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TÍTOL I. Fonaments i Bases Ideològiques
La Plataforma +Iniciativa, Més Compromís neix como resultat d’una llarga experiència
que cristal·litza en les reunions preparatòries de la Ponència Estatutària del Vè Congrés
d’Iniciativa del Poble Valencià, celebrat el 9 de juny de 2018, a València. En el decurs
d’aquestes reunions, va quedar palès que —si bé no hi havia diferències ideològiques
notables— si que existien distintes concepcions del funcionament orgànic del partit i de la
seva estructura interna.
Creiem que la ponència estatutària finalment aprovada, defuig principis que sí han estat
acceptats i aprovats a la ponència política. Principis, d’altra banda que ja havien estat
aprovats a l’Assembles d’Elx de desembre de 2016. Creiem honestament que constitueix una
greu incoherència aprovar certs principis bàsics i negar la seva plasmació en el text estatutari.
Les incoherències tenen un preu molt elevat dins l'espai electoral al que ens adrecem: hem
d’aplicar cap endins allò que projectem cap a fora.
És per açò que ens presentem davant la militància d’Iniciativa com a una plataforma fidel
amb els principis fundacionals d’IdPV, que pretenen introduir canvis estructurals a la nostra
societat orientats vers la igualtat i la protecció del territori i del medi ambient.
El nostre propòsit és enfortir l’organització, construir consensos. Però perseguir el
consens no significa defugir el debat. Pensem que el debat és saludable i no renunciem a
propiciar-lo.
Som, al cap i a la fi, gent compromesa amb el projecte d’Iniciativa. Tirem endavant
aquesta plataforma amb la voluntat de sumar esforços, d’arribar a consensos, de fer més fort,
més gran el nostre partit. Volem fer-lo créixer i fer créixer el projecte comú de Compromís.
Perquè creiem que Iniciativa és el nostre instrument, Compromís la nostra aposta estratègica i
la instauració de polítiques per a les persones i de defensa del territori i del medi ambient el
nostre objectiu final.
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CAPÍTOL I: Bases Ideològiques
+Iniciativa, Més Compromís assumeix les resolucions aprovades per amplíssima majoria
a l’Assemblea d’Elx, de desembre de 2016. Les reflexions consensuades a la ponència política
d’Elx són d’una gran profunditat i marquen clarament el camí que volem seguir i que
resumeixen el nostre ideari, plenament imbricat a l’ideari d’Iniciativa. Reproduïm
textualment alguns dels seus fragments:
«Iniciativa ha d’encapçalar l’enfortiment ideològic de l’esquerra, per evitar caure en el parany que ha
provocat la crisi de la socialdemocràcia, que deriva de la pèrdua d’un discurs propi front els valos de la
dreta i de l’assumpció d’un paper subaltern i limitat a rebaixar les arestes mes doloroses del capitalisme,
i sovint ni tan sols açò».
[...]
«El 15-M posà a l’agenda temes aparcats des de la Transició o que mai havein estat tractatrs en aquell
temps. És la democràcia del segle XXI:



Noves formes de participació de la ciutadania i més transparència en la gestió de tot allò que és
públic per evitar les portes giratòries
Millorar els mecanismes de democràcia interna des partits i la participació de la militància.
Primàries, revocació de càrrecs, limitació de mandats... Noves formes de funcionament [...]».

Els nostres objectius polítics caminen en aquesta direcció
CAPÍTOL II: Objectius Polítics
1.

A +Iniciativa, Més Compromís creiem que Iniciativa ha d’encapçalar l’enfortiment
ideològic de l’esquerra. D’aquesta manera, creiem que:
a. Iniciativa del Poble Valencià ha de definir-se com a un partit republicà i laic i ha
de lluitar pacíficament i democràticament per la proclamació de la República a
l’Estat Espanyol, buscant establir aliances amb altres forces arreu de l’Estat amb
l’objectiu de sumar majories suficients.
b. Defensem la necessitat d’establir una alternativa al sistema polític, econòmic i
social actuals. Una alternativa que supose un aprofundiment en la democràcia
real, en la transparència, en la participació i en la defensa de la pluralitat, tant a
l’Administració Pública com en el propi partit.
i.

A l’àmbit econòmic, perseguim per l’establiment d’un sistema econòmic
diferent a l’actual, cooperatiu, sostenible, que respecte les necessitats
humanes, territorials i ecològiques.
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ii.

En referència a l’àmbit social, lluitem per una societat més justa,
igualitària i integradora, i ens posicionem contra qualsevol tipus de
discriminació.

iii.

En relació a la organització estatal, defensem el reconeixement de la
configuració plurinacional de l’Estat Espanyol i el disseny d’unes
estructures estatals coherents amb aquesta configuració plurinacional.

2.

