Estatut del simpatitzant
Exposició de motius
La militància és la força bàsica d’Esquerra a nivell d’organització, però la necessitat de fer
partícip del nostre projecte polític el major nombre de ciutadania possible ens ha de fer obrir
les portes a totes aquelles persones que s’identifiquen políticament amb Esquerra però que
no desitgen adquirir la condició de militants.
És d’acord amb aquests principis i davant la necessitat de regular la col·laboració d’aquelles
persones que, sense tenir la condició de militants, composen una part important de la dinàmica de funcionament d’Esquerra, que es dóna forma al document següent.

Article 1. Definició
Gaudeixen de la condició de simpatitzants d’Esquerra aquelles persones majors d’edat que
sense ser-ne militants comparteixen el projecte polític d’Esquerra i col·laboren en la seva
difusió.

Article 2. Cens
La condició de simpatitzant s’adquireix emplenant per escrit la butlleta habilitada a aquest
efecte. L’original de la sol·licitud s’haurà de trametre a la Secretaria Nacional d’Organització
i Finances, que tindrà cura de la gestió del cens de les persones simpatitzants d’Esquerra.

Article 3. Drets
Les persones simpatitzants tenen els drets següents:
a) Assistir i participar activament en les assemblees de la seva secció local de residència,
amb veu però sense vot, excepte en el cas dels regidors i regidores independents en llistes
d’Esquerra, que gaudiran de veu i vot.
b) Assistir i participar activament en l’organització i funcionament de la Comissió Sectorial
a la queal s’adscriguin, amb veu però sense vot.
c) Participar amb vot consultiu en totes aquelles qüestions que Esquerra sotmeti a la consideració del conjunt de la militància i de les persones simpatitzants.
d) Formular als òrgans de govern d’Esquerra preguntes, propostes, al·legacions, queixes i suggeriments, d’acord amb les normes dels Estatuts vigents i altres reglaments vàlidament
aprovats, i rebre’n la resposta corresponent.
e) Rebre informació, per correu ordinari o electrònic, sobre l’activitat interna i externa
d’Esquerra, així com de la tasca dels diferents grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general.
f) Expressar les seves opinions tant internament com externament, i tant de forma individual
com col·lectiva.

g) Rebre el carnet de simpatitzant, així com, si ho sol·liciten, un exemplar de la Declaració
Ideològica, els Estatuts, la Carta Financera i el Codi Ètic.
h) Mantenir la confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusivament per a funcions del partit.

Article 4. Deures
Les persones simpatitzants tenen els deures següents:
a) Actuar d’acord amb la Declaració Ideològica i el Codi Ètic d’Esquerra, i acceptar els Estatuts i els reglaments vigents.
b) Abonar anualment, mitjançant domiciliació bancària, la quota de simpatitzant fixada pel
Consell Nacional.
c) No fer un ús indegut de la informació privilegiada a la qual té accés en l’exercici dels seus
drets.
d) No militar a d’altres formacions polítiques, excepte en els casos següents:
1. Aquelles persones que militen en organitzacions d’àmbit local, sempre que no competeixin electoralment amb Esquerra.
2. Aquelles persones que militen a organitzacions d’altres països.

Article 5. Règim sancionador
L’incompliment de les disposicions establertes en l’Estatut del Simpatitzant seran sancionades
d’acord amb el règim disciplinari dels Estatuts d’Esquerra contemplats a l’article 42.

Article 6. Garanties
Correspondrà a la Comissió de Garanties habilitar el procediment adequat per tal d’atendre
qualsevol reclamació d’aquelles persones simpatitzants que considerin que s’han vulnerat
qualsevol dels drets reconeguts en l’Estatut del Simpatitzant.

Disposició transitòria
L’Estatut del Simpatitzant entrarà en vigor en el moment de l’aprovació per part del Consell
Nacional.

Disposició addicional
La modificació de les disposicions de l’Estatut del Simpatitzant requerirà l’aprovació per una
majoria qualificada de 2/3 de Consell Nacional.

Disposició final
La interpretació d’aquest Estatut del Simpatitzant i la suplència de les seves llacunes restarà
a cura de la Comissió de Garanties.

Aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra, el 23 de març de 2002, a Abrera. |

