
Article 1. Naturalesa del Consell Nacional
1.1 El Consell Nacional és un òrgan col·lectiu, de coordinació i de direcció d’Esquerra Unida 
i Alternativa i es desenvoluparà d’acord amb els Estatuts i el present Reglament.
1.2 El Consell Nacional recull la diversitat de persones d’EUiA en el seu treball  institucional i 
social,  representatives dels moviments i organitzacions socials de tot tipus.

Article 2. Funcions del Consell Nacional:
2.1  Tal i com s’estableix a l’article 57 dels Estatuts, el Consell Nacional assumirà les se-
güents atribucions i funcions:

a) Elaborar, acordar i aplicar, en funció de les directrius de l’Assemblea Nacional, els crite-
ris polítics i el programa d’Esquerra Unida i Alternativa, adoptar les resolucions pertinents 
i dirigir l’estratègia parlamentaria i institucional.
b) Promoure les relacions amb els moviment socials i alternatius, elaborant criteris i pro-
postes per a aquestes relacions.
c) Aprovar i ratificar totes les candidatures que presenti Esquerra Unida Alternativa, sola 
o en coalició amb altres forces polítiques a les eleccions al Parlament Europeu, Congrés, 
Senat, Parlament de Catalunya, i ratificar les presentades a les eleccions municipals en 
base als mecanismes d’elecció i revocació acordats.
d) Representar  Esquerra Unida i Alternativa a nivell nacional i establir pactes generals en 
funció de la política aprovada.
e) Adoptar les mesures organitzatives i administratives adequades al bon fi del moviment 
polític i social. Administrar els recursos i els mitjans econòmics patrimonials i financers de 
la mateixa.
f) El control de la gestió econòmica, administrativa, patrimonial i política.
g) El control dels recursos i accions judicials interposats, en interès del moviment polític i 
social, davant de qualsevol instància administrativa, judicial o de qualsevol altre tipus, tant 
de caràcter nacional, estatal com internacional.
h) Assegurar l’aplicació dels Estatuts.
i) Acordar i gestionar la comptabilitat consolidada i el pressupost nacional d’Esquerra Uni-
da i Alternativa.
j) Establir i organitzar quants òrgans pugui precisar per a l’adequada gestió de les funcions 
que té atribuïdes.
k) Organitzar i convocar les reunions ordinàries extraordinàries de l’Assemblea Nacional, 
la convocatòria de jornades quan calgui, per tal de desenvolupar la participació i discutir 
l’elaboració de programes, així com convocar i organitzar la Conferència Política Nacional.

Reglament del Consell Nacional d’EUiA

     www.facebook.com/esquerraunidaalternativa    www.twitter.com/@EUiA_cat

www.euia.cat



l) Organitzar, estructurar i proveir les comissions sectorials que d’ella en depenguin quan 
raons de participació i elaboració així ho requereixin. 
m) Acordar la incorporació de noves organitzacions polítiques i socials d’àmbit nacional 
que ho sol·licitin a Esquerra Unida i Alternativa. 
n) La convocatòria de referèndums i consultes vinculants en base al funcionament esta-
blert.
o) El Consell Nacional es dotarà d’un reglament d’audiència pública per a tractar temes 
amb les diferents assemblees de base d’EUiA.
p) Qualsevol altra funció que es derivi dels presents Estatuts o sigui necessària per al 
normal funcionament d’Esquerra Unida i Alternativa, tant des del punt de vista econòmic, 
administratiu i polític.
q) Cobrir les vacants que es produeixin al si de la Comissió Nacional.
r) Garantir que en tots els òrgans propis hi hagi presència de la pluralitat que composa 
EUiA, assegurant com a mínim la proporció obtinguda al marc de l’Assemblea Nacional.
s) Aprovar o ratificar els pactes i aliances pre i post electorals a nivell estatal, nacional, 
provincial, comarcal i local.
t) En casos excepcionals i després d’un incompliment reiterat de la política i/o acords 
adoptats col·lectivament i democràticament als òrgans corresponents, Assemblea Nacio-
nal, Consell Nacional i conferències polítiques nacionals, el Consell Nacional podrà acor-
dar la dissolució d’una Comissió local o sectorial i elegir una Comissió que tindrà caràcter 
provisional i sols funcionarà fins que s’elegeixi una nova direcció local o sectorial.

