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6é CONGRÉS GENERAL D'INICIATIVA-COMPROMÍS 
 
 

CONSTITUCIÓ DE LA MESA DEL 6É CONGRÉS  
 
La persona responsable d’organització prendrà la paraula, explicarà el procés per constituir la 
Mesa que dirigirà el 6è Congrés d’Iniciativa Compromís. 
 
Convidarà a ocupar els llocs a la Mesa nomenant a les persones que la conformen, els tres 
Portaveus, dos representants de Joves amb Iniciativa i les 14 persones elegides per cada una de 
les 7 supracomarques. 
 
Una vegada configurada la Mesa, d’entre les persones que la composen, els seus membres 
elegiran un/a President/a, un/a Vicepresident/a i dos persones secretàries d'actes. La resta seran 
Vocals de la Mesa. 
 
Les persones membres de la Mesa s’encarregaran de comunicar la proposta de Presidència, 
Vicepresidència, dos persones Secretàries d’Actes, i la resta com a vocals. 
 
Es passarà a votació la constitució de la Mesa. 
 
 

ORDRE DEL DIA I REGLAMENT DEL 6É CONGRÉS 
 
La Mesa, ja constituïda, presentarà la proposta d’ordre del dia i del Reglament del 6è Congrés 
d’Iniciativa Compromís. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
Matí 
 
09.55 h. Explicació procés per constituir la Mesa que dirigirà el 6è Congrés d’Iniciativa Compromís. 
(Organització) 
 
10.00 h. Constitució de la Mesa del Congrés General i tria d’entre ells/es de President/a, 
Vicepresident/a i dos persones secretàries d'actes i les persones vocals. 
 
10.05 h. Presentació de la proposta de Reglament i Ordre del dia del 6è Congrés d’Iniciativa 
Compromís. (Presidència de la Mesa) 
 
10:15 h. Benvinguda. (Alcalde de València) 
 
10.24 h. Intervenció d'organitzacions convidades. (encara per confirmar algunes) 

 Intersidical Valenciana 2’ 

 UGT 2’ 

 CCOO 2’ 

 Més Mallorca 2’ 

 Más Madrid 2‘ 

 En Comú Podem 2’ 

 PSOE 4” 
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 Esquerra Unida 4” 

 Podem 4” 

 Verdes Equo 4” 

 Més Compromís 4” 

 Vídeos 4’ 
 
11.00 h. Mónica Oltra Portaveu Compromís. Intervenció. 30” 
 
11.30 h. Informe General de Gestió. 
  
12.00 h. Intervenció de Joves amb Iniciativa i de les persones portaveus de les Supracomarques 
amb este ordre: Joves, Interior Sud, Interior Nord, Comarques del Nord, València, Comarques 
Centrals, Hortes Comarques del Sud. (màxim 10 minuts per intervenció). 
 
13.00 h. Finalitza el termini de presentació, a la Mesa del Congrés, de les candidatures individuals 
o col·lectives per formar part de la Mesa Nacional i de les candidatures a Portaveus. 
 
13.20 h. Votació de l'Informe General de Gestió. 
 
13.30 h. Ratificació de la modificació legislativa dels Estatuts per acord de la Mesa Nacional de 9 
de febrer de 2019. Debat i votacions de les esmenes a la Reforma del Estatuts. 
 
14.20 h. Votació final dels Estatuts. 
 
14.30 h. La Mesa convoca la reunió de la Comissió de Candidatures. 
 
14.30 h. Dinar. 
 
Vesprada 
 
16.30 h. Debat i votacions de les esmenes a la Ponència Política. 
 
17.50 h. Votació final de la Ponència Política. 
 
18.00 h. Informe Comissió de Candidatures. Votació del/dels Portaveu/s i de la Mesa Nacional. 
 
18.30 h. Resolució General. Resolucions. 
 
