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1. Una organització juvenil d’esquerres
Joves d’Esquerra Verda (JEV) és un moviment juvenil polític, social, cultural i laic, corresponsable amb el projecte polític d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que vol
sumar el major nombre de voluntats en favor d’una societat d’homes i dones iguals
en drets, lliures i diversos. JEV basarà el seu treball en l’acció no violenta entesa com
una acció compromesa, per transformar la realitat. JEV es reivindica com a formació
ecosocialista.
JEV entén la participació com l’expressió del compromís amb l’entorn en el qual es
viu. La participació és la recuperació de l’espai públic per part dels homes i dones
i implica no conformar-se amb les diferents formes d’exclusió. La participació a JEV
es regeix pel principi de radicalitat democràtica que implica el reconeixement de la
sobirania, la presa de decisions mitjançant una veritable deliberació, la corresponsabilitat amb els acords i l’eficàcia en la seva actuació.
- La radicalitat democràtica parteix del reconeixement inequívoc que la sobirania recau en les persones adherides a JEV. Aquesta sobirania s’ha d’exercir i delegar.
- La radicalitat democràtica implica la presa de decisions per majoria, però també la
cerca del consens. Un consens perquè sigui real ha de ser fruit de la deliberació, és a
dir, d’un procés informatiu transparent i de debat real i obert, en què tots els adherits
i adherides tenen reconeguda la plena llibertat d’expressió.
- La radicalitat democràtica suposa l’assumpció dels acords presos col·lectivament.
Aquesta corresponsabilitat és compatible amb el reconeixement als adherits i les adherides del dret a l’objecció de consciència amb els límits que deriven del seu nivell
de responsabilitat en l’organització.
- Eficàcia i democràcia són dos termes complementaris. La participació té com a
objectiu l’aplicació de les decisions preses i, per tant, totes les persones de JEV, en
funció de les seves responsabilitats, han de treballar per a evitar qualsevol factor o
procediment que esdevingui paralitzador d’aquesta aplicació.

