INFORME DE L'EXECUTIVA NACIONAL SOBRE LA SOL·LICITUD
D'ESQUERRA VERDA SABADELL
Atesa la sol·licitud rebuda el dissabte 15 de gener de 2022 per part de Josep López i
en representació de la militància d'Esquerra Verda de Sabadell sobre la creació de
l'agrupació local d'Esquerra Verda a Sabadell, l'Executiva Nacional d'EV reunida el
dilluns 17 de gener de 2022 exposa:
1. Comprovada que la sol·licitud rebuda s'adequa a l'article 391 dels Estatuts
d'Esquerra Verda, ja que aquesta consta d'un document de motivació i que les
signatures presentades donant suport a la creació de l'agrupació local
corresponen al 74,28% del total del cens de militants de la localitat.
2. Un cop estudiades les motivacions exposades al document presentat per part
de la militància d'EV de Sabadell i comprovat que s'adeqüen a l'article 402 dels
Estatuts d'Esquerra Verda.
3. Després d'atendre l'exposició, motivació i valoració per part de la coordinació
territorial del Vallès Occidental a l'Executiva Nacional celebrada el dilluns 17
de gener de 2022.
L'Executiva Nacional d'Esquerra Verda acorda que:
1. Per tots els elements exposats en la sol·licitud, l'Executiva Nacional dóna
suport a la creació d'EV Sabadell.
2. Al Consell Nacional previst pel 28 de gener de 2022 els membres designats
per la pròpia localitat de Sabadell intervindran al punt 4 de l'odre del dia
"Organització territorial" per exposar la sol·licitud presentada, així com les
motivacions de la sol·licitud.
39: La militància dins d’Esquerra Verda es realitzarà en l’àmbit nacional, però es pot
territorialitzar responent a lògiques comarcals o intercomarcals.
El Consell Nacional definirà el mapa i l’estructura organitzativa i territorial comarcal intercomarcal.
Per a crear un espai de treball local s’haurà de presentar una sol·licitud motivada ala direcció del
partit, que haurà de tenir el suport explícit de més de la meitat de militants d’aquella localitat. La
creació haurà de ser ratificada pel Consell Nacional, amb informe previ de l’Executiva.
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Article 40: Quan es formin espais territorials, les seves funcions seran:
a) Promoure el debat polític i participar en l’elaboració, la discussió i l’aplicació de les
polítiques d’Esquerra Verda.
b) Garantir espais de formació continuada de la militància.
c) Col·laborar amb el/la responsable d’Organització nacional per a actualitzar el cens de
militants d’aquell territori.
d) Garantir l’equitat de gènere de manera transversal a Esquerra Verda.
e) Vetllar pel correcte funcionament i l’actualització de les vies de comunicació amb la
militància.
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3. Al mateix punt de l'ordre del Consell Nacional de 28 de gener de 2022 es
convida a intervenir a la coordinació territorial del Vallès Occidental per exposar
la seva valoració com a territori sobre la sol·licitud per a la creació de
l'agrupació local de Sabadell.
4. Elevar al Consell Nacional d'EV aquest informe favorable sobre la creació de
l'agrupació local d'Esquerra Verda a Sabadell perquè sigui ratificat pel propi
Consell Nacional a la sessió convocada del 28 de gener de 2022 a les 18:30h.

Barcelona, dilluns 17 de gener 2022

2