19.00 h. Intervenció de Cloenda per part de la/les persona/es portaveu/s elegida/es. 
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REGLAMENT 
 
1.- QUI POT PARTICIPAR. (Art. 13 dels Estatuts) 
 
Els debats estan oberts a qualsevol persona, militant o simpatitzant d'Iniciativa del Poble Valencià. 
A les votacions sols podran participar les afiliades i els afiliats amb 6 mesos d'antiguitat i amb les 
quotes i aportacions al dia, que s’hagen inscrit i estiguen registrades al cens definitiu elaborat per 
la Comissió d’Acreditacions, tal i com regula el Reglament del Procés Congressual del 6è Congrés 
d’Iniciativa Compromís. 
 
1.1.- Persones participants. 
 
El cens de persones militants  d'IdPV aprovat en la Mesa Nacional de 11 de setembre de 2021 ha 
determinat el llistat de persones en dret a participar en el procés d’elecció de les persones 
participants, regulat en el Reglament del Procés Congressual del 6é Congrés d’Iniciativa 
Compromís. D’este procés s´ha configurat el cens definitiu de persones amb dret a participar amb 
veu i vot d’este 6é Congrés d’Iniciativa PV. 
 
L'entrega de credencials del 6é Congrés d’Iniciativa Compromís s’iniciarà a les 9:00 hores i es 
tancarà, amb l’acreditació de les persones que estiguen presents en les taules d’acreditació a les 
12:00 hores del dia 26/02/2022. Les persones que no s’acrediten en este període de temps 
perdran el dret a participar de les votacions del 6é Congrés d’Iniciativa Compromís. 
 
 
2.- FUNCIONS DE LA MESA DEL 6É CONGRÉS. 
 
La Mesa estarà composada per la Presidència, la Vicepresidència, dos persones Secretàries 
d'Actes i 15 Vocals i serà l’encarregada d’ordenar i dirigir el Congrés des de la seua constitució 
fins a la cloenda del mateix.  
 
La composició serà la següent: 
 
Portaveus d’Iniciativa Compromís, 

 Miquel Real 

 Mireia Mollà 

 Paco García 
Membres designats pels Congressos Supracomarcals, 

- Sud: Esther Díez i Rafa Mas. 
- Centrals: Encar Mifsud i Toni Planells. 
- València: Lluïsa Notario i Jose Miguel de Vicente Petreñas. 
- Hortes: Isabel Parra i Juanma Ramón 
- Interior Sud: Maria Amparo Bordera i Emilio Morales. 
- Interior Nord: Pilar Bengoechea i Rafa Folgado. 
- Nord: Miriam Pañella i Jordi Alcón 

Membres designats per Joves amb Iniciativa, 
- Damián Martínez Soler. 
- Aitana Mas Mas.  

 
La Presidència dirigirà els debats, establirà els torns de paraula i la seua durada, ordenarà les 
votacions i serà l’encarregada de dirigir i traslladar a la Sala els resultats dels recomptes de les 
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votacions. (en cas de absència, estes funcions les farà la Vicepresidència). 
 
La Presidència, juntament amb la resta de membres de la Mesa, serà la responsable de resoldre i 
dirimir qualsevol incidència que es puga donar durant el transcurs del Congrés. 
 
Les persones Secretàries alçaran acta del Congrés i del resultat de cada una de les votacions.  
 
La Mesa estarà assistida per personal tècnic de sala. 
 
L’acta i resta de documents aprovats en el 6é Congres d’Iniciativa Compromís, conclòs este, seran 
signats per la Presidència, la Vicepresidència i les dos persones secretàries d'actes. Per identificar 
clarament cada una de les signatures, en la part de dalt de cada signatura escriuran el seu nom i 
cognoms i el seu nº de DNI. 
 
 
3.- PRESENTACIÓ, DEBAT I VOTACIÓ DE L'INFORME GENERAL DE GESTIÓ. 
 