2. L’organització
2.1 La militància
Joves d’Esquerra Verda és un moviment format per tota la gent jove que lliurement
s’adhereix acceptant el respecte als principis definidors de JEV i a la present Carta de
Funcionament. L’edat de la militància es situarà, orientativament, entre els quinze i els
trenta anys. L’adhesió és lliure i voluntària i el grau de compromís serà lliurement decidit per cada militant en funció de la seva disponibilitat i voluntat. Només són militants
totes aquelles persones que figuren com a tals al cens nacional de l’organització,
gestionat per l’Equip Coordinador Nacional i l’oficina tècnica.
Per tal de garantir la radicalitat democràtica en l’organització, es podran realitzar consultes no vinculants sobre temes importants per a l’organització. Aquestes consultes
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podran fer-se a petició del Consell Nacional o del 15% de tota la militància de JEV
de, com a mínim, cinc grups territorials diferents. El Consell Nacional, mitjançant un
reglament ad hoc, serà l’encarregat de debatre i decidir si una consulta és vinculant o
no vinculant i, en cas afirmatiu, quin mecanisme de ratificació assembleària s’aplica.
En tot cas, les consultes o els referèndums mai no podran substituir la sobirania de
l’Assemblea Nacional.
Per tal d’assegurar la corresponsabilitat d’ambdós gèneres en el funcionament de
JEV, es garantirà que tot els òrgans de JEV tindran un mínim de 40% de dones.
Els drets la militància són:
- Ser informats de totes les activitats i decisions de Joves d’Esquerra Verda. Aquest
dret inclou el fet de ser informats i inforamdes i consultats i consultades per part dels
agents executius i les persones delegades en el seu àmbit intermediari de participació, especialment per la o el representant del seu territori al Consell Nacional.
- Participar en les activitats i decisions de l’organització.
- Escollir i poder ser escollits en tots els organismes de direcció.
- Manifestar l’opinió personal tant a nivell intern com de forma pública.
- Que els sigui garantida la màxima privacitat i el bon ús de les dades que consten al
cens
Els deures la militància són:
- Corresponsabilitzar-se del bon funcionament del moviment.
- Pagar la quota trimestral establerta pel Consell Nacional de JEV.
- Responsabilitzar-se d’aquelles tasques que els han estat assignades i que lliurement
han acceptat.
2.2 Els grups
Els grups de Joves d’Esquerra Verda són la forma bàsica d’organització dels adherits
i adherides. Aquests grups seran prioritàriament territorials (locals, comarcals, districtes, etc.) i sectorials. La creació d’aquests grups de treball haurà de comptar amb el
vistiplau del Consell Nacional.
Els grups tindran una Coordinació, escollida per l’Assemblea de grup, que vetllarà
pel compliment dels acords de l’Assemblea i pel bon funcionament del grup. En funció de les necessitats, es podrà escollir un Equip Coordinador que permeti una millor
distribució de tasques. El principal lloc de debat dels grups és l’Assemblea, que serà
convocada per l’Equip Coordinador o per un 20% dels adherits i adherides a aquell
grup. Tot militant decidirà lliurement la seva participació en tots aquells grups que
consideri oportuns, tot i que a nivell de cens serà comptabilitzat sols en aquell que
sol·liciti.
2.3 Les organitzacions territorials
Les organitzacions territorials són els àmbits de descentralització territorial JEV agrupant les diferents localitats que la formen i servint d’eina a la tasca territorial de JEV.
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Són marcades pel Consell Nacional. S’organitzaran en Assemblea on tots la militància de les localitats o districtes que agrupa hi tindran veu i vot. Tindran una coordinació, que vetllarà pel compliment dels acords de l’Assemblea i pel bon funcionament
del grup, i es podran dotar si així ho considera l’Assemblea d’un Equip Coordinador
i uns documents de funcionament.
Les seves funcions seran:
- Promoure i facilitar el debat en les agrupacions locals pel que a temes nacionals –
Treballar els temes que afectin propiament al territori i traslladar les inquietuds territorials a l’organització nacional (CN)
- Promoure activitats i campanyes al territori, afavorint la cooperació i treball conjunt
entre localitats o districtes
2.4 L’Assemblea Nacional
L’Assemblea Nacional de Joves d’Esquerra Verda és el màxim òrgan de decisió de
l’organització. Haurà de ser convocada pel Consell Nacional en un període màxim
de dos anys. El període assembleari comença amb la convocatòria de l’Assemblea
pel Consell Nacional i finalitza amb la seva celebració. Participa al procés assembleari tot militant que figuri en el cens en el moment de la convocatòria. Els òrgans de
direcció tenen la obligació de facilitar la participació de tota la militància en el procés.
L’assemblea també podrà ser convocada, extraordinàriament, per un 20 de la militància. La participació a l’Assemblea es farà per delegacions en funció de la militància de
cada grup de JEV, segons estableixi el Consell Nacional.
Les funcions de l’Assemblea Nacional són:
- Debatre i aprovar la línia política de Joves d’Esquerra Verda.
- Escollir la coordinació nacional.
- Escollir el Consell Nacional.
- Ratificar i modificar, si s’escau, la Carta de Funcionament.
- Aprovar, si s’escau, la possible dissolució del moviment.
- Escollir l’Equip Coordinador Nacional
2.5 El Consell Nacional
El màxim òrgan de direcció entre assemblees nacionals és el Consell Nacional, que
tindrà una periodicitat màxima de dos mesos. El Consell Nacional estarà format per
un màxim de 55 membres i, com a mínim, el 50% estaran escollits pels grups constitutius. La resta del Consell Nacional serà escollida per l’Assemblea Nacional mitjançant votació nominal. El Consell Nacional podrà incorporar nous membres per tal de
garantir la seva representativitat entre dues assemblees nacionals. Tot militant a Joves
d’Esquerra Verda pot participar, amb veu i sense vot, al Consell Nacional. També podran participar com a convidats/des aquelles persones que consideri oportú l’Equip
Coordinador Nacional.
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El Consell nacional escull un president o presidenta entre els seus membres, que
moderarà els debats i s’encarregarà de la seva convocatòria.
Són funcions del Consell Nacional:
- Elaborar i concretar la línia política de l’Assemblea Nacional
- Promoure les activitats i campanyes
- Vetllar pel compliment dels acords de les assemblees
- Convocar l’Assemblea Nacional i establir els calendaris oportuns i suficients per al
correcte desenvolupament del procés entre els quals s’inclou, com a mínim, la determinació de tancament del cens nacional i els terminis de presentació de candidatures
a la coordinació nacional.
La condició de membre del Consell Nacional es pot perdre per la manca d’assistència injustificada a tres reunions, prèvia votació del Consell Nacional.
2.6 L’Equip Coordinador Nacional
Realitza les tasques de direcció i execució entre consells nacionals i exerceix de representació del moviment. El seu funcionament serà col·legiat i estarà presidit pels la
coordinació nacional. La periodicitat màxima de les reunions serà quinzenal i tots els
seus membres hauran de garantir la seva plena corrresponsabilitat i dedicació a la
tasca per la qual han estat escollits.
Són funcions de l’Equip Coordinador Nacional:
- Exercir la direcció política quotidiana de l’organització.
- Dur a terme els acords de l’Assemblea Nacional i del Consell Nacional
- Exercir de representació de JEV
- Mantenir les relacions amb ICV i les altres relacions que el Consell Nacional consideri oportunes.
- Convocar, en els terminis previstos, el Consell Nacional.
- Controlar les finances i el cens.
En cas de dimissió o baixa correspon al Consell Nacional escollir el càrrec provisionalment fins la propera Assemblea Nacional. L’Equip Coordinador Nacional, si ho
considera oportú, podrà escollir altres càrrecs per garantir el seu bon funcionament.
Els canvis en l’ECN, ja sigui per baixa o coaptació, seran informats o ratificats, respectivament, en el CN.
Sempre que ho consideri oportú, l’Equip Coordinador podrà portar convidats a les
seves reunions o bé convocar equips coordinadors ampliats.
2.7 La coordinació nacional
La coordinació nacional sera escollida per la totalitat la militància assistents a l’Assemblea Nacional. seran dues persones militants de les quals almenys una serà dona.
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El procés d’ elecció la coordinació nacional tindrà, com a mínim, les següents característiques:
- Un calendari i normes del procés d’elecció, aprovat pel Consell Nacional.
- Un període suficient obert de presentació de candidatures per a aquest càrrec.
- Un període suficient de procés informatiu per part de les diverses persones que
siguin candidates a coordinació nacional .
- Uns requisits per a la presentació de candidatures. Tota candidatura ha de comptar amb
el suport d’un nombre de militants representatiu, tant quantitativament com territorial.
El Consell Nacional haurà de facilitar el procés informatiu per tal de protegir la igualtat
d’oportunitats de les diverses persones candidates. Així mateix, serà l’últim òrgan de
resolució dels conflictes que poguessin sorgir durant tot el període que comprengui
des de l’obertura del termini per a la presentació de candidatures fins a l’Assemblea
Nacional (on serà la Mesa Nacional qui complirà aquest paper). La coordinació nacional han de garantir el bon funcionament de Joves d’Esquerra Verda.

