REGLAMENT CONSELL NACIONAL DE
MÉS - COMPROMÍS
CAPÍTOL I - El Consell Nacional
La de nició del Consell Nacional, la composició,
el règim de convocatòries i les seues funcions
estan de nides pels Estatuts de Més Compromís en els articles 63, 64, 65, 66 i 67, de
la manera següent:

c)

Article 63. De nició.
El Consell Nacional CN és el màxim òrgan de
Més -Compromís entre congressos i és
responsable de xar la direcció de Més
-Compromís d'acord amb les directrius
polítiques marcades pel Congrés Nacional, i de
supervisar l'activitat organitzativa i institucional
de Més - Compromís.
Article 64. Òrgans i composició del Consell
Nacional.

d)
e)

f)

Són òrgans del Consell Nacional la Mesa i el
Plenari:
1. La Mesa del Consell Nacional és el seu òrgan
permanent, i estarà formada per cinc persones:
Presidència, Vicepresidència, Secretaria i dues
Vocalies. Es triarà mitjançant dos processos de
llistes obertes, un per a Presidència i
Vicepresidència i les dues Vocalies, i l’altre per a
la Secretaria.
2. El Plenari del Consell Nacional el componen:
a) Les persones elegides pel Congrés Nacional
Ordinari, per llistes obertes, en una proporció
d’una per cada seixanta militants i resta de
quaranta en el moment de tancar el cens del
Congrés Nacional.
b) Les persones membres de l’Executiva
Nacional. Cas que l’EN, dins de la seua
capacitat d’autoorganització, supere els 33
membres, haurà de triar a proposta de la
Secretaria General un màxim de 33 persones
membres del Consell Nacional, les quals

g)

hauran d’incloure necessàriament els
càrrecs unipersonals que guren en els
Estatuts, totes les persones Caps d’Àrea, la
persona designada per l’Espai Feminista i la
persona designada per Joves PV –
Compromís.
Les persones que ocupen les Secretaries
Comarcals. Cas que en una comarca la
Secretaria Comarcal siga també membre de
l’Executiva Nacional, l’Assemblea Comarcal
a fe c t a d a p o d r à e l e g i r u n a p e rs o n a
substituta.
Les persones integrants de la Comissió
Revisora de Comptes.
Les persones elegides pels Congressos
Comarcals immediatament posteriors al
Congrés Nacional Ordinari, per llistes
obertes, en una proporció d’una per cada
trenta militants de la comarca i resta de vint
en el moment de tancar el cens del Congrés
Comarcal.
Les persones elegides per Joves PV –
Compromís en el seu Congrés Nacional, en
proporció d’una persona per cada trenta
militants que també ho siguen de Més Compromís o resta de vint. Aquestes
persones elegides hauran de ser militants de
Més - Compromís.
Una persones representant de cada corrent
intern reconegut o partit membre de Més Compromís.

Article 65. Convocatòria.
El Consell Nacional es reunirà:
a) En sessió ordinària amb caràcter trimestral.
b) A iniciativa de l’Executiva Nacional, tantes
vegades com la situació política ho faça
convenient.
c) A iniciativa de la seua Mesa, o per
assemblees que representen un 25% de
l’a liació.
d) Dins del termini d’un mes després de la
celebració de qualsevol convocatòria
electoral, per a analitzar-ne els resultats i
aprovar les línies estratègiques.
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f)
Es promouran les convocatòries ordinàries del
Consell Nacional itinerants al llarg del País.
Article 66. Funcions de la Mesa del Consell
Nacional.
Són funcions de la Mesa del Consell Nacional:
a) Coordinadament amb l’Executiva Nacional,
convocar les reunions del Plenari del Consell
Nacional i xar-ne l’ordre del dia de les
reunions.
b) Dirigir els debats del Plenari del Consell
Nacional.
c) Alçar acta i vetlar pel compliment dels acords
del Consell Nacional, tot traslladant a la
Comissió de Garanties els possibles
incompliments reiterats.
d) R ep re s en t a r p ú b l i ca men t e l C o n s e l l
Nacional.
e) Totes les que reglamentàriament se li
assignen i les que li assigne el Plenari del
Consell Nacional.
Article 67. Funcions del Plenari del Consell
Nacional.