Els Portaveus presentaran en el 6é Congres d’Iniciativa Compromís el seu Informe General de 
Gestió, que arreplegarà els treballs realitzats en este període entre Congressos, la situació de 
l’estat general de l’organització, anàlisi de la situació i del context polític i totes aquelles qüestions 
que consideren d’interès.  
 
Desprès de presentar l’Informe General de Gestió s’obrirà un torn d’intervencions on participaran 
les dos persones portaveus (home/dona) elegides per cada una de les supracomarques en els 
seus congressos per intervindré en este punt, on l’ordre d’intervenció (ordenat seguint criteri de 
menys a més persones afiliades en cada supracomarca) serà el següent:  
 
- Joves amb Iniciativa (Aitana Mas i Damián Martínez) 

 Interior Sud (Emilio Morales i Marina García) 

 Interior Nord (Isabel Montaner i Vicent Lis) 
- Comarques del Nord (Carles Mulet i Míriam Panella) 

 València (Mª Pilar Soriano, Sergi Campillo i Gloria Tello) 

 Comarques Centrals (Sergi Tomás i Lola Palomares) 

 Hortes (Carles Esteve i Maria Jesús Herrada) 

 Comarques del Sud (Esther Díez i Rafa Mas) 
 
En acabar les intervencions, els Portaveus faran una última intervenció. 
 
Seguint l’horari de l’ordre del dia, s’efectuarà la votació de l’Informe General de Gestió. 
 
 
4.- DEBAT I VOTACIÓ DE LES ESMENES A LA REFORMA DELS ESTATUTS. 
 
En compliment d’allò regulat al nostres Estatuts (article 34. Reforma d’estatuts. La reforma dels 
estatuts serà competència del Congrés General, sempre que la seua modificació conste en l’ordre 
del dia. La proposta de modificació haurà de ser aprovada per dos terços del Congrés General. 
En cas de modificació legislativa d’aplicació obligatòria que altere el contingut dels presents 
Estatuts, la Mesa Nacional podrà acordar de forma temporal l’adaptació per complir-ne 
l’esmentada obligació. Aquesta modificació haurà de constar a l’ordre del dia del següent Congrés 
General per a la seua ratificació o adaptació.) el Congres haurà de ratificar la modificació 
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legislativa dels Estatuts per acord pres unànimement en la Mesa Nacional de 9 de febrer de 2019. 
 
Per tal de simplificar els debats al Congrés, la Comissió de Reforma dels Estatuts seguint el 
procés  d’elaboració i redacció de la proposta d’Estatuts, han debatut les distintes propostes, han 
acceptat esmenes, transaccionals, incorporat esmenes d’adició i en alguns casos, no han acceptat 
d’altres. 
 
De les esmenes no acceptades, per a passar al debat del plenari del 6é Congrés, calia que 
estiguera recolzada almenys pel 30 % del presents en la reunió plenària de la Comissió 
Estatutària. 
 
El debat de cada esmena que, complint allò regulat al Reglament del Procés Congressual, ha 
passat al plenari del Congrés, començarà amb la defensa de l’esmena amb un sol torn, la 
contestació per part de la ponència i posterior votació.  
 
En cas de no estar present la persona esmenant en el moment de la defensa, nomenat a tal 
efecte en la reunió plenària de la Comissió, l'esmena decaurà. 
 
Les esmenes per a ser aprovades, hauran d’obtindre un mínim de dos terços (2/3) de vots 
favorables de les persones membres acreditades del Congrés General presents en el moment de 
la votació. 
 
Una vegada conclòs el debat de les esmenes es passarà a la votació de la totalitat del text dels 
nous estatuts.  
 
Els nous estatuts aprovats entraran en vigor a la cloenda d’este Congrés. 
 
 
5.- CANDIDATURES A LA MESA NACIONAL I A PORTAVEUS. 
 
