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PROJECTE DE REGLAMENT DEL CONSELL NACIONAL D’ESQUERRA
VERDA

TÍTOL I. ELCONSELL NACIONAL
Article1. Atribucions estatutàries del Consell Nacional
1 El Consell Nacional d’Esquerra Verda, d’acord amb l’article 19 dels Estatuts,
és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’Esquerra Verda. En
el període entre Assemblees, el Consell Nacional ostenta la màxima
representació col·lectiva d’Esquerra Verda. El Consell Nacional d’Esquerra
verda desenvolupa els acords de l’Assemblea Nacional i fixa la política
d’Esquerra Verda entre assemblees nacionals, així com el debat i la presa
de decisions sobre els temes polítics i estratègics que cregui oportú, i
impulsa i controla l’actuació dels òrgans de govern del partit.
2 L’article 21 dels Estatuts d’EV fa referència a la composició del Consell
Nacional i el mandat assembleari que fixa la quantitat de persones membres
del Consell Nacional: El Consell Nacional estarà presidit per un president o
una presidenta i tindrà un mínim de cent cinquanta persones i un màxim de
dues-centes que garantiran la representació dels territoris i la representació
dels principals càrrecs institucionals de gent d’Esquerra Verda.
3 Són pròpies del Consell Nacional les altres funcions expressament previstes
en l’article 23 dels Estatuts d’Esquerra Verda.
Són funcions del Consell Nacional:
a) Desenvolupar els acords de l’Assemblea Nacional.
b) Fixar la política d’Esquerra Verda entre assemblees nacionals.
c) Censar els i les militants, aprovar el mapa organitzatiu i impulsar
l’extensió d’Esquerra Verda tot assegurant la relació permanent amb
la militància de base.
d) Regular els processos interns garantint la coordinació i
l’estandardització de procediments a tots els nivells organitzatius i
impulsar el debat polític en temes d’especial rellevància.
e) Debatre els informes anuals de la Comissió de Garanties i Qualitat
Democràtica i de la Comissió de Control Econòmic Financer.
f) Garantir la informació interna, amb la màxima transparència.
g) Vetllar pel compliments dels Estatuts.
h) Aprovar, anualment els balanços i els pressupostos d’Esquerra
Verda.
i) Dotar-se de l’organització interna adequada per a la realització de les
seves funcions.
j) Debatre la direcció política general de l’activitat dels grups
institucionals on hi participi gent d’Esquerra Verda.
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k) Avaluar i fer el seguiment del treball realitzat pels òrgans de direcció
política i executiva del partit.
l) Posar en coneixement de la Comissió de Garanties i Qualitat
Democràtica, i d’acord amb el procediment regulat en la normativa,
les possibles infraccions comeses pels i per les militants d’Esquerra
Verda.
m) Fixar l’import de les quotes atenent a la capacitat econòmica dels i
les militants, establint la quota normal o estàndard i els criteris i trams
per atendre els casos de persones amb dificultats econòmiques o
altres circumstàncies a considerar.
4. El Consell Nacional podrà fixar temes monogràfics, que seran tractats en
els següents Consell Nacional i designarà les persones encarregades de
les ponències. Aquests temes han de ser també debatuts en les
organitzacions, Joves Ecosocialistes i Dones d’Esquerra Verda.
Article 2. Constitució del Consell Nacional
Celebrada l’Assemblea d’Esquerra Verda, correspondrà a la Direcció
Col·legiada convocar el Consell nacional de forma extraordinària i constituir-lo
en un termini màxim de trenta dies després de l’Assemblea Nacional.

Títol II. LA MESA DEL CONSELL NACIONAL
Article 3. Elecció de la Mesa
1.

Tal com indica l’article 24 dels Estatuts d’EV, el Consell Nacional, a
proposta de l’Executiva Nacional, escollirà d’entre les persones que en
formen part, la Mesa del Consell Nacional, que tindrà com a mínim un
president o presidenta i un relator o relatora, que exercirà de secretari o
secretària.

2.

L’elecció serà per majoria absoluta en una primera votació, o per
majoria simple en la votació següent.

3.

En el cas de baixa d’alguna persona membre de la Mesa, l’Executiva
Nacional presentarà una candidatura d’entre les persones membres del
Consell Nacional. S’escollirà pel Consell Nacional, per majoria absoluta
en una primera votació o per majoria simple en la votació següent.

Article 4. Funcions de la Mesa del Consell Nacional
1.

A la Mesa correspon vetllar per la qualitat de la deliberació democràtica
en el si del Consell Nacional. Amb aquesta finalitat prendrà les
decisions oportunes en cada context en relació al seu funcionament.
Aquestes inclouran elements com l’horari i la duració de la sessió,
l’accés de tots i totes les seves membres a la informació necessària per
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al debat, la interrupció de la sessió, la presencia d’agents externs al
propi òrgan, la regulació del temps de debat, així com l’organització i
dinàmica dels torns de paraules, incloent el respecte i atenció a les
diverses formes d’expressió d’opinions dels i les membres en ús de la
paraula.
2.

