Modificacions al Reglament del VI Congrés de la Confederació Intersindical
Valenciana

Article 1.- El VI Congrés es realitzarà els dies 15, 16 i 17 d’octubre de 2021. El
període de debat començarà des del mateix moment de la publicació de les
ponències, i d’elles es donarà difusió al conjunt de l’afiliació.
Article 2.- L’ordre del dia del VI Congrés serà el següent:
• Aprovació del present Reglament en aquells articles o assumptes que tinguen a
veure amb el procés estrictament congressual
• Elecció de la Mesa del Congrés.
• Elecció de la Comissió de Credencials, Comissió de Resolucions i Comissió de
Candidatures
• Presentació i votació Informe del Secretariat Confederal
• Ponències:
• Ponència d’Organització i Estatuts i Determinació d'Àmbits
• Política Acció Sindical
• Ponència Salut Laboral i Medi Ambient
• Ponència d’Administració i Finances
• Ponència Intersindical Dones
• Ponència Internacional
• Resolucions: atorgament de poders de representació
• Resolucions
• Establir la composició i elegir als membres del Secretariat Confederal, de la
Comissió de Garanties i Conflictes i de la Comissió de Control Administratiu.
Article 3.- El debat es realitzarà en cadascun dels sindicats integrants de la
Confederació d'acord amb allò estipulat als seus estatuts, fomentant la participació i
assegurant la difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt de l’afiliació.
Es realitzarà una ronda d'assemblees conjunta de la totalitat de l’afiliació dels
diferents sindicats de la Intersindical Valenciana entre el 6 de setembre de 2021 al
10 de setembre de 2021, la segon roda d'assemblees serà entre el 27 de setembre
de 2021 a l’1 d’octubre de 2021. Es publicaran totes les esmenes presentades fins a
l’1 d’octubre de 2021, que seran distribuïdes a tota l’afiliació.
Article 4.- Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se autònomament per a
l'elaboració d’esmenes o projectes de resolució.
Article 5.- Tindran dret a vot, així com a ser electores i elegibles, totes les persones
delegades al Congrés
Article 6.- L’elecció de persones delegades correspon als sindicats de la
Confederació Intersindical Valenciana així com establir els criteris pera la seua
elecció. La distribució dels delegats o delegades electes que formaran part del
Congrés, es farà de forma proporcional a l'afiliació aportada per cadascuna de les
organitzacions, amb la proporcionalitat d’una persona delegada per cada 150
persones afiliades. Es garantirà un mínim de tres persones de cada sindicat
confederat, cinc de la Intersindical Jove i cinc del Sindicat de Persones Pensionistes
i Jubilades.

A més dels delegats i delegades electes, són delegats i delegades nats del Congrés
els membres del Secretariat.
Cada sindicat elaborarà una acta de les seues reunions amb indicació del nombre
d’assistents, ponències i temes tractats, esmenes aprovades amb indicació del
percentatge de vots, i persones delegades al Congrés.
Article 7.- En el Congrés s’hi constituirà una Comissió de Credencials, integrada per
cinc persones, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat
de persones delegades, l’acreditació corresponent.
Article 8.- El Congrés funcionarà en plenari. Les decisions es prendran per majoria
absoluta dels membres de ple dret acreditats en el Congrés, en primera votació. Si
no s'obté la majoria requerida en la primera votació s'obrirà un segon torn de debat
al final del qual es procedirà a una nova votació amb la mateixa majoria requerida, a
excepció dels supòsits establerts a l'article 18 dels Estatuts que requeriran majoria
de dos terços dels membres acreditats.
Article 9.- El Ple del Congrés 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 Congrés.
Article 10.- La ponència podrà assumir les esmenes que considere, les quals, si cap
persona es pronúncia en contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles
esmenes que no foren assumides per la ponència seran debatudes i votades pel Ple.
També seran debatudes i votades pel Ple, aquelles parts de la ponència original que
assumisca 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.
Article 11.- Els documents congressuals que impliquen definició sobre línia d'acció
sindical hauran de presentarse fins a dos mesos abans del Congrés, per poder-les
debatre a la roda d'assemblees, amb prèvia aprovació de la inclusió pel Secretariat
Confederal.
Les propostes de resolució que no impliquen definició sobre línia d'acció sindical
podran presentar-se fins a les 12 h del dia anterior a la cloenda del Congrés.
Article 12.- El Secretariat Confederal de la Intersindical Valenciana tindrà les
següents funcions: :
• Fer una proposta de documents congressuals, així com encomanar la seua
elaboració a les persones que hi considere.
• Procedir a l’obertura del Congrés.
• Presentar aquest Reglament el Ple del Congrés i sotmetre'l a votació global.
• Proposar la composició de: Comissió de Credencials, Comissió de Resolucions,
Comissió de Candidatures i Mesa del Congrés.
• Resoldre quantes incidències puguen produir-se durant el procés
precongressual.

Article 13.- La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots els debats, sotmetre a
votació els temes a decidir i moderar el seu desenvolupament. Representa a la
Confederació Intersindical Valenciana durant el Congrés i podrà ser revocada a
proposta d’un terç de les persones congressistes, si així ho decidira el Ple. La Mesa
farà una proposta de distribució dels treballs i d’horaris.
Estarà composada per 5 persones, de les quals una exercirà la Presidència, una
altra la Secretaria i les altres actuaran com a vocals. La Mesa haurà d’estar
composada per persones dels diferents sindicats.
Article 14. La Mesa del Congrés, així com les diferents comissions precongressuals
i congressuals garantiran la paritat de gènere.
València, 29 de maig de 2021
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