g)

h)

i)

j)
k)

l)

Són funcions del Plenari del Consell Nacional:
a) Elegir la Mesa i aprovar el Reglament del
Consell Nacional en la primera reunió
constituent.
b) Marcar línies polítiques i estratègiques que
s’ajusten a les circumstàncies del moment,
d’acord amb la línia marcada pel Congrés
Nacional, així com aprovar els programes
electorals.
c) Assegurar que els diferents òrgans de
direcció despleguen correctament les línies
polítiques i estratègiques aprovades.
d) Rebre i discutir en cada sessió ordinària
l’ informe dels diferents àmbits de
responsabilitat de l’Executiva Nacional, i
adoptar les resolucions que escaiguen.
e) Rati car, si escau, a proposta de l’Executiva
Nacional, les coalicions preelectorals d'àmbit
supramunicipal, així com les propostes
d'acords preelectorals globals en l'àmbit
local.

m)
n)

o)

p)

q)

Aprovar el reglament de primàries per a
l'elecció de totes les persones de Més
-Compromís candidates a Corts Valencianes,
Corts Generals i Parlament Europeu i, si
escau, per a les candidatures locals, així com
rati car a les persones candidates a les
Diputacions Provincials.
A proposta de l'Executiva Nacional, aprovar
els criteris dels pactes postelectorals i
rati car-ne els pactes i la formació i el
trencament de governs supramunicipals.
Convocar Congrés Nacional de Més Compromís, elegir la Comissió Organitzadora
del Congrés i aprovar, a proposta de l’EN, el
Reglament precongressual.
Aprovar el reconeixement d’un corrent intern
o l’admissió d’un nou partit dins de Més Compromís.
Aprovar un nou Codi Ètic de Més -Compromís
o modi car-ne l'existent.
Aprovar, a proposta de l’Executiva Nacional,
la Carta Financera de Més -Compromís i les
seues modi cacions, així com les possibles
quotes o aportacions de càrrecs
institucionals extraordinàries.
Rebre de l’Executiva Nacional abans de
l ’ ú l t i m C o n s e l l N a ci o n a l d e l ’a ny e l
pressupost de Més - Compromís per a
l’exercici següent, així com els pressupostos
electorals, i aprovar-los, si escau.
Rebre de l’Executiva Nacional l’informe de
liquidació del pressupost de l’any anterior.
Rebre de la Comissió Revisora de Comptes el
balanç de comptes per a l’aprovació, si
escau, dins dels sis primers mesos de l’any.
Rebre de l’Executiva Nacional els
pressupostos i l’estat de comptes, i de la
Comissió Revisora de Comptes l’estat de
comptes i l’informe d’execució dels grups
parlamentaris on participa Més - Compromís,
així com de les entitats amb què Més Compromís tinga signats convenis o a les
quals faça aportacions.
Modi car els Estatuts de Més - Compromís
només en els casos d’adaptacions del text a
un requeriment legal, o a canvi de les dades
de contacte, seu social o gra sme del logo.
Totes aquelles que se li atribueixen en
aquests Estatuts o la reglamentació vigent.
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CAPÍTOL II De la Mesa del Consell
Nacional
ARTICLE 1.- Composició de la Mesa.
1.- La Mesa està formada per:
• Presidència.
• Vicepresidència.
• Secretaria.
• Dues persones Vocals.
2.- La Presidència i la Vicepresidència dirigiran
els debats i presidiran el Plenari. La Secretaria
serà responsable d'alçar acta de tots els acords.
Independentment d'aquestes funcions mínimes,
la Mesa tindrà capacitat su cient per a
distribuir-se el treball, nomenar comissions,
distribuir el temps d'intervenció, establir el
procediment de les votacions i fer-ne el
recompte i, en general, aplicar aquest reglament
i tot allò que disposen els Estatus pel que fa al
f u nci o n a men t d e l s ò rg a n s d e l p a r t i t , i
especí cament allò determinat en els articles
29, 30 i 31, així com també altres mesures que
considere oportunes per al correcte
desenvolupament de les reunions i que no
siguen incompatibles amb la normativa ni els
Estatuts de Més - Compromís.
ARTICLE 2.- Elecció de la Mesa.
1.- Els membres de la Mesa seran elegits d'entre
els i les membres del Consell Nacional en la
sessió constituent després del Congrés
Nacional, pel procediment de llistes obertes
segons està regulat en l’article 31 dels Estatuts.
2.- Per efectuar aquesta tria, es duran a terme
dues votacions, segons allò que determina
l’article 64.1 dels Estatuts. En la primera votació,
cada membre votarà un màxim de dues persones
candidates, i correspondrà la Presidència a la
persona més votada, la Vicepresidència a la
segona persona més votada i les dues vocalies a
les següents persones candidates per ordre de
vots obtinguts, i de manera que el nombre de
dones siga igual al d’homes en trams de dos. En
la segona votació, cada membre votarà una
única persona candidata, i correspondrà la
Secretaria a la persona més votada.

