Reglament del Consell Nacional de Joves d’Esquerra Verda

1. El Consell Nacional: què és, funcions,composició
El Consell Nacional (d’ara endavant CN) és el màxim òrgan de direcció i de decisió entre
assemblees nacionals de Joves d’Esquerra Verda (que es celebren amb una periodicitat
aproximada de 2 anys). En ell s’elabora i es concreta la línia de treball de la organització, es
promouen les activitats i campanyes, també es vetlla pel compliment dels acords de les
assemblees i es convoca l’Assemblea Nacional i els seus calendaris. Tota la militància té dret
d’assistència i de paraula, mentre que les persones conselleres són les que a més tenen dret a
vot.
Els CN es convoquen amb periodicitat de 2 mesos, aproximadament, tanmateix, es poden
convocar CN de manera extraordinària per tractar temes de caire urgent.
1.1 Composició
El Consell Nacional està format per 55 membres i només l’Assemblea té potestat per modificar
el número. Aquests estan repartits segons criteris territorials i inclou les persones representants
de les sectorials. El repartiment, a més, també és validat per l’Assemblea Nacional. La
Coordinació Nacional i l’Equip Coordinador Nacional en són membres nats. El president o
presidenta és escollida primus inter pares pel propi CN. Tanmateix el CN ha de validar les
propostes de canvi o inclusió a les places vacants dels territoris i les sectorials.
La paritat haurà de ser amb una diferència màxima de 60%-40%, i treballar en el
desenvolupament correcte del Pla de Feminització de l’organització (que serà consultable tant a
la intranet com a la web). Totes les sectorials i territoris s’han de fer coresponsables a la hora de
proposar els noms de les seves conselleres i consellers per donar compliment a aquest aspecte.
2. Drets i deures dels consellers i conselleres nacionals
La Carta de Drets i Deures dels Consellers i Conselleres Nacionals estableix les obligacions i les
atribucions de les persones conselleres per ser un element de referència sobre quina feina
concreta haurien de desenvolupar aquelles persones que ho són per primer cop, i servir com a
recordatori a aquelles persones amb més veterania. Per això aquesta serà consultable tant a la
intranet com a la pàgina web.
A. La assistència a les convocatòries
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La assistència de les persones conselleres als Consells Nacional és cabdal per garantir el seu
bon funcionament. És obligatòria l’assistència, així com el treball previ i el posterior retorn dels
consells. A més, tota persona membre ha de confirmar o excusar l’assistència pels canals
oficials.
Tanmateix és important remarcar que tota la militància de JEV té veu en el CN, i que per tant la
seva participació també és important alhora de garantir la màxima pluralitat possible en els
debats, així com per poder fer seguiment de la pròpia activitat de l’entitat. Per tant, és
responsabilitat dels consellers i les conselleres nacional fer extensives les convocatòries dels
CN a totes les persones dels seus territoris o les seves sectorials.
A nivell territorial, cal recordar, que el fet de no participar regularment pot comportar una
proposta a la baixa a la propera assemblea del nombre de persones conselleres d’aquell
territori, en pro d’aquells territoris que per la seva regularitat i feina se’ls pot premiar amb un
major nombre de conselleres sempre dins dels marges de representació equilibrada i paritària.
Alhora, la falta injustificada a tres Consells Nacionals pot resultar en la pèrdua de condició de
conseller/consellera, prèvia votació del Consell Nacional. La presidència farà un avís formal i
juntament amb la coordinació territorial i/o sectorial i la nacional es prendrà una decisió abans
de portar-la al següent CN. El territori o la sectorial podrà tenir l’opció de poder substituir la
persona representant.
B. Retorn de la seva tasca a territoris i sectorials
El treball previ és important per arribar al CN amb una posició i intervencions preparades sobre
el temes a debatre, així com ser veu delegada del grup territorial en el sí del CN. De la mateixa
manera, el retorn de les valoracions del CN són importants per anar fent seguiment i
transmetre les valoracions fetes durant el consell. Les coordinacions territorials són les
responsables de convocar les reunions prèvies i de retorn.
3. La presidència
A. Convocatòries
La data del CN és proposada per l’Equip Coordinador Nacional i convocat per la presidència
amb una periodicitat aproximada de dos mesos, previ a la convocatòria, l’Equip Coordinador
Nacional i la presidència prepararan l’ordre del dia i es convocarà el Consell Territorial per
informar dels temes que es tractaran.
B. Moderació del debat i acta
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La Presidència se’n carregarà de moderar el debat i tindrà potestat per donar les paraules
buscant equilibris territorials, de gènere i entre persones membres de la direcció i no. També
serà la responsable de l’acta, la redacció pot delegar-la si així ho creu convenient per la millora
de la moderació del debat.
C. Balanç al final del curs
Al final del curs polític es farà arribar el balanç corresponent sobre la assistència dels
membres al CN; i sobre les persones assistents –tant siguin conselleres com si no- de cada
territori per a que en puguin valorar l’assistència. Tanmateix a la intranet del CN, l’ECN penjarà
setmanalment les valoracions de l’activitat del mateix.
D. Les responsabilitats de la Coordinació Nacional envers la presidència del CN
La Coordinació Nacional prepararà l’ordre del dia del CN de forma conjunta amb la presidència i
podrà convidar-la a l’ECN de confecció del mateix. A més, traslladarà i informarà dels calendaris
de convocatòries i decidirà hora i lloc de les mateixes, també pactarà la durada aproximada per
tal de poder facilitar l’ordenació dels debats, que apareixerà a l’ordre del dia de la convocatòria.