Volem millorar els mecanismes de democràcia interna i de participació de la militància. Això
significa defensar la participació de les bases en la presa de decisions i la
descentralització, per tal de posar «el poder en mans dels i de les militants». Volem un
partit fort, però un partit dissenyat de baix cap a dalt i no a l’inrevés.

3.

Defensem les primàries i la limitació de mandats, amb la flexibilitat que sigui
necessària per tal de no escanyar una organització petita com la nostra. És
imprescindible, però, la incorporació d’aquests dos principis no només a la nostra
cultura organitzativa, sinó al nostre corpus estatutari i reglamentari.

4.

Creiem que és ineludible aprofundir en la transparència i en la cultura de la rendició
de comptes de qualsevol òrgan executiu: fer compatible l’agilitat en la presa de
decisions amb el control per part de les estructures on resideix la sobirania dels
afiliats i de les afiliades.

5.

Pel que pertoca a l’estructura del nostre partit, apostem per enfortir les estructures
intermèdies —assemblees i consells comarcals i supra comarcals—. Els i les
portaveus supra comarcals han de ser l’eix fonamental de comunicació entre la
militància i la Direcció. Només així la comunicació serà bidireccional.
La comunicació no consisteix en una simple transmissió de consignes, sinó en el flux
d’idees, propostes i peticions en ambdues direccions.

6.

Defensem igualment una Mesa Nacional que siga la dipositària de la sobirania de la
militància entre Congressos, amb una forta component de representació territorial i
un número definit de membres.

7.

De la mateixa forma, defensem un Consell Executiu format per secretaries amb
responsabilitats definides i amb capacitat executiva, i una Comissió Permanent amb
capacitat per a prendre decisions urgents, però amb l’obligació de rendir comptes
davant la Mesa Nacional de les actuacions dutes a terme.
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8.

I necessitem, per últim, repensar el paper de la persona o de les persones portaveus.
En el futur reglament que ha de regular aquesta figura, cal dissenyar un model que
permeta l’exercici d’una funció de representació interna i externa. Que siguin la
nostra veu cap a l’exterior, però amb capacitat d’estar en contacte permanent amb els
col·lectius locals, comarcals i supra comarcals. Això implica repensar el número
màxim de portaveus i la seva compatibilitat o no amb qualsevol altre càrrec electe.

TÍTOL II. Normes de funcionament
CAPÍTOL I: Definició, denominació, domicili i emblema
Article 1. Definició. +Iniciativa, Més Compromís és una corrent d’opinió política, sense
personalitat jurídica, quina militància té lloc en el si d’IdPV, per la qual cosa està sotmesa als
estatuts, reglaments i acords presos pels Congressos i òrgans de direcció d’Iniciativa. El seu
funcionament intern serà democràtic i la seva organització aplicarà els principis de limitació
de càrrecs i mandats i de paritat.
Article 2. Denominació. +Iniciativa, Més Compromís és la seva denominació, essent vàlida
també la fórmula castellana +Iniciativa, Más Compromís.
Article 3. Domicili. El domicili social de +Iniciativa, Més Compromís, coincideix amb el
domicili social d’Iniciativa del Poble Valencià, donat que +Iniciativa, Més Compromís no té
personalitat jurídica pròpia.
Article 4. Emblema. +Iniciativa, Més Compromís, no té emblemes propis, diferents dels del
propi partit. Malgrat açò, identificarà els seus documents i actes amb l’emblema +Iniciativa,
Més Compromís, com es detalla a qualsevol de les dues imatges següents
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CAPÍTOL II: De les adscrites i els adscrits
Article 5. Altes. Podran formar part de +Iniciativa, Més Compromís totes les persones que
tinguin la condició de ple dret de militant d’Iniciativa del Poble Valencià i expressin la seva
voluntat formalitzant la “Fitxa d’adscripció” de l’Annex I inclòs al final d’aquestes normes de
funcionament.
No s’acceptarà la sol·licitud d’adscripció de persones que de manera fefaent hagueren
mantingut posicions contràries a la defensa del medi ambient o que hagueren defensat o
manifestat actituds xenòfobes, racistes, sexistes, discriminatòries per orientació sexual,
complaents amb el maltractament a les dones, que hagueren difós, disculpat o defensat idees
nazis, feixistes o falangistes, o que hagueren mantingut qualsevol altra actitud que entre en
contradicció amb la Declaració Universal dels Drets Humans.
Article 6. Baixes. Causaran baixa de +Iniciativa, Més Compromís totes aquelles persones
que:
a) Ho comuniquin per escrit o a l’adreça de correu electrònic següent:
???????????@iniciativa.compromis.net
b) Hagin perdut la seva condició de militants d’Iniciativa del Poble Valencià
c) Incompliren les normes de funcionament adoptades per +Iniciativa, Més
Compromís.
d) De manera fefaent hagueren mantingut posicions contràries a la defensa del medi
ambient o que hagueren defensat o manifestat actituds xenòfobes, racistes, sexistes,
discriminatòries per orientació sexual, complaents amb el maltractament a les dones,
que hagueren difós, disculpat o defensat idees nazis, feixistes o falangistes, o que
hagueren mantingut qualsevol altra actitud que entre en contradicció amb la
Declaració Universal dels Drets Humans.
Article 7. Drets i Deures. Les persones adscrites a +Iniciativa, Més Compromís no tindran
cap privilegi ni desavantatge respecte a la resta de militants d’Iniciativa del Poble Valencià.
Podran elegir i ser elegits o elegides en qualsevol procés intern per representar +Iniciativa,
Més Compromís en el si d’Iniciativa del Poble Valencià.
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Les persones adscrites a +Iniciativa, Més Compromís no actuaran en contra dels Estatuts i
Reglaments aprovats pels òrgans competents d’Iniciativa del Poble Valencià. Seran
especialment curoses en l’acompliment del Codi Ètic (article 28 dels actuals Estatuts) i de la
Carta Financera aprovada per la Mesa Nacional segons el que dicta l’article 25.2 dels Estatuts
aprovats en el Vè Congrés.
Les persones adscrites a +Iniciativa, Més Compromís no realitzaran manifestacions
públiques contràries als interessos generals d’Iniciativa del Poble Valencià.