3.- En cas de dimissió d'algun membre de la
Mesa, entrarà a substituir-la la següent persona
en l'ordre de votació sempre respectant la
paritat i, en cas de renúncia o de falta de
persones, es triarà una persona en la següent
sessió del Consell Nacional, en atenció al que
determina l’article 34 dels Estatuts.
ARTICLE 3.- Revocació de la Mesa.
La Mesa es podrà revocar quan així ho acorde la
majoria absoluta del Consell Nacional, a
proposta per escrit d'almenys un 10% del seus
membres. En aquest cas, es tornarà a procedir
segons indica l'article 2 d’aquest reglament.
ARTICLE 4.- Funcions de la Mesa.
1.- La Mesa dirigirà les sessions del Consell
Nacional, tot vetllant perquè es desenvolupen
ordenadament, d'acord amb allò que és previst
als Estatuts del Més - Compromís i en aquest
Reglament.
2.- Les decisions de la Mesa seran preses per
majoria simple, i la Presidència tindrà vot
diriment.
3.- La Mesa podrà acordar amonestar verbalment
o per escrit a aquelles persones que falten al
respecte als companys i companyes o pertorben
l’ordre del Consell Nacional, segons el que
determina els article 148.6 dels Estatuts i la
de nició d’infraccions lleus que gura en l’article
151. Així mateix, i atenent al que disposa l’article
154.a) relatiu a les sancions per a infraccions
lleus, la Mesa podrà acordar excloure del recinte
de la reunió aquelles persones que persistisquen
en aquestes conductes o alteren greument
l’ordre del Consell Nacional.
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CAPÍTOL III Del Funcionament del
Consell Nacional

amb una antelació de trenta dies naturals a la
data de la seua celebració, i n'informarà
d'aquesta data als membres també amb aquesta
antelació.

SECCIÓ PRIMERA
De la Convocatòria

5.- Els Consells Nacionals extraordinaris es
podran convocar amb caràcter d’urgència amb
un mínim de quaranta-vuit hores d’antelació,
només en els casos en què estiga justi cat per
motius de caire polític o organitzatiu, i segons
allò que determina l’article 28.3 dels Estatuts. En
aquests casos s’aplicarà, pel que fa a la
p r e s en t a ci ó d ’e s m en e s a l s d o c u m en t s
presentats, el que es disposa en el punt 3
d’aquest article, de manera que es podran
presentar per escrit davant de la Mesa a l’inici de
la reunió.