El relator o la relatora o secretari o secretària presidirà la Mesa del
Consell Nacional en cas d’absència del president o presidenta,
s’ocuparà de resumir el desenvolupament de la reunió del Consell
Nacional i de transmetre els punts d’acord, les propostes presentades i
les decisions al respecte, els compromisos assumits i les persones
responsables, així com els temes que han quedat pendents de noves
actuacions.

3.

L’acta elaborada pel relator o relatora, es penjarà a la Web i s’inclourà
en el butlletí mensual.

4.

Les altres persones membres de la Mesa assistiran a la presidència i la
secretaria o relatoria en les tasques de desenvolupament de les
sessions i en qualsevol altra que sigui requerida per la presidència.

5.

El president o presidenta del Consell nacional serà membre de ple dret
de la Comissió Executiva Nacional.

TÍTOL III. LES PERSONES MEMBRES DEL CONSELL NACIONAL
Article 5. Modificació de la composició del Consell Nacional
1.

En cas de baixa de les persones del Consell Nacional, en el procés de
substitució es mantindran els criteris dels equilibris proposats i, en
particular, la paritat de gènere.
La petició de substitució s’adreçarà a la Presidència de la Mesa
Nacional i s’acordarà en la següent sessió del Consell Nacional.

2.

S’utilitzarà el mètode de la coaptació si durant el mandat del Consell
Nacional no es garanteix adequadament la presència territorial,
sectorial i la paritat.
La proposta de coaptació la presentarà la Direcció Col·legiada previ
acord de la Comissió Executiva Nacional i necessitarà per a fer-se
efectiva la majoria absoluta dels consellers i conselleres.

Article 6. Drets i deures dels consellers i conselleres nacionals.
Els consellers i les conselleres nacionals tenen els següents drets i deures.
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1. Drets
a) Assistir amb veu i vot a les reunions convocades.
b) Expressar i defensar les seves opinions en el si del Consell
Nacional.
c) Rebre informació comprensiva, entenedora i clara, dels
assumptes propis compresos en l’ordre de dia de cada reunió.
d) En tots els casos d’elecció de càrrecs en el si del Consell
nacional, exercir el dret de vot i presentar-hi la seva candidatura.
e) Assistir a les reunions dels òrgans que representen.
f) Fer les seves aportacions en els temes establerts per aquest
reglament.
2. Deures
a) Actuar de conformitat amb els Estatuts del partit i amb la
responsabilitat assumida davant l’Assemblea Nacional i el propi
Consell Nacional.
b) Assistir a les reunions convocades.
c) Guardar discreció sobre les matèries que hagin estat declarades
explícitament reservades.
d) Participar en les comissions d’estudi i treball i assistir a les
reunions que aquestes celebrin.
e) Expressar i defensar en el si del Consell Nacional les opinions i
els acords adoptats per les organitzacions territorials, sectorials
als quals representen, havent garantit la participació de la
militància.
f) Informar a les organitzacions territorials i sectorials als quals
representen dels debats i acords que hagin tingut lloc en el si del
Consell Nacional.
Article 7. Assistència dels consellers i conselleres nacionals.
1. En cap cas es podrà delegar l’assistència al Consell Nacional en una
altra persona.
2. A la mesura del que sigui possible s’habilitaran els mitjans tècnics per
poder assistir per vídeo conferència.

TÍTOL IV. LES SESSIONS DEL CONSELL NACIONAL
Article 8. Periodicitat del Consell Nacional
1. El Consell Nacional es reunirà com a mínim, sis vegades a l’any. A
aquest efecte, el mes d’agost no serà hàbil per a sessions ordinàries.
També es podrà reunir amb caràcter extraordinari a iniciativa de la
Comissió Executiva Nacional, del 25% de consellers i conselleres
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nacionals o per iniciativa del 5% de la militància, mitjançant una petició
per escrit adreçada a la Mesa del Consell Nacional i aportant la proposta
d’ordre del dia.
2. El Consell Nacional podrà treballar en horaris de matí i tarda. Aquesta
opció, que la Mesa del Consell Nacional decidirà, haurà de ser advertida
en la convocatòria lliurada als consellers i conselleres.
3. El Consell Nacional, si així ho considera, podrà organitzar treballs per
grups i debats previs a la seves reunions ordinàries.
Article 9. Convocatòria i ordre del dia del Consell Nacional
1. La convocatòria de les sessions ordinàries del Consell Nacional s’haurà
de trametre a cada conseller o consellera nacional amb set dies
d’antelació a la data fixada. Inclourà l’ordre del dia, l’acta de la sessió
anterior –que reflectirà els acords presos, el sentit del vot i de cadascun
dels punts i el nombre d’assistents- i l’informe polític amb els temes i
acords a prendre.
La convocatòria de les sessions extraordinàries del Consell Nacional
s’hauran de trametre a cada conseller o consellera nacional fins 48
hores d’antelació a la data fixada. L’ordre del dia del Consell Nacional
extraordinari inclourà els punts proposats per qui demani la
convocatòria.
La convocatòria i la tramesa de la documentació es farà electrònicament.
2. L’ordre del dia, a banda dels assumptes que plantegi incloure la
Comissió Executiva Nacional, ha d’incorporar els següents punts:
a)
b)
c)
d)