3. Relacions amb ICV
JEV és una organització política juvenil que contribueix, conjuntament amb ICV, a
construir un espai polític ecosocialista a Catalunya i a fer avançar les polítiques de
transformació als diferents nivells de govern. JEV té establert un protocol de relacions
amb ICV per tal de garantir la mútua col·laboració política i organitzativa.
Les relacions entre JEV i ICV es regeixen pels principis d’autonomia, corresponsabilitat i transversalitat del treball polític de JEV. La militància a JEV tenen a ICV els mateixos
drets i deures que la d’ICV. JEV participa amb veu i vot a les Assemblees sectorials i
als organismes de direcció locals, territorials i nacionals, en els quals gaudeix d’una
representació suficient.

4. Comissió de garanties
La Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica formada per tres militants escollits a
l’assemblea, que no tindran responsabilitats executives en l’organització, i seran militants en el moment de la seva elecció,. En cas de baixa d’un dels membres, el Consell
Nacional escollirà un substitut per una majoria de 2/3.
Les funcions de la Comissió de garanties seran:
- Resoldre els conflictes respecte al compliment d’aquesta carta de funcionament i
tenir cura dels drets dels la militància i de la democràcia i la unitat en la vida interna
de JEV.
- Podrà conèixer els conflictes que li presentin els òrgans de direcció de JEV, els grups
locals i sectorials o qualsevol militant.
- La Comissió de garanties decidirà, després d’haver escoltat els interessats. Els òrgans de direcció de JEV posaran a la disposició de la Comissió de garanties tota la
informació que aquesta comissió requereixi.
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- La Comissió de garanties farà una proposta al Consell Nacional sobre les mesures a
prendre en un termini de dos mesos.
- La Comissió de garanties rendirà comptes davant l’Assemblea Nacional.

5. Relacions de JEV
Joves d’Esquerra Verda té com a àmbit d’actuació Catalunya. Correspon a l’ECN impulsar relacions amb altres forces polítiques juvenils d’esquerra de la resta de l’Estat,
d’Europa i del món (amb especial incidència als Països Catalans). L’ingrés de JEV a
organitzacions o plataformes a l’estat, Europa o a nivell internacional haurà de ser
aprovat pel Consell Nacional.
D’altra banda, JEV s’insereix en l’ampli ventall del moviment juvenil català i impulsarà
la relació amb totes aquestes entitats, mitjançant els consells de joventut i les relacions amb les entitats que es considerin oportunes.

6. Comunicació
Per expressar-se, JEV publica un lloc web i la revista “Jovent”. També es podran publicar tots aquells butlletins interns que es considerin oportuns, tant a nivell nacional
com dels diferents grups. JEV també és present a les xarxes socials i utilitza una intranet com a eina de treball intern.

7. Dissolució
Per dissoldre Joves d’Esquerra Verda cal que ho decideixi per majoria de 2/3 parts
l’Assemblea Nacional convocada a tal efecte.
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