ARTICLE 5.- De la convocatòria i l’ordre del dia.
1.-Els Consells Nacionals podran ser ordinaris i
extraordinaris.
2.- En els Consells Nacionals Ordinaris s’enviarà
un ordre del dia provisional i altre de nitiu.
L’Ordre del dia provisional s’enviarà vint dies
abans del Consell mitjançant els canals de
comunicació o cials de Més – Compromís.
L’ordre del dia de nitiu s’enviarà quinze dies
abans i inclourà, si més no, l'aprovació de l'acta
anterior, l'informe de la Secretaria General i dels
diferents àmbits de responsabilitat de
l’Executiva Nacional i un torn obert de paraules.
Així mateix inclourà un punt de control de la
gestió de qualsevol secretaria de l’Executiva
Nacional, sempre que hi haja estat sol·licitat per
qualsevol membre del Consell Nacional vint dies
abans, almenys, de la celebració del plenari.
Juntament amb aquest ordre del dia de nitiu
s' inclourà, també, tota la documentació
associada als punts a tractar.
3-. Quan a criteri de l’Executiva Nacional, i
atenent la conjuntura política, siga convenient
l’enviament de documentació addicional a la
facilitada amb l'ordre del dia de nitiu, s'enviarà
per correu electrònic a les persones membres
del Consell Nacional, amb un mínim de quarantavuit hores d'antelació, segons determina l’article
28 dels Estatuts. En aquest cas, cabrà la
presentació d'esmenes per escrit davant la
Mesa, a l'inici de la sessió. De la mateixa manera
s'actuarà amb les esmenes, opinions o
propostes presentades per les persones
membres segons allò indicat en l'article 16.1 del
reglament.
4.- La Mesa del Consell Nacional, en coordinació
amb la Secretaria d'Organització, xarà la data
de celebració dels Consells Nacionals ordinaris

SECCIÓ SEGONA
De la vàlida constitució de les sessions
del Consell Nacional
ARTICLE 6.- Acreditacions, suplències i
substitució de les persones membres del
Consell Nacional.
1.- Els consellers i conselleres nacionals
conformen el Consell Nacional. També podran
assistir els militants de Més - Compromís amb
veu i sense vot i amb l’únic requisit de registrarse en la mesa d’acreditació. La militància de la
Coalició Compromís que no ho siga de Més –
Compromís podrà assistir amb veu i sense vot,
per a la qual cosa haurà de sol·licitar-ho per
correu electrònic a info@mes.compromis.net
amb una antelació mínima de setanta-dos hores
abans de la sessió del Consell Nacional i rebre
l’aprovació de la Mesa del Consell Nacional i de la
Permanent de l’Executiva Nacional.
2.- Tots els membres titulars i suplents del
C o n s e l l N a ci o n a l h a u ra n d 'a c re d i t a r - s e
degudament en la mesa d'acreditacions
habilitada al respecte.
3.- Les suplències de les persones membres del
Consell Nacional elegides per llistes obertes
seran ocupades per aquelles que segueixen per
ordre descendent de vots, sempre respectant la
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paritat, i segons queda determinat en l’article
33.1 dels Estatuts.
4.- Les persones membres del Consell Nacional
pel fet de ser-ho de l’Executiva Nacional només
podran tindre suplències en el cas que
l’Executiva estiga composta per més de 33
persones. En aquest cas, l’Executiva podrà
aprovar, a proposta de la Secretaria General, un
llistat ordenat de suplències format per les
persones membres que no ho siguen del Consell
Nacional, segons determina l’article 33.2 dels
Estatuts. En tot cas, aquestes suplències
respectaran la paritat.
5.- La suplència de les secretaries comarcals
serà nominal i haurà de ser triada en el Congrés
Comarcal on haja estat elegida l’Executiva
Comarcal, segons allò que determina l’article
33.3 dels Estatuts.
6.- La suplència de les persones que siguen
membres del Consell Nacional en representació
d’un corrent intern reconegut serà nominal i
haurà de ser triada en la mateixa assemblea del
corrent on s’elegisca la persona titular.

3.- Si el conseller o consellera nacional no indica
cap de les opcions s’entendrà que ha con rmat
assistència.
4.- En el cas dels consellers i conselleres
nacionals que tenen suplència i que hagen
con rmat la no assistència, des de la Seu
Nacional es farà la gestió de comunicar-ho a les
persones suplents, que seran aquelles que
venen determinades segons els Estatuts i per
l’article 6 d’aquest reglament. En aquests casos,
i com que s’haurà activat la suplència, la falta
d’assistència de la persona titular es considerarà
justi cada a efectes del que determinen els
articles 9 i 10 d’aquest reglament.
6.- En el cas dels consellers i conselleres que no
tenen suplència, i que hagen informat de la no
assistència, quedarà a interpretació de la Mesa
considerar justi cada o no la seua absència, tot
atenent raonadament a allò indicat per la
persona afectada.

