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REGLAMENT CONSELL NACIONAL  

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ 

CAPÍTOL I 

El Consell Nacional 

La definició del Consell Nacional, les seues 
funcions i el seu règim de convocatòries, vénen 
definides pels Estatuts del BLOC en els articles 
següents:


Article 42. Definició. (Estatuts del BLOC) 

El Consell Nacional (CN) és el màxim òrgan del 
BLOC entre congressos i és responsable de fixar 
la direcció del BLOC d'acord amb les directrius 
polítiques marcades pel Congrés Nacional i de 
supervisar l'activitat interna, institucional i sectorial 
del BLOC. 

Article 43. Convocatòria.(Estatuts del BLOC) 

1. El Consell Nacional es reunirà en sessió 
plenària ordinària almenys cada tres mesos i 
tantes vegades com la situació política ho 
faça convenient, a iniciativa de l’Executiva 
Nacional. També es podrà convocar a 
iniciativa de la seua Mesa o per òrgans que 
representen almenys un 25% de l'afiliació. En 
tots els casos, amb la convocatòria es farà 
arribar a tots els i les membres del CN l'ordre 
del dia i els documents necessaris per al 
corresponent debat. 

2. Igualment, és reunirà de manera ordinària dins 
del termini de 15 dies després de la 
celebració de qualsevol tipus d’eleccions per 
analitzar i aprovar les línies estratègiques. 
Després de les eleccions municipals, en 
l’ordre del dia del Consell Nacional preceptiu 
haurà de figurar l’elecció dels diputats i 
diputades provincials 

CAPÍTOL II 

De la Mesa del Consell Nacional 

ARTICLE 1.- Composició de la Mesa. 


1.- La Mesa esta formada per:


• President/a

• Vicepresident/a

• Secretari/a

• Dos Vocals


2.- El/La President/a i el/la Vicepresident/a 
dirigiran els debats i presidiran el Plenari. El/La 
Secretari/a serà responsable d'alçar acta de tots 
els acords. Independentment d'aquestes funcions 
mínimes, la Mesa tindrà capacitat suficient per a 
distribuir-se el treball, nomenar comissions, 
distribuir el temps d'intervenció, procedir al 
recompte de votacions, així com establir el 
procediment d'aquestes sempre atenent allò que 
disposen els Estatuts del BLOC a l'article9, 
apartat 2 i altres mesures que considere 
oportunes.


ARTICLE 2.- Elecció de la Mesa.


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. Per efectuar 
aquesta tria, es duran a terme dues votacions. 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 candidates per 
ordre de vots obtinguts, i de manera que el 
nombre de dones siga igual al d’homes. En la 
segona votació, cada membre votarà una única 
persona candidata, i correspondrà la Secretaria a 
la persona més votada, segons allò que indica 
l'article 47.1 dels Estatuts del BLOC.


En cas de dimissió d'algun membre de la Mesa, 
entrarà a substituir-la la següent persona en 
l'ordre de votació i, en cas de renúncia o de falta 
de persones, es triarà una persona en la següent 
sessió del Consell Nacional


ARTICLE 3.- Revocació de la Mesa.


La Mesa es podrà revocar, quan així ho sol·licite la 
majoria absoluta dels membres 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.
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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 BLOC i en aquest Reglament.


2.- Les decisions de la Mesa seran preses per 
majoria simple. La Presidència tindrà vot diriment.


3.- La Mesa podrà acordar d'excloure del recinte 
aquelles persones que alteren greument el bon 
ordre del Consell Nacional.


CAPÍTOL III 

Del Funcionament del Consell Nacional 

SECCIÓ PRIMERA 

De la Convocatòria 

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 definitiu.

L’Ordre del dia provisional s’enviarà 25 dies 
abans del Consell mitjançant l’Espai Compromís.  

L’ordre del dia definitiu s’enviarà 15 dies abans 
també mitjançant Espai Compromís i  inclourà, si 
més no, l'aprovació de l'acta anterior, l'informe 
polític del Secretariat General i de totes les àrees 
de l'Executiva Nacional per donar compte dels 
seus àmbits de responsabilitat 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 definitiu 
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 definitiu, s'enviarà 
per correu electrònic a les persones membres del 
Consell Nacional, amb un mínim de 36 hores 

d'antelació. 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 
segons allò indicat en l'article 16.1 del reglament. 


4.- La Mesa del CN, en coordinació amb la 
Secretaria d'Organització, fixarà la data de 
celebració dels Consells Nacionals ordinaris amb 
una antelació de 30 dies naturals a la data de la 
seua celebració, i n'informarà d'aquesta data als 
membres també amb aquesta antelació.


SECCIÓ SEGONA 

De la vàlida constitució de les sessions del 
Consell Nacional 

ARTICLE 6.-Sistema d'acreditació dels membres 
del Consell Nacional.


