PROPOSTA ORGANITZATIVA PARA RV/PVE
(presentada per Ximo Cunyà, Víctor Baeta i Jose Gomis)

Art.13: ÒRGANS DEL PARTIT.
- Assemblea Nacional Republicana (ANR) de RV/PVE, formada per totes les persones
afiliades.
- Consell Nacional Republicà (CNR) de RV/PVE, format per un mínim de 50 membres.
(fins arribar a eixa quantitat els afiliats que es tinguen).
- Mesa del CNR, formada per quatre membres.
- Executiva Nacional Republicana (ENR) de RV/PVE, format per set membres.
- Presidència de RV/PVE, elegida per l’ANR i que presideix el CNR i representa el partit.
- Secretaria General de RV/PVE, elegida per l’ANR i que presideix, coordina i dirigeix
l’ENR.
AR.14: ASSEMBLEA NACIONAL REPUBLICANA (ANR).
L’ANR la formen totes les persones afiliades i és el màxim òrgan de decisió de RV/PVE.
Determina la línia política i estratègica, aprova i modifica els Estatuts i estableix el
programa que s'ha de seguir en cada període. La celebració de l’ANR haurà d'estar
precedida per un ampli debat sobre les qüestions polítiques, estratègiques i
organitzatives previstes en l'ordre del dia, tot garantint la màxima participació de tots
els membres de l'organització. L’ANR es reunirà de manera ordinària, com a mínim, una
vegada cada quatre anys, convocada pel Consell Nacional Republicà a proposta de
l'Executiva Nacional Republicana, amb un termini de sis mesos d'antelació a la
celebració.
Art. 15: CONSELL NACIONAL REPUBLICÀ (CNR). La Mesa del CNR
El CNR és el màxim òrgan de RV/PVE entre les Assemblees, ho presideix la
Presidència de RV/PVE, és responsable de fixar la direcció del partit d'acord amb
les directrius polítiques marcades per l’ANR i de supervisar l'activitat interna,
institucional i sectorial de RV/PVE. El CNR es reunirà en sessió plenària ordinària
almenys cada tres mesos i tantes vegades com la situació política ho faça
convenient, a iniciativa de l'ENR. També es podrà convocar a iniciativa de la seua
Mesa o per òrgans que representen almenys un 25% de l'afiliació.
El CNR estarà format per un mínim de 50 persones, d’elles 30 elegides directament en
l’ANR i la resta per altres conceptes que es detallen més avant.
Són òrgans del CNR la Mesa (quatre persones) i el Plenari (màxim 40).
a) La Mesa del CNR és el seu òrgan permanent i estarà formada