Per tal de presentar la candidatura a la Mesa Nacional de la part corresponent a les 
supracomarques (Art 15 apartat 1 dels Estatuts) i la/les candidatura/es a Portaveu/s, es crea una 
Comissió de Candidatures  (Art 13 apartat 6 subapartat b) dels Estatuts. 
 
La Comissió de Candidatures arreplegarà la proposta o propostes de candidatures, tant a la Mesa 
Nacional com a Portaveus d'Iniciativa Compromís, en el termini establert en l’ordre del dia d’este 
6è Congrés d’Iniciativa Compromís. 
 
La Comissió de Candidatures estarà formada (Art 13 apartat 6 subapartat c) per la persona 
Responsable d'Organització de País, el responsable de la Secretaria d’Administració i Finances, i 
una persona membre de cada supracomarca triada pel seu Congres, així com una persona 
membre de Joves amb Iniciativa. 

 Emili Mira (sec. Organització) 

 Toni Planells (sec. Finances) 
Membres designats per les Supracomarques i segons el resultat del sorteig realitzat a l’Executiva 
del 21 de desembre de 2021, 

 Marina González (Sud) 

 Damián Martínez (Centrals) 

 Violeta Rustarazo (València) 

 Pere Gago (Hortes) 
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 Diana Oliva (Interior Sud) 

 Judith Domenech (Interior Nord) 

 Juan Manuel Segarra (Nord) 
Membre designada per Joves amb Iniciativa, 

 Clara Isabel Jaen 
 
La Comissió de Candidatures, per configurar la nova Mesa Nacional, farà una proposta de llista de 
consens, incorporant a la llista de membres a la Mesa Nacional proposades en els Congressos de 
les supracomarques, aproximadament a un 30% dels membres proposats pel Congrés.  
 
Esta llista la presentarà a l'Assemblea la persona portaveu que trie la Comissió.  
 
Cas de que no fora possible el consens, es votarà la part de la llista proposada pel Congrés 
d’entre les persones que hagen presentat la seua candidatura a membre de la Mesa Nacional, en 
llista oberta ordenada alfabèticament (tria de lletra al atzar).  
 
Caldrà que, tant el vot com la llista resultant siguen paritaries. Per este motiu, dels llocs a marcar 
de les candidatures fins un màxim de 2/3 del total de llocs a elegir, es tindran que marcar el mateix 
nombre de dones que d’homes +1. Les paperetes que no compleixen este requisit seran 
declarades nul·les. 
 
Si per algun motiu el resultat d’ordenació de la llista resultant no compleix el criteri de paritat en 
trams de dos, s’aplicarà criteri de correcció per complir este criteri que no s’aplicarà si el tram de 
dos està ocupat per dos dones. 
 
Les persones triades en esta votació juntament amb la llista de persones proposades en els 
Congressos de les Supracomarques, més les persones Portaveus triades en este Congrés, més 
les persones membres de la Coordinadora de Joves amb Iniciativa, seran els que configuraran la 
formació de la nova Mesa Nacional.  
 
Respecte de la/les candidatura/es a Portaveu/s presentada/es, passarà/n a votació en l’horari 
establert en l’ordre del dia d’este 6è Congrés d’Iniciativa Compromís, seguint el procediment de 
votació regulat en este Reglament i en l’(Article 17. Les Persones Portaveus) dels nostres Estatuts. 
 
 
6.- EL DEBAT DE LA PONÈNCIA POLÍTICA. 
 
Per tal de simplificar els debats al Congrés, la Comissió de la Ponència Política ha debatut les 
distintes propostes, ha acceptat esmenes, transaccionals, incorporat esmenes d’adició i en alguns 
casos, no ha acceptat d’altres.  
 
De les esmenes no acceptades, per a passar al debat al Plenari del 6é Congrés, calia que 
estiguera recolzada almenys pel 30 % del presents en la reunió plenària de la Comissió de 
Ponència Política. 
 