7.- Les persones que siguen membres del
Consell Nacional per ser-ho de la Comissió
Revisora de Comptes no tindran suplència.

7.- En el cas dels consellers i conselleres que
hagen con rmat assistència o que no hagen
indicat cap de les opcions, i que nalment no
s'acrediten en la sessió del Consell Nacional, es
considerarà una falta d'assistència no justi cada
a efectes del que determinen els articles 9 i 10
d’aquest reglament.

ARTICLE 7-Sistema de suplències.

ARTICLE 8- Constitució del Consell Nacional.

1.- Tots els consellers i conselleres nacionals
rebran en el correu de convocatòria un apartat
on hi haurà dues opcions i on s’haurà d’indicar:

El Consell Nacional quedarà vàlidament
constituït quan hi concórrega més de la meitat
de les persones membres en primera
convocatòria, i amb les presents mitja hora
després, en segona.

• SÍ – Per con rmar l'assistència a la sessió.
• NO – Per informar de la no assistència a la
sessió. En aquest cas s’haurà d’indicar el motiu
i la justi cació.
Es podrà con rmar l’assistència o la no
assistència ns quaranta-vuit hores abans del
Consell Nacional.
2.- Es lliurarà un llistat amb les persones que han
con rmat la no assistència amb la corresponent
justi cació a les persones membres de la Mesa
del Consell Nacional.

ARTICLE 9.- De la falta d’assistència no
justi cada.
1.- Quan una persona membre del Consell
Nacional haja faltat a l’assistència de tres
sessions consecutives o cinc alternes, i sempre
que aquestes faltes no es puguen considerar
com a justi cades segons allò que determina
l’article 7 d’aquest reglament, la Mesa, prèvia
informació al Plenari, li comunicarà a la persona
afectada la seua pèrdua de condició de membre
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del Consell Nacional, que es farà efectiva
d’immediat.
2.- En tot cas, les tres sessions consecutives o
les cinc alternes hauran d’abastar un període
superior a tres mesos des de la primera falta
d’assistència a la darrera.
ARTICLE 10.- De la substitució de membres del
Consell Nacional per pèrdua de la condició de
persona membre o per dimissió.
1.- Quan la persona a substituir haja estat elegida
membre del Consell Nacional per llistes obertes,
passarà a ser membre la persona següent més
votada, sempre respectant la paritat. Si no
queden més persones disponibles, per triar-ne
de noves s’haurà de tornar a convocar, en temps i
forma, l’òrgan on es va produir la votació, i el punt
haurà de gurar en l’ordre del dia, segons allò
que determina l’article 34.1 dels Estatuts. En el
cas concret de les persones membres del
Consell Nacional triades pel Congrés Nacional,
quan no hi haja persones suplents disponibles
serà el propi Consell Nacional qui podrà elegir,
d’entre tota la militància, noves persones titulars
i suplents, segons indica l’article 34.7 dels
Estatuts.
2.- Les persones representants de cada comarca
en el Consell Nacional només podran ser
substituïdes segons el que es determina en el
punt anterior d’aquest article, o per renovació en
el Congrés Comarcal preceptiu després d’un
Congrés Nacional Ordinari, segons allò que
determina l’article 34.2 dels Estatuts.
3.- Quan la persona a substituir siga una
secretaria comarcal, la persona substituta serà
la nova secretaria comarcal, una vegada triada
segons allò que determinen els Estatuts.
4.- Quan la persona a substituir siga la
representant d’un corrent intern reconegut,
haurà de ser l’assemblea del corrent qui en trie
una de nova.