TÍTOL III. Organització.
CAPÍTOL I: Nivells
Article 8.- Organització. +Iniciativa, Més Compromís s’estructura en tres nivells: local,
Supra Comarcal i País. En cada nivell s’organitzarà una coordinadora i es triarà un portaveu.
a) Una volta aprovada la constitució de la corrent +Iniciativa, Més Compromís
per la Mesa Nacional d’Iniciativa del Poble Valencià, es convocarà l’Assemblea
Constituent, la qual:
a. Aprovarà les normes de funcionament
b. Triarà la Coordinadora de País
c. Triarà els dos portaveus.
b) Es constituirà +Iniciativa, Més Compromís a nivell local quan un o una
militant expressi la seva voluntat d’adscriure’s i ho comuniqui al nivell
immediatament superior, qui ho haurà d’autoritzar.
c) Es constituirà +Iniciativa, Més Compromís a nivell supra comarcal en el
moment que dues o més agrupacions locals ho sol·licitin a País, qui ho haurà
d’autoritzar.
d) La Coordinadora de País tindrà facultats per a invalidar qualsevol actuació
contrària a les Normes de Funcionament de +Iniciativa, Més Compromís.
Article 9. Representació. +Iniciativa, Més Compromís sol·licitarà a Iniciativa del Poble
Valencià en qualsevol àmbit on estigui constituïda, una representació permanent en tots els
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òrgans, presència en els mitjans impresos o digitals oficials i la utilització dels canals de
comunicació habituals amb la militància.
CAPÍTOL II: Òrgans de funcionament. Assemblea General, Assemblees Supra Comarcals i
Assemblees Locals
Article 10. Òrgans. +Iniciativa, Més Compromís es dotarà a cada nivell de tres òrgans:
Assemblea, Coordinadora i Portaveus.
Article 11. Assemblea.
11.1. Definició i funcions. L’Assemblea és el màxim òrgan a cada nivell, l’espai natural de
participació i de debat. Podran assistir amb dret de veu i de vot totes les persones adscrites a
l’àmbit corresponent.
Són funcions de l’Assemblea:
a) Proposar modificacions a les normes de funcionament a l’Assemblea immediatament
superior, fins arribar a l’Assemblea de País.
b) Debatre i aprovar línees d’actuació polítiques, les quals seran proposades a
l’Assemblea immediatament superior per al seu debat i votació
c) Proposar candidats o candidates a la Coordinadora de l’àmbit immediatament
superior.
d) Proposar candidats o candidates a Portaveu de l’àmbit immediatament superior.
Són funcions específiques de l’Assemblea de País:
a) Aprovar modificacions de les normes de funcionament de +Iniciativa, Més
Compromís.
b) Triar els membres de la Coordinadora de País
c) Triar els portaveus de la corrent.
d) Triar els candidats a representar a +Iniciativa, Més Compromís en els òrgans
d’Iniciativa del Poble Valencià.
11.2. Periodicitat. L’Assemblea de País es reunirà cada dos anys de forma ordinària,
convocada per la Coordinadora de País. Es reunirà en tot cas prèviament a la celebració de
qualsevol Congrés General o Assemblea General d’Iniciativa del Poble Valencià.
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L’Assemblea Local i Supra Comarcal es reunirà al menys una volta a l’any.
CAPÍTOL III: Òrgans de funcionament. Coordinadora General, Coordinadores Supra
Comarcals i Coordinadores Locals
Article 12. Coordinadora.
12.1. Coordinadora de País. La Coordinadora de País administra i representa la corrent
+Iniciativa Més Compromís durant el període comprés entre Assemblees. Estarà composat
pels portaveus i un màxim de dos representants de les Assemblees Supra Comarcals en les
que +Iniciativa Més Compromís tingui implantació. Es respectarà la paritat sempre que sigui
possible i mai es superaran els límits de 40 % mínim i 60 % màxim de representació d’un dels
gèneres.
Són funcions de la Coordinadora de País:
a) Desenvolupar un pla de treball per a la difusió dels valors defensats per la corrent.
b) Avaluar, difondre i recolzar les actuacions dutes a terme pels nostres representants als
òrgans del partit.
Es reunirà amb caràcter ordinari cada tres mesos i amb caràcter extraordinari a petició d’un
dels portaveus o a petició de tres Coordinadores Supra Comarcals.
Les convocatòries es faran per mitjans electrònics amb un mínim de tres dies d’antelació,
llevat que circumstàncies extraordinàries no ho permetin.
12.2. Coordinadora Supra Comarcal i Local. La Coordinadora de Supra Comarcal i Local
administra i representa la corrent +Iniciativa Més Compromís durant el període comprés
entre Assemblees en el seu àmbit. Estarà composat pels portaveus i un número de
representants decidit per les Assemblees de cada àmbit. Es respectarà la paritat sempre que
sigui possible i mai es superaran els límits de 40 % mínim i 60 % màxim de representació d’un
dels gèneres.
Són funcions de la Coordinadora Supra Comarcal i Local:
a) Adaptar el pla de treball per a la difusió dels valors defensats per la corrent al seu
àmbit.
b) Proposar modificacions al Pla de Treball de l’àmbit immediatament superior.
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c) Avaluar, difondre i recolzar les actuacions dutes a terme pels nostres representants als
òrgans del partit.
Es reunirà amb caràcter ordinari cada sis mesos i amb caràcter extraordinari a petició d’un
dels portaveus o a petició del 50 % de les Coordinadores Locals del seu àmbit o d’un terç dels
adscrits del seu àmbit (cas de Coordinadores Supra Comarcals), o d’un terç dels adscrits del
seu àmbit (cas de les Coordinadores Locals).
Les convocatòries es faran per mitjans electrònics amb un mínim de tres dies d’antelació,
llevat que circumstàncies extraordinàries no ho permetin.
CAPÍTOL IV: Òrgans de funcionament. Portaveus.
Article 13. Número. Les Assemblees Supra Comarcals i les Locals són sobiranes a l’hora de
determinar el número de portaveus. Si en són més d’un, es procurarà respectar la paritat. A
nivell de país, la corrent tindrà dos portaveus, un home i una dona.
Article 14. Elecció. L’Assemblea de l’àmbit corresponent triarà la persona o les persones
portaveus mitjançant vot directe, amb llistes obertes. Seran triades les persones amb més
número de vots. Cas d’elegir més d’una persona, es triarà primer la persona més votada,
després la següent més votada del sexe contrari, després la persona rebutjada per motius de
gènere, si n’hi ha. I així successivament. Exemple:
Candidat o Candidata
A
B
C
D

