
Convocatòria del Consell Confederal  
29 de maig 2021 

El Consell Confederal és el màxim òrgan de gestió, administració, govern, representació i decisió 
de la Confederació entre Congressos. 

El període de debat començarà des del mateix de la publicació dels documents, d!elles es donarà 
difusió al conjunt de la afiliació. 

El debat es realitzarà en cadascuna de les assemblees convocades, fomentant la participació i asse-
gurant la difusió de ponències, documents i esmenes al conjunt de la afiliació. Es realitzarà una 
ronda d'assemblees entre el 25 de maig de 2021 i el 27 de maig. Es publicaran totes les esmenes 
presentades fins el 28 de maig a les 12h, que seran distribuïdes a tota la afiliació. Es tancaran les 
resolucions a les esmenes presentades per els ponents corresponents i es remetran a tots el partici-
pants en el Consell. 

L!elecció de persones delegades correspon a cadascun dels sindicats de la confederació, així com 
establir els criteris pera la seua elecció. La distribució de les delegades i els delegats electes que 
formaran part del Consell es farà de forma proporcional a la afiliació dels sindicats. A més de les 
delegades  i delegats electes, són delegades i delegats nats del Consell els membres del Secretariat. 
Tindran dret a vot, així com a ser electores i elegibles, totes les persones delegades al Consell. 

Cada assemblea elaborarà una acta de les seues reunions amb indicació del nombre d!assistents i 
temes tractats, esmenes aprovades amb indicació del percentatge de vots, i persones delegades al 
Consell. 

El Secretariat nomenarà una Comissió de Credencials, integrada per tres persones, la qual facilitarà, 
prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat de persones delegades, l!acreditació correspo-
nent. 

Reglament 

El Ple del Consell quedarà constituït, en primera convocatòria, amb la presència de les dues terceres 
parts de les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la 
presència de la meitat més una d!elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l!hora d!acabament del 
Consell. 

La Mesa del Consell té com a funció dirigir tots els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i 
moderar el seu desenvolupament. Representa a la Intersindical Valenciana durant el Consell i podrà 
ser revocada per la meitat mes un de les persones integrants del Consell. La Mesa farà una proposta 
de distribució dels treballs i d!horaris. 

Estarà composada per 3 persones, de les quals una exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i  
altra actuaran com a vocal. La Mesa haurà d!estar composada per persones dels diferents sindicats. 



El Consell funcionarà en plenari. Les decisions es prendran per majoria simple dels membres de ple 
dret presents en el Consell. Si el nombre d!abstencions és majoria simple, tornarà a debatre's en torn 
tancat – amb una veu a favor i una altra en contra -, el punt votat. Després d!aquest s!aprovarà per 
majoria simple de "si” o "no”. 

La ponència podrà assumir les esmenes que consideren, les quals, si cap persona es pronuncia en 
contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assumides per la po-
nència seran debatudes i votades pel Ple. 

També seran debatudes i votades pel Ple, aquelles parts de la ponència original que assumeix  una o 
més d!una persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat esmenes que la modifiquen. 
Acabada la votació de les esmenes, se sotmetrà a votació global el document resultant. 