SECCIÓ TERCERA
Del règim d'intervencions i
participació

ARTICLE 11.- De la funció de moderació de la
Presidència de la Mesa.
Les sessions del Consell Nacional i la
comunicació entre els seues membres seran
moderades per la Presidència o en cas
d'absència, per la Vicepresidència.
ARTICLE 12.- Del règim de participació i
votació.
La participació en les deliberacions i votacions
és personal i indelegable. Això no obstant,
qualsevol membre podrà manifestar en les seues
intervencions la seua condició de portaveu d'un
grup.
ARTICLE 13.- De les intervencions.
Ningú no podrà fer ús de la paraula si no li ha
estat concedida prèviament per la Mesa. Ningú
no podrà ser interromput durant la seua
intervenció, excepte per ser cridat a l'ordre per la
Presidència.
ARTICLE 14.- Dels debats.
1.- En tots els punts de l’ordre del dia hi haurà un
temps d’exposició per part de la persona o les
persones ponents, i en acabant s’obrirà un debat
per a garantir el contrast de posicionaments
abans de la votació.
2.- En el debat podrà intervenir qualsevol
membre demanant-ho prèviament a la Mesa,
incloent el nom, cognom i col·lectiu, dins el
termini que esta xarà a l'efecte de cada torn. La
Mesa designarà el lloc on es farà ús de la paraula.
Hi podran intervindre també, segons allò que es
regula en els Estatuts i en aquest reglament,
persones amb dret a assistència sense dret a
vot.
3.- Per a procedir al debat, la Mesa obrirà un torn
d'intervencions. Vistes les paraules demanades,
la Mesa podrà xar limitacions del temps per ferne ús en el aquest torn. Una vegada acabat el
primer torn se n’obrirà un segon amb limitació de
temps. La Mesa podrà decidir obrir un tercer torn,
tot xant clarament el temps per a concloure el
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4.- La Mesa podrà autoritzar intervencions
suplementàries per al·lusions. Açò només
autoritzarà a respondre a les manifestacions que
sobre la seua persona o els seus actes hagen
estat fetes durant la discussió, però sense
entrar en el fons de la qüestió. La Mesa xarà el
límit de temps per a la intervenció.
5.- Quan l'al·lusió afecte a grup de persones
membres, la Mesa podrà concedir a un
representant d’aquest grup l'ús de la paraula,
amb les condicions establertes al punt anterior.

SECCIÓ QUARTA
De la presentació de propostes i la
presa d'acords
ARTICLE 15.- De les propostes urgents.
No es podran prendre acords sobre cap
assumpte que no gure en l'ordre del dia, tret
que siga declarat d'urgència pel vot favorable de
la majoria absoluta dels membres presents.
ARTICLE 16.- De la presentació d’opinions i
propostes.
1.- Qualsevol membre del Consell Nacional podrà
donar a conéixer i comunicar la seua opinió al
respecte dels temes proposats per al debat en el
Plenari, així com presentar esmenes als
documents que es sotmetran a votació, sempre
que seixanta hores abans de la seua celebració
adrece aquestes consideracions per escrit a la
Seu Nacional de Més – Compromís. Les opinions i
esmenes així traslladades seran enviades per
correu electrònic, a petició de la persona
membre o assemblea que les expose, als
membres del Consell Nacional, amb un marge
mínim de quaranta-vuit hores abans de l’inici de
la sessió.