El debat de cada esmena, que complint allò regulat al Reglament del Procés Congressual ha 
passat al plenari del Congrés, començarà amb la defensa de l’esmena amb un sol torn, la 
contestació per part de la ponència i posterior votació.   
 
En cas de no estar present l’esmenant en el moment de la defensa, nomenat a tal efecte en la 
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reunió plenària de la Comissió, l'esmena decaurà. 
 
Les esmenes hauran d’aprovar-se per majoria simple de les persones membres acreditades del 
Congrés General presents en el moment de la votació. 
 
Una vegada conclòs el debat de les esmenes es passarà a la votació de la totalitat del text de la 
ponència política. 
 
 
7.- RESOLUCIONS. 
 
Donat que la majoria de Resolucions solen ser de contingut polític, seguint la recomanació 
contemplada en el Reglament del Procés Congressual, estes hauran estat incorporades a la 
Ponència Política. No obstant la Mesa del Congrés podrà proposar resolucions que estiguen 
justificades per al seua importància, urgència i oportunitat política. Així mateix, també acceptarà 
propostes de resolució sobre temes d'actualitat política que no s'hagueren arreplegat a la 
Ponència Política, avalades per les signatures d'un mínim de 50 persones acreditades al 
Congrés. 
 
Una vegada conclosa la presentació de les Resolucions es passarà a la seua votació. 
 
 
8.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE CANDIDATURES. VOTACIÓ DELS PORTAVEUS I DE LA 
MESA NACIONAL. 
 
Una vegada la Comissió de Candidatures presente el seu informe amb la proposta de Mesa 
Nacional i la candidatura o candidatures a portaveu/s d'Iniciativa Compromís, es procedirà a la 
seua votació. 
 
El procediment de votació de la persona o persones portaveus serà el que regula este reglament i 
els nostres estatuts a l’article 17, on es contempla també la possibilitat de que el Congrés 
decidisca proposar més d’una persona portaveu, sempre complint la paritat.  
 
No obstant, si hi ha una o varies propostes de candidatures conjuntes i una altra o varies de 
candidatures individuals a portaveus, la militància votarà cada candidatura conjunta com una 
única candidatura al igual que cada candidatura individual, es a dir, cada candidatura s’entendrà 
com una única candidatura, estiga formada per una persona, per dues, o per més persones 
portaveus (màxim tres). Desprès de la votació serà nomenada aquella candidatura que obtinga 
més del 50% dels vots. En cas de tres o més candidatures i no obtindré cap candidatura eixe 
percentatge es farà una segona votació entre les dos més votades, sent triada la més votada. (art. 
17, apartat 2 dels estatuts) 
 
Per a la tria de les persones membre de la Mesa Nacional el mètode de votació serà el previst a 
l’article 15 apartat 2 dels Estatuts, és a dir, llista oberta, ordenada alfabèticament, (tria de lletra al 
atzar) assignant una marca a cada candidatura preferida fins un màxim de 2/3 del total de llocs a 
elegir.  
 
Per a la tria de la Mesa Nacional en la part que li correspon al Congrés, caldrà que, tant el vot com 
les llistes resultants siguen paritàries. Per este motiu si no hi ha acord de la Comissió de 
Candidatures i s’ha de passar a votació, dels llocs a marcar de la candidatura fins un màxim de 
2/3 del total de llocs a elegir, es tindran que marcar el mateix nombre de dones que d’homes +1. 
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Les paperetes que no compleixen este requisit seran declarades nul·les.  
 
Si per algun motiu el resultat d’ordenació de la llista resultant no compleix el criteri de paritat en 
tram de dos, s’aplicarà criteri de correcció per complir este criteri que no s’aplicarà si el tram de 
dos està ocupat per dos dones. 
 
Una vegada elegides les persones portaveus i les persones membre de la Mesa Nacional es 
procedirà al seu nomenament oficial. 
 
La durada dels càrrecs serà fins al proper Congrés General Ordinari. 
 
CLOENDA 
 
 