L’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe polític.
Propostes de resolució si s’escauen.
Tor obert de paraules per tal que els consellers i les conselleres
puguin proposar debats, fer suggeriments i reflexions que no
requereixin cap resolució.

3. Qualsevol esmena a l’informe polític es podrà fer de forma singularitzada
per part dels consellers i les conselleres en la mateixa sessió del Consell
Nacional i votades si la persona esmenant ho demana. El text proposat
amb les esmenes incorporades serà votat en el seu conjunt per a la seva
aprovació.
4. En el desenvolupament del Consell Nacional es podrà destinar un espai
perquè els consellers i les conselleres nacionals puguin adreçar a
qualsevol membre de la Comissió Executiva Nacional, Direcció
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Col·legiada o càrrecs institucionals qualsevol pregunta o qüestió. La
Mesa regularà els temps.
5. La Mesa del Consell Nacional informarà i concretarà a l’inici del debat de
cadascun dels punts del temps disponible, per tal de poder fer una
previsió de la durada de la sessió.
Article 10. Presentació de propostes per a la inclusió a l’ordre del dia del
Consell Nacional
1. Qualsevol conseller o consellera nacional podrà presentar propostes per
a la seva inclusió en l’ordre del dia d’un Consell Nacional ordinari,
sempre que la proposta estigui avalada per un 5% dels consellers o les
conselleres nacionals.
2. La presentació de propostes s’haurà d’adreçar a la presidència de la
Mesa del Consell Nacional mitjançant un escrit amb l’exposició de
motius en què es basa la proposta, amb un mínim de tres dies
d’antelació a la data assenyalada per a la celebració del Consell
Nacional. La Mesa del Consell Nacional decidirà la seva inclusió i es
ratificarà si es creu pertinent en el propi Consell Nacional.
Article 11. Propostes de resolució
1. Podran presentar propostes que comportin resolució:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Direcció Col·legiada, la Comissió Executiva Nacional.
Les organitzacions territorials.
Les sectorials.
Joves Ecosocialistes.
Dones d’Esquerra Verda.
Qualsevol conseller o consellera nacional, sempre que la
proposta de resolució sigui avalada pel 5% de consellers i
conselleres.

2. Les propostes de resolució a que fa referència l’article 11.1.f., caldrà
presentar-les per escrit a la Mesa com a mínim amb cinc dies d’antelació
a la celebració de la sessió del Consell Nacional. Es podran presentar
propostes de resolució de caràcter urgent (amb la urgència motivada) a
la Mesa del Consell a l’inici de la celebració del Consell Nacional.
3. Les persones ponents disposaran d’un temps fixats per la Mesa per a
defensar les propostes de resolució.
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Article 12. Votacions al Consell Nacional
1. El Consell Nacional prendrà els acords per majoria simple dels
consellers i de les conselleres nacionals assistents, tret d’aquells casos
en què els Estatuts prevegin una majoria qualificada.
S’entén que hi ha majoria simple si els vots positius superen els
negatius.
S’entén que hi ha majoria absoluta quan s’expressa en el mateix sentit la
meitat més un dels vots vàlids emesos.
2. Les votacions es realitzaran a mà alçada, tret que afectin a eleccions de
persones o quan alguna de les persones membres demani la votació
secreta i la majoria del Consell nacional així ho acordi.

TÍTOL V. LES PERSONES CONVIDADES
Article 13
1. Qualsevol militant d’Esquerra Verda podrà assistir, amb veu i sense vot,
a una sessió del Consell Nacional, sempre que sigui convidat per la
Mesa del Consell Nacional o per algun membre de la Comissió
Executiva Nacional.
2. Si la proposta l’eleva la persona militant, aquesta s’haurà d’adreçar per
escrit a la Mesa del Consell Nacional.
3. La Direcció Col·legiada, la Comissió Executiva Nacional i la Presidència
de la Mesa del Consell Nacional podran convidar a alguna sessió del
Consell Nacional persones que no siguin militants del partit.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
L’aprovació, així com la modificació d’aquest reglament, haurà de ser ratificada
per la majoria dels consellers i les consellers nacionals presents en el Consell
nacional.
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