1-Els consellers i consellers nacionals conformen 
el Consell Nacional. També podran assistir els 
militants del Bloc sempre que es registren en la 
Mesa d’Acreditació. La militància de les altres 
organitzacions de la Coalició Compromís podrà a 
assistir enviant un correu a bloc@bloc.ws fins a 48 
hores abans del CN sempre que ho aproven la 
Mesa del CN junt a la Permanent. 


2-Tots els membres titulars i suplents del Consell 
Nacional hauran d'acreditar-se degudament en la 
Mesa d'acreditacions habilitada al respecte.


3.-Els membres del Consell Nacional triats pel 
Congrés Nacional no tenen possibilitat de 
suplència.


4.-En cas d'absència dels membres titulars 
electes del Consel l Nacional tr iats pels 
Congressos Comarcals podran acollir-se al 
sistema de suplència. Atenent a l'article 45.2 dels 
Estatuts es seguirà l'ordre d'elecció resultant del 
Congrés Comarcal, de manera que les persones 
més votades seran les titulars i les següents les 
suplents, i respectant sempre que es puga la 
paritat.


5.- Qualsevol canvi de persones delegades 
comarcals haurà de realitzar-se mitjançant la 
corresponent Assemblea, convocada en temps i 
forma, tot incloent en l’Ordre del Dia aquest punt. 
En tot cas caldrà fer arribar a l’Executiva Nacional 
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la corresponent acta del resultat i de les noves 
persones delegades set dies naturals abans de la 
celebració del Consell Nacional, segons allò que 
indica l'article 45.3 dels Estatuts del BLOC.


6.- La suplència de les secretaries comarcals 
haurà de ser determinada en el Congrés Comarcal 
entre la secretaria d'organització comarcal i la de 
finances. Cas que aquestes dues persones ja 
siguen membres del Consell Nacional, el Congrés 
Comarcal podrà nomenar un suplent per a la 
secretaria comarcal d'entre les persones membres 
de l 'Execut iva. Aquesta suplència serà 
indelegable.


ARTICLE 7-Sistema de Suplències.


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:


• SÍ – Per confirmar l'assistència a la sessió.

• NO – Per informar de la no assistència a la 

sessió. En este cas s’haurà d’indicar el motiu i la 
justificació.


Es podrà indicar assistència fins 48 hores abans 
del Consell Nacional. 


2.- Es lliurarà un llistat amb les persones que han 
informat la no assistència amb la corresponent 
justificació als membres de la Mesa del Consell 
Nacional. 


3.- Si el conseller o consellera nacional no indica 
cap de les opcions s’entendrà que ha confirmat 
assistència. 


4.- Només tenen dret a suplència els consellers 
nacionals triats pels Congressos Comarcals i els 
triats per Joves-PV. 


5.- En el cas dels consellers i conselleres que 
tenen dret a suplència i que hagen informat de la 
no assistència, es farà la gestió de comunicar-ho 
a les persones suplents des de la Seu Nacional. 
Es seguirà l’ordre de suplència atenent a les actes 
dels Congressos Comarcals i a l'acta de tria de 
Joves-PV, i respectant sempre que siga possible 
la paritat.. En estos casos, i com que s'haurà 
activat el sistema de suplència, la falta es 
considerarà justificada a efectes del que 
determinen els articles 9 i 10 del reglament. 


6.- En el cas dels consellers i conselleres que no 
tenen dret a suplència, i que hagen informat de la 
no assistència, quedarà a interpretació de la Mesa 
considerar justificada o no la seua absència, tot 
atentent raonadament a allò indicat per la persona 
afectada. 


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


ARTICLE 8- Constitució del Consell Nacional.


El Consell Nacional quedarà vàlidament constituït 
quan hi concórrega un terç dels seus membres en 
primera convocatòria, i amb els presents mitja 
hora després, en segona.


ARTICLE 9.- De la falta d’assistència no 
justificada.


Quan un membre del Consell Nacional haja faltat 
a l’assistència a tres sessions consecutives o cinc 
alternes, sense haver presentat cap justificació a 
la Mesa, la Mesa, prèvia informació al Plenari, 
passarà a comunicar amb la persona afectada, 
per tal de fer efectiva la seua baixa com a membre 
del Consell Nacional i amb la finalitat de ser 
substituïda de la forma que determina aquest 
Reglament.


ARTICLE 10.- De la substitució de membres del 
Consell Nacional per faltes d'assistència o per 
dimissions.


1.- Quan la persona membre del Consell Nacional 
a substituir haja estat triada com a elecció directa 
pel Congrés Nacional, es correrà la llista, sempre 
atenent als criteris de paritat per al total de 
persones membres d'elecció directa del Congrés 
Nacional.


2.- Quan la persona membre del Consell Nacional 
a substituir haja estat triada per un Congrés 
comarcal, es correrà la llista, sempre atenent als 
criteris de paritat per al total de persones 
membres triades per la comarca. Cas que no 
queden persones disponibles, es triaran tantes 
persones titulars com falten, segons allò que 
determina l'article 6.4 d'aquest reglament, i amb 
el procediment indicat en l'article 6.3.
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3.- Quan la persona a substituir siga una 
secretaria comarcal, necessàriament caldrà 
convocar un Congrés Comarcal Extraordinari 
segons allò que determinen els Estatuts del 
BLOC.


