any natural, es tancaran el 31 de desembre
amb l’autorització i intervenció de la Comissió Executiva.
30.2.- El pressupost anual de cada organització territorial haurà de ser
aprovat pel Comitè Polític d’aquesta dins de l’últim trimestre de cada
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any, i una vegada aprovat serà tramès al Comitè Polític del PRE per a la
seva inclusió en el pressupost federal consolidat. El pressupost federal
es presentarà per a la seva aprovació dins el primer trimestre de cada
any, Quan en el transcurs d’un exercici correspongui la convocatòria
d’eleccions, s’elaborarà també un pressupost especial en el qual es
contemplin les previsions d’ingressos i despeses necessàries per a la
concurrència del partit a aquests comicis.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Article 1.- Relacions amb Alternativa Republicana
1.1.- El Partit Republicà d’Esquerra actuarà, en virtut dels acords
adoptats al congrés del 25 de maig de 2013, com a organizació federada
al partit polític estatal ALTERNATIVA REPUBLICANA i actuará, d’acord
amb aquests estatuts, amb plena autonomia política i organitzativa en
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya com a representant
en aquesta comunitat d’Alternativa Republicana, amb la que mantindrà
relacions de coordinació i adoptarà de forma conjunta acords pels quals
es mantingui la mateixa línia política general. Els membres d’Alternativa
Republicana que passin a residir a Catalunya podràn pertànyer també
al Partit Republicà d’Esquerra.
1.2.- A més, i amb la finalitat de contribuir a l’elaboració de la línia
política general a nivell de l’estat, el Partit Republicà d’Esquerra
participarà als congressos i òrgans de govern d’Alternativa Republicana
en iguals condicions que la resta de federacions territorials d’Alternativa
Republicana, assumint les corresponents normes de convocatòria i
estatuts establertes per aquest. Els seus representants tenen idèntics
drets i s’obliguen a iguals deures que els altres delegats o representants
territorials d’Alternativa Republicana.

DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts van entrar en vigor l’endemà de la clausura del II
Congrés del Partit Republicà d’Esquerra, celebrat el dia 26 d’octubre de
2013 a la ciutat de Montgat.
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ANNEX
Logotip del PRE
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