4. Seguiment del CN
A. Resolucions i debats
Les resolucions són textos que pretenen recollir de forma temàtica posicionaments, reflexions
i/o acords. Es recomana fer-les arribar com abans millor, per tal que la militància les pugui
llegir i debatre amb prou temps, alhora que es valora positivament la reunió prèvia per
debatre-les i arribar a un posicionament clar i expressar-lo al debat en el CN. De manera
excepcional aquelles resolucions d’urgència, que tracten sobre fets extraordinaris o
d’actualitat que hagin esdevingut en els dies pròxims al CN, es podran presentar a última hora.
B. Un Consell Nacional paritari
Per tal de conscienciar sobre la necessitat una representació paritària efectiva en els debats i
les intervencions, una persona delegada en cada CN serà la encarregada de comptabilitzar
quants homes i dones intervenen i durant quants minuts intervenen, fent un recompte al final
del consell. La presidència encarregarà aquesta tasca abans de l’inici de cadascun dels CN. Per
això, en l’ordre del dia del CN, s’inclourà de forma automàtica un últim punt en el que
s’informarà del balanç de gènere en aquella sessió del CN.
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C. Assistència i justificació
En casos extraordinaris i de manera excepcional, una persona consellera podrà delegar el seu
vot a una persona del seu territori o de la seva sectorial en el cas de que no pugui assistir de
manera justificada, donant l’avís de la seva absència i establint a quina persona, que no té
perquè ser consellera, delega el seu vot amb mínim una setmana d’antelació a través d’un
correu electrònic a jev@joves.cat dirigit a la presidència. El fet de que sigui una absència no
justificada i no expressada no donarà dret a delegació del vot, de la mateixa manera que no es
podrà delegar el vot més de tres cops per mandat. La persona en la qual es delega el vot haurà
de fer-ho constar en el full d’assistència en el qual haurà de fer saber qui li ha delegat el vot. La
seva absència, però, serà igualment comptabilitzada.
D. Documentació del CN
Abans de cada CN, es farà arribar la documentació necessària amb temps suficient per a que
els consellers i les conselleres puguin treballar-lo bé a nivell territorial i sectorial. Tanmateix, es
facilitaran còpies dels documents per aquelles persones assistents que ho necessitin el mateix
dia de la convocatòria o d’aquelles resolucions d’emergències que es presentin aquell dia. Es
valora positivament la reducció d’aquest número de còpies en favor de suports digitals i del
treball previ que afavoreix portar la documentació ja impresa, estalviant econòmica i
mediambientalment.
E. Altres recomanacions positives pel bon funcionament del Consell Nacional


Els CN ordinaris s’intentaran celebrar de forma alterna entre Barcelona i la resta de
territoris.
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