4.- Quan la persona a substituir siga representant 
de Joves-PV, serà aquesta organització qui haurà 
de determinar quina és la persona substituta.


5.- Excepte en el cas que es determina en el punt 
2 d'aquest article, els canvis de les persones 
delegades comarcals hauran de ser-ho del 
conjunt dels titulars i dels suplents de la comarca, 
tot realitzant una nova tria sencera segons allò 
establert en els articles 6.3 i 6.4.


SECCIÓ TERCERA 

Del règim d'intervencions i participació 

ARTICLE 11.- De la funció de moderació de la 
Presidència de la Mesa.


Les sessions del Consel l 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 haurà de fer ús de la paraula si no li ha 
estat concedida prèviament per la Mesa. Ningú no 
haurà de ser interromput durant la seua 
intervenció, excepte per ser cridat a l'ordre per la 
Presidència.


ARTICLE 14.- Dels debats.


1.- Serà preceptiva l'obertura d'un debat per cada 
punt de l'ordre del dia.


2.- Hi podrà intervenir qualsevol membre 
demanant-ho prèviament a la Mesa, incloent el 

nom, cognom i col·lectiu, dins el termini que esta 
fixarà a l'efecte de cada torn. La Mesa designarà 
el lloc on es farà ús de la paraula.


3.- Per a procedir al debat, la Mesa obrirà un torn 
d'intervencions. Vistes les paraules demanades, la 
Mesa podrà fixar limitacions del temps per fer-ne 
ús, en el primer torn; tot seguit s'obrirà un segon 
torn amb limitació de temps. La Mesa podrà 
decidir un tercer torn fixant clarament el temps 
per a concloure el debat.


4.- Si fruit del debat es proposa per algun membre 
del Consell Nacional la modificació parcial del 
document sotmès a votació, la Presidència de la 
Mesa, prèvia deliberació de la mateixa, podrà 
passar a votació les esmenes o propostes 
presentades si no es possible arribar al consens.


5.- 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 fixarà el límit de 
temps per a la intervenció. 


6.- Quan l'al·lusió afectés el decor o la dignitat 
d'un grup de membres, la Mesa podrà concedir a 
un representant d'aquells 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 figure 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 48 hores abans de la seua celebració adrece 
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aquestes consideracions per escrit a la Seu 
Nacional del BLOC. Les opinions i esmenes així 
traslladades seran enviades per correu electrònic, 
a petició del membre que les expose, als 
membres del Consell Nacional.


Per tal de respectar aquest termini per a la 
presentació d’esmenes, les Assemblees 
Comarcals prèvies al Consell Nacional s’hauran 
de celebrar en el següent termini: entre el dia 15 i 
les 48 hores abans de la convocatòria del Consell 
Nacional. 


2.- En el cas dels Consells Nacionals ordinaris, 
qualsevol militant o organisme del partit podrà fer 
arribar a la Seu Nacional propostes en un termini 
de vint dies abans de la celebració del plenari. 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 organisme que ha 
presentat la proposta podrà sol·licitar a la Mesa 
abans de l’inici de la sessió plenària que se 
realitze una votació prèvia on es decidisca, pel vot 
favorable de la majoria absoluta dels 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 mai l 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. 
Constituïxen qüestió d'ordre les mocions 
encaminades a:


a) Suspendre provisionalment la sessió.

b) Cloure la sessió.

c) Ajornar el debat sobre el tema que es discutix.

d) Tancar el debat sobre el tema que es discutix.

e) Proposar simplificacions de procediment 

sempre que no suposen la vulneració d'este 
Reglament.


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 del 
BLOC, sempre i quan es presenten per escrit i 
que les persones que les proposen en justifiquen 
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 16.2, ni per 
aportar reflexions, 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.


SECCIÓ CINQUENA 

Del règim de votacions 

ARTICLE 19.- Dels requisits dels acords i les 
votacions.


1.- Els acords seran presos per majoria. La base 
d'esta majoria serà la dels membres presents al 
Plenari del Consell Nacional en el moment de la 
votació.


2.- La Mesa procurarà que a l'hora de les 
votacions n'hi haja presents a la sala el màxim 
número de membres possible, i amb suficient 
antelació


ARTICLE 20.- Tipus de votacions.


1.- Les votacions podran ésser públiques o 
secretes. Serà votació secreta quan ho demane el 
10% de ls membres p resen ts i t ambé , 
necessàriament, quan afecte a persones.


2.- Hom no podrà interrompre les votacions 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 del Consell Nacional. En les 
votacions secretes, el recompte serà públic. En 
ambdós casos la Mesa podrà ajudar-se d'altres 
persones presents a la sala.


València, 1 de juliol del 2017.
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