Article 3. Composició del Consell Nacional
3.1 El nombre total de persones que conformen el Consell Nacional el decideix l’Assemblea 
Nacional a proposta del Consell Nacional sortint.
3.2 En l’elecció del Consell Nacional hi haurà, en la proporció que els Estatuts disposin en 
cada moment:

a) Membres d’elecció directa pels delegats i delegades a l’Assemblea Nacional.
b) Membres d’elecció dinàmica per assemblees, pel conjunt de l’afiliació. 

3.3 La composició del Consell Nacional recollirà també la diversitat de persones d’EUiA re-
presentatives dels moviments i organitzacions socials amb els que EUiA s’identifica.
3.4 Es garantirà, com a mínim, el mateix percentatge de joves al Consell Nacional que d’afi-
liació juvenil (menors de 31 anys). Els i les membres de l’òrgan propi de direcció i coordina-
ció existent en cada moment d’Alternativa Jove (AJ), que no siguin ja membres del Consell 
Nacional, s’hi incorporaran automàticament amb veu i vot fins que siguin rellevats en la seva 
responsabilitat a AJ. Llavors, si es considera oportú en funció de la seva tasca a EUiA, po-
drien incorporar-s’hi de manera definitiva mitjançant el mecanisme d’ampliació consensuada 
del Consell Nacional.
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3.5 Els consellers i les conselleres escollits per assemblees podran ser substituïts puntual-
ment quan, per qüestions personals, no puguin anar a un Consell Nacional per garantir així la 
representació de l’àmbit pel que han estat escollits. Aquestes substitucions puntuals tindran 
veu però no vot. 
3.6 S’estableix un sistema d’ampliació consensuada del Consell Nacional en períodes inte-
rassemblearis amb l’objectiu de poder incorporar a persones d’especial rellevància (fruit de 
creixements d’afiliació d’EUiA, de la projecció de nous quadres i de la incorporació d’activis-
tes socials d’EUiA a responsabilitats importants en organitzacions socials). Podrà ampliar-se 
fins a un 10% dels i les seves membres. Les ampliacions, simultànies i/o successives, es 
realitzaran d’acord a criteris objectius consensuats. I requeriran, per a la seva aprovació, una 
majoria qualificada de 2/3 del Consell Nacional electe.

Article 4. La Condició de membre del Consell Nacional
4.1 Es consideren membres del Consell Nacional, amb veu i vot, aquelles persones que el 
formin d’acord amb l’article 56 dels Estatuts d’EUiA.
4.2  Pertànyer al Consell Nacional d’EUiA implica l’assumpció, de forma pro activa, d’una 
responsabilitat i per tant la persona estarà subjecte a drets i deures.
4.3. La condició de persona membre del Consell Nacional es podrà perdre, d’acord amb el 
que estableix aquest Reglament.

Article 5. Drets i deures dels i les membres del Consell Nacional
5.1  Es consideren drets dels consellers i les conselleres nacionals:

- Assistir amb veu i vot al plenari del Consell Nacional.
- Rebre informació regular sobre temes que poden millorar els seus
coneixements i la seva informació.
- Tots aquells que deriven de la condició de membre del Consell Nacional i que es recullen 
al llarg d’aquest Reglament.

5.2 Es consideren deures bàsics dels consellers i les conselleres nacionals:
- El respecte a l’ordre i la disciplina del propi Consell.
- Representar i portar la veu a l’òrgan dels que els han elegit com a membres del mateix.
- Contribuir a l’explicació i fer difusió dels acords del Consell Nacional.
- Assistir regularment als Consells Nacionals.
- Estar adscrit o adscrita a alguna de les Àrees temàtiques d’EUiA.