2.- Per tal de respectar aquest termini per a la
presentació de les esmenes i garantir-ne
l’enviament a les persones membres dins del
termini xat, les Assemblees Comarcals prèvies
al Consell Nacional s’hauran de celebrar a partir
de la recepció de l’ordre del dia de nitiu, és a dir,
quinze dies abans de la data marcada en la
convocatòria, i hauran de concloure seixanta
hores abans de l’inici de la sessió.
3.- Les propostes, opinions o esmenes la
documentació de les quals siga tramesa a les
persones membres després d’enviat l’ordre del
dia de nitiu, i sempre ns a quaranta-vuit hores
abans de la sessió, podran ser esmenades, per
escrit i davant la Mesa, a l’inici de la reunió.
4.- En el cas dels Consells Nacionals ordinaris,
qualsevol militant o òrgan del partit podrà, ns a
vint dies abans de la celebració del plenari, fer
arribar a la Seu Nacional propostes d’inclusió de
punts en l’ordre del dia. La Permanent de
l’Executiva Nacional i la Mesa del CN, en sessió
conjunta, decidiran si s’escau incloure-les en
l’ordre del dia. En cas de no ser acceptades, el
militant o òrgan que ha presentat la proposta
podrà sol·licitar a la Mesa abans de l’inici de la
sessió plenària que es realitze una votació prèvia
on es decidisca, pel vot favorable de la majoria
absoluta de les persones membres presents, si
s’inclou a l’ordre del dia. En qualsevol cas, es farà
arribar la informació relativa a aquestes
propostes als membres del Consell Nacional en
l'enviament per correu electrònic de la
documentació corresponent a la sessió, tot
adjuntant la resolució, motivada, respecte a la
inclusió o no de les propostes en l'ordre del dia.
ARTICLE 17.- De la qüestió d’ordre.
Durant la discussió d'un assumpte, qualsevol
membre del Consell Nacional podrà plantejar una
qüestió d'ordre sobre la qual decidirà la Mesa.
Constitueixen qüestions d'ordre les propostes
encaminades a:
a)
b)
c)
d)

Suspendre provisionalment la sessió
Cloure la sessió
Ajornar el debat sobre el tema que es
discuteix
Tancar el debat sobre el tema que es discuteix
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debat. En tot cas, des de la Mesa es farà per
distribuir els temps per complir amb l’hora de
nalització i la possible temporalització de l’ordre
del dia.

e)

Proposar simpli cacions de procediment
sempre que no suposen la vulneració dels
Estatuts o d’aquest reglamen

ARTICLE 18.- De les propostes de resolució.
La Mesa podrà acceptar, en els Consells
Nacionals ordinaris, propostes de resolució
sobre fets recents d'actualitat política que per
motiu d'oportunitat requerisquen un
posicionament públic del màxim òrgan entre
congressos de Més - Compromís, sempre i quan
es presenten per escrit i que les persones que
les proposen en justi quen el caràcter
d'urgència. Aquestes propostes de resolució no
es podran fer servir en cap cas per substituir de
facto el procés d'inclusió de punts en l'ordre del
dia que estableix l'article 16.4 d’aquest
reglament, ni per aportar re exions, esmenes o
propostes relatives a punts ja existents en
l'ordre del dia, procés que ja està regulat en els
articles 5.3 i 16.1.

amb un altre mètode, caldrà que la Mesa
l’explicite i l’explique abans de la votació. Hauran
de ser secretes si ho demana el 10% de les
persones membres presents, o si es vota sobre
persones.
2.- Les votacions no podran ser interrompudes
per cap raó. Mentre es realitza la votació, la Mesa
no podrà concedir la paraula i cap persona podrà
entrar al recinte de votacions, ni eixir-ne, tret
que la votació siga nominal i secreta.
ARTICLE 21.- Del recompte de vots.
El recompte de votacions es farà en la forma que
determine la Mesa. En les votacions secretes, el
recompte serà públic. En ambdós casos la Mesa
podrà ajudar-se d'altres persones presents a la
sala.

Reglament aprovat per unanimitat al Consell
Nacional de Més Compromís el passat dia 2
d’octubre del 2021 a Albalat dels Sorells.

SECCIÓ CINQUENA
Del règim de votacions
ARTICLE 19.- Dels requisits dels acords i les
votacions.
1.- Els acords es prendran per majoria simple, és a
dir, més vots favorables que negatius, excepte
quan s’indique expressament una altra cosa en
els Estatuts o en aquest reglament. Totes les
majories s’entendran sobre vots emesos per les
persones membres presents amb dret a vot.
2.- La Mesa procurarà que a l'hora de les
votacions n'hi haja presents a la sala el màxim
número de persones membres possible, i avisarà
de les votacions amb su cient antelació.
ARTICLE 20.- Tipus de votacions.
1.- Les votacions es realitzaran mitjançant el vot
directe i personal amb la norma general de
realitzar-les a mà alçada i, en cas que s’efectuen
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