Vots
35 %
30 %
20 %
15 %

Sexe
Dona
Dona
Home
Dona

Si s’hagueren de triar tres candidats, seria triada primer la candidata A, després el candidat C
i després la candidata B. Si foren dos els candidats a triar, ho serien A i C.
Article 15. Funcions. Les persones portaveus tindran les següents funcions:
a) Dur a terme la interlocució entre +Iniciativa Més Compromís i els òrgans d’Iniciativa
del País Valencià a cada nivell d’actuació
b) Transmetre i difondre els comunicats i resolucions redactats per la Coordinadora
corresponent a cada àmbit
c) Moderar les reunions amb equanimitat i objectivitat.
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Annex I. Fitxa d’adscripció.

+ Iniciativa, Més Compromís
(Nom de la població)

FICHA D’ADSCRIPCIÓ
Dades Principals:

Número d’afiliat / ada:

OBLIGATÒRIES LES MARCADES AMB UN (*)

NOM (*)
COGNOMS (*)
DATA DE NAIXEMENT (*)
TEL. MÒBIL (*)
TEL. FIXE
CORREU ELECTRÒNIC (*)
PROFESSIÓ
SINDICAT
ONG / MOVIMENTS SOCIALS

DATA
FIRMA (*)

Enviar signat a:

???????????@iniciativa.compromis.net

O entregar signat a la vostra Coordinadora Local o Supra comarcal
(*) Autoritzo a +Iniciativa Més Compromís, corrent de la qual conec i comparteixo els seus plantejaments i objectius
polítics, a que utilitzi les meves dades personals per a l’enviament de convocatòries i tot tipus de documentació que
consideri convenients
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