Article 6. De les reunions del Consell Nacional
6.1 El Consell Nacional es reunirà ordinàriament un mínim de 6 vegades l’any convocat per la 
Coordinació General d’EUiA. També ho podrà fer extraordinàriament, a petició per escrit d’un 
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terç de les persones membres, per la majoria de la Comissió Nacional o per 150 signatures 
de l’afiliació al corrent de pagament de la quota corresponent.
6.2 Es fixarà la data i el lloc de la reunió, que serà convocada de forma habitual per escrit 
almenys amb 10 dies d’anticipació. Cada any, amb la finalitat de descentralitzar l’organitza-
ció, una de les reunions ordinàries del Consell Nacional es desenvoluparà fora de la ciutat de 
Barcelona. 

Article 7. De l’ordre del dia
7.1 La Coordinació del Consell Nacional trametrà la convocatòria, la documentació relativa 
als temes a plantejar, una proposta d’ordre del dia provisional i de format de la reunió del 
Consell Nacional, segons la proposta de la Comissió Nacional. 
7.2 Abans de l’aprovació de l’ordre del dia es podran presentar per escrit a la Mesa qüestions 
d’urgència, sempre que siguin proposades per un mínim del 15% dels consellers i conselle-
res nacionals o bé per la Comissió Nacional o per la Coordinació Col·legiada i el ple apreciï 
la urgència per a sotmetre una qüestió a debat i, si s’escau, a votació.
7.3 El Consell aprovarà l’ordre del dia al començament de la reunió i l’acta de la reunió anteri-
or. Un cop aprovat l’ordre del dia, no es podran tractar altres assumptes que els que hi figurin 
aprovats. També aprovarà el format del Consell. 
7.4 S’hauran de presentar les propostes de resolució, per escrit, a Coordinació del Consell 
Nacional amb un termini de 48 hores perquè aquestes puguin ser trameses als i les membres 
del Consell Nacional. 
7.5. Podran presentar propostes de resolució d’urgència, al·legant la necessitat d’aquestes, i 
amb un termini de presentació de fins al començament de la celebració del Consell Nacional, 
les mateixes persones i òrgans que preveu el punt 7.2. i amb el vist-i-plau del plenari.

Article 8. De les funcions de la Mesa del Consell Nacional i la Coordinació del Consell 
Nacional
8.1 La Mesa obrirà i aixecarà les sessions, dirigirà els debats, vetllarà pel compliment d’aquest 
reglament, donarà la paraula a les persones assistents, es pronunciarà sobre les qüestions 
d’ordre, plantejarà amb claredat i sotmetrà els assumptes a votació, proclamarà les decisi-
ons i el resultat de les votacions,vetllarà per tenir a punt el format de Consell Nacional pro-
posat per la Comissió Nacional, articularà mesures de tot tipus per a enriquir el debat, farà 
un acta i expedirà les certificacions que, justificadament, li demanin les persones membres 
del Consell.
8.2. La Mesa estarà constituïda pel Coordinador/a del Consell Nacional i la Coordinació Ge-
neral (o qui en deleguin), així com les persones que el/la Coordinador/a del Consell Nacional 
consideri oportunes depenent del debat. 
8.3 L’àmbit d’Organització d’EUiA ajudarà, al/la Coordinador/a del Consell Nacional i a  les 
altres persones membre de la Mesa en la seva tasca i vetllaran especialment per tot el que 
es refereix a les votacions.
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8.4 Les funcions del/la Coordinador/a del Consell Nacional seran : 
• Assegurar que les convocatòries es fan en els termes descrits en aquest reglament.
• Mantenir una comunicació fluïda i freqüent amb els/les membres del Consell Nacional 
per tal d’atendre les seves propostes i demandes. 
• Assegurar la difusió dels acords del Consell Nacional. Treballarà amb la Comissió d’Or-
ganització per tal d’assegurar que les assemblees de base debaten els acords presos. 
• Fer un seguiment de les persones que no han assistit a la reunió del Consell Nacional 
sense haver-se excusat i les que acumulin varies faltes d’assistència, tot i excusades. La 
Coordinació del Consell Nacional s’encarregarà de mantenir informats/des als/les mem-
bres del Consell Nacional i de proposar solucions als possibles problemes d’assistència.

Article 9. Formats del Consell Nacional

9.1 El Consell Nacional pot funcionar:
•  En plenari: per prendre els acords estatutàriament assignats (candidatures, coalicions, 
elecció de càrrecs, valoracions col·lectives...). S’haurà de celebrar una sessió plenària 
cada 2 mesos, com a mínim.
•  En comissió: no més de 40 consellers i conselleres per comissió. Per discutir qüestions 
programàtiques, organitzatives... Per tractar qüestions relacionades amb grups de treball, 
podran participar del debat els i les membres d’àrees  i  grups de treball .
•  En qualsevol altre format que la Mesa decideixi.

9.2.  Si els temes a tractar ho requerissin, el Consell es podrà fer en sessió de matí i tarda. 
Aquestes sessions hauran de realitzar-se els dies que major assistència es garanteixi.
9.3. Quan el treball en comissió vagi després al plenari, un o una portaveu de la comissió pre-
sentarà els acords majoritaris. D’altres membres de la comissió podran defensar els minori-
taris si han obtingut un suport mínim d’una cinquena part dels i les membres de la comissió. 
Aquestes intervencions disposaran del temps suficient per a la seva exposició. En tot cas, 
aquells posicionaments minoritaris que no obtinguin 1/5 part de suport podran ser defensats 
en les intervencions individuals.
Article 10. Del debat de documents, programes i reglaments previ a la seva discussió pel 
Plenari del Consell Nacional
10.1 En funció del document a debatre es podrà crear una ponència redactora per tal d’ela-
borar i estructurar el text de la proposta. Les Àrees temàtiques d’EUiA participaran en la 
ponència redactora si el document tracta del seu àmbit d’actuació.
10.2 Elaborat el text de la proposta i traslladat a la Coordinació del Consell Nacional, aquesta 
acordarà i assegurarà la seva tramesa a totes les persones membres d’aquest òrgan, junta-
ment amb el termini per presentar les esmenes oportunes.
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10.3 Les persones que presentin esmenes hauran d’indicar clarament si són de supressió, 
modificació o addició respecte al text original. Caldrà indicar clarament els apartats afectats 
i, eventualment, el text alternatiu. Les esmenes hauran d’anar signades per la persona es-
menant.
10.4 La ponència redactora del text inicialment proposat es reunirà, si s’escau i és possible, 
amb les persones que presentin esmenes, prèviament a la sessió del Consell Nacional en 
que s’hagi de debatre el document, amb l’objectiu d’acceptar, rebutjar o transaccionar les 
modificacions presentades. Es consideraran no abordades les esmenes si els consellers i les 
conselleres o la persona en qui haguessin delegat aquesta funció, havent estat requerides no 
compareguessin a defensar-les.
10.5 La ponència redactora elaborarà una acta. Aquesta acta serà tramesa a la Mesa del 
Consell Nacional junt amb l’acta del resultat del debat de les modificacions amb les persones 
que hagin presentat esmenes i les esmenes no abordades, que es lliurarà a tots els conse-
llers i conselleres nacionals assistents a la sessió en què s’efectuï el debat corresponent.

Article 11. Del Plenari del Consell Nacional
11.1 El Plenari és l’òrgan del Consell Nacional encarregat de prendre les resolucions finals. 
La Mesa del Consell Nacional dirigeix les sessions del plenari.
11.2 Per a l’inici de la sessió del Consell Nacional, es guardaran 10 minuts de cortesia sobre 
l’hora indicada a la convocatòria.
11.3 A l’inici dels debats sobre els informes polítics o sobre les propostes de resolució pre-
sentades, la Mesa donarà la paraula a les persones en l’ordre que l’hagin demanat, donarà 
lectura de les persones oradores inscrites i declararà tancada la llista. Un cop tancada, cap 
persona membre del Consell que no hi estigui inscrita no podrà intervenir en el debat, llevat 
d’un torn extraordinari per al·lusions directes.
11.4 Previ acord de la Mesa, i havent informat el Consell, la Mesa podrà limitar la durada de 
les Intervencions, no sent aquestes menors de 3 minuts. Si escau, i sempre que sigui possible  
i el debat ho requereixi, les assemblees de base, els territoris, els sectors i  àrees i Alternativa 
Jove-Joves d’EUiA disposaran d’un temps específic per a exposar els seus plantejaments. 
11.5 En el cas dels debats que es produeixin per a l’aprovació de programes i reglaments, el 
procediment serà el següent:

a) la Mesa donarà la paraula a una persona membre de la ponència redactora, que dispo-
sarà d’un temps màxim de quinze minuts per presentar el text objecte de debat, així com 
per fer una valoració global de les esmenes presentades.
b) Seguidament podran intervenir les persones que presentin esmenes.
c) Per a la defensa de les esmenes se seguirà el mateix ordre de la ponència.
d) Després de la defensa de cada esmena es procedirà, sis s’escau, a la votació.
e) Si ho estima oportú, la Mesa podrà donar el torn de rèplica.
g) Finalment, es votarà el text de la ponència amb les esmenes incorporades.
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que hagin presentat esmenes i les esmenes no abordades, que es lliurarà a tots els conse-
llers i conselleres nacionals assistents a la sessió en què s’efectuï el debat corresponent.

Article 11. Del Plenari del Consell Nacional
11.1 El Plenari és l’òrgan del Consell Nacional encarregat de prendre les resolucions finals. 
La Mesa del Consell Nacional dirigeix les sessions del plenari.
11.2 Per a l’inici de la sessió del Consell Nacional, es guardaran 10 minuts de cortesia sobre 
l’hora indicada a la convocatòria.
11.3 A l’inici dels debats sobre els informes polítics o sobre les propostes de resolució pre-
sentades, la Mesa donarà la paraula a les persones en l’ordre que l’hagin demanat, donarà 
lectura de les persones oradores inscrites i declararà tancada la llista. Un cop tancada, cap 
persona membre del Consell que no hi estigui inscrita no podrà intervenir en el debat, llevat 
d’un torn extraordinari per al·lusions directes.
11.4 Previ acord de la Mesa, i havent informat el Consell, la Mesa podrà limitar la durada de 
les Intervencions, no sent aquestes menors de 3 minuts. Si escau, i sempre que sigui possible  
i el debat ho requereixi, les assemblees de base, els territoris, els sectors i  àrees i Alternativa 
Jove-Joves d’EUiA disposaran d’un temps específic per a exposar els seus plantejaments. 
11.5 En el cas dels debats que es produeixin per a l’aprovació de programes i reglaments, el 
procediment serà el següent:

a) la Mesa donarà la paraula a una persona membre de la ponència redactora, que dispo-
sarà d’un temps màxim de quinze minuts per presentar el text objecte de debat, així com 
per fer una valoració global de les esmenes presentades.
b) Seguidament podran intervenir les persones que presentin esmenes.
c) Per a la defensa de les esmenes se seguirà el mateix ordre de la ponència.
d) Després de la defensa de cada esmena es procedirà, sis s’escau, a la votació.
e) Si ho estima oportú, la Mesa podrà donar el torn de rèplica.
g) Finalment, es votarà el text de la ponència amb les esmenes incorporades.

Article 12. Dels Grups de Treball del Consell Nacional 
12.1 Amb la finalitat d’abordar i desenvolupar aquells temes que calgui aprofundir o desen-
volupar en un període de temps determinat, el Consell Nacional podrà crear els Grups de 
Treball que consideri convenient.
12.2 Aquests Grups de Treball podran tenir caràcter permanent o temporal.
12.3 En podrà formar part d’aquests Grups de Treball qualsevol membre del Consell Naci-
onal o qualsevol persona invitada per aquest Consell, prèvia proposta a la Coordinació del 
Consell Nacional.

Article 13. De les votacions
13.1 No es podrà celebrar cap votació, designació ni elecció de càrrecs de qualsevol classe 
si no és present a la sala més del 25% de les persones membres del Consell Nacional.
13.2 Cada persona membre del Consell Nacional disposarà d’un vot, que serà indelegable.
13.3 Les votacions seran a mà alçada. Quan es tracti d’eleccions a càrrecs o assumptes que 
afectin directament a persones, la votació serà secreta. També seran secretes aquelles vota-
cions que, encara que no afectin a persones, ho demani una persona membre. 
13.4 Els acords seran presos per majoria simple, menys quan el present Reglament o els 
Estatuts requereixin majories qualificades.

Article 14. De les persones convidades
14.1 Qualsevol persona adherida a EUiA podrà sol·licitar ser convidada al Consell Nacional, 
a través de la seva assemblea, prèvia comunicació a la Coordinació del Consell Nacional.
14.2 Per tal de poder desenvolupar determinats temes o ajudar tècnicament o políticament a 
la presa de decisió, el Consell Nacional podrà convidar a aquelles persones i/o entitats que 
consideri oportú. La persona o entitat convidada  podrà assistir-hi amb veu i sense vot.  
14.3 Qualsevol membre del Consell Nacional a través de la Coordinació del Consell Nacional, 
podrà fer propostes per convidar a qui es consideri adient pel tractament d’un tema.

Article 15. De la transparència
15.1 Les reunions del Consell Nacional es retransmetran, com a norma general, per Internet a 
tota l’afiliació que ho sol·liciti, així com l’accés a tota la documentació que s’estigui discutint 
en aquell Consell Nacional.
15.2 S’aixecarà acta del Consell Nacional i s’enviarà a tots els i les membres del Consell 
Nacional de les Comissions de Garanties i Control i de Finances, als/les convidats/des al 
Consell Nacional i coordinadors/es de les assemblees de base i a tota l’afiliació.
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Article 16. Disciplina del Consell 
16.1  Qualsevol persona membre del Consell podrà plantejar una moció d’ordre sobre qües-
tions estrictament procedimentals. La Coordinació del Consell Nacional decidirà sobre la 
qüestió consultant a la Mesa o al Ple del Consell, si ho considera convenient. La persona 
que hagi plantejat la moció d’ordre podrà sol·licitar la votació de la seva moció per part del 
Consell Nacional. El resultat serà vinculant i suposarà l’acceptació o no de la moció.
16.2 La Mesa del Consell Nacional podrà retirar la paraula, per acord de la Mesa, al conseller 
o la consellera nacional que incompleixi el present Reglament o manqui al respecte i/o a la 
disciplina del Consell Nacional. Podrà imposar també la sanció de fer abandonar el Plenari 
a aquell/a conseller/a en cas de persistir en la seva actitud, contravenint les indicacions de 
mantenir l’ordre.
16.3 Els consellers i les conselleres podran perdre el seu càrrec per absència injustificada 
a més de 2/3 dels consells en un any o a la meitat dels consells en més de 2 anys. Si les 
absències no són justificades, aquests requisits es reduiran a: 1/3 dels consells en un any o 
període, amb una supervisió de la Mesa d’aquestes xifres de forma dinàmica i com a mínim 
una vegada a l’any. 

Article 17. Pèrdua de condició de membre del Consell Nacional
17.1 Es perd la condició de conseller o consellera nacional:

- Per extinció del càrrec o mandat del qual es deriva aquesta condició.
- Per la pèrdua de condició d’afiliat/da.
- Per sanció imposada per la Mesa del Consell Nacional, en les condicions de l’article an-
terior, o infracció ratificada per la Comissió de Garanties.
- Per renúncia del conseller o la consellera nacional.

17.2. S’estudiarà en casos de motius perllongats en el temps (malalties, etc.) el càrrec de 
conseller/consellera podrà quedar en suspens pel període de baixa, sent substituït o subs-
tituïda per una persona del seu àmbit territorial i /o sectorial (si ha estat escollida per aquest 
àmbit) o per la següent persona de la llista en la qual va ser escollit/da. Un cop passat aquest 
període de suspensió, el conseller o consellera recuperarà el seu càrrec, cessant el substitut 
nomenat.  

Disposició Transitòria
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.
Disposició final
El Reglament del CN podrà ser modificat pel propi Consell Nacional a proposta de:

- La Comissió Nacional.
- A petició  de 150 persones adherides a EUiA.
- A petició del 30% de les persones membres del Consell Nacional.

Caldrà una majoria qualificada del Consell Nacional de 2/3 dels membres presents per mo-
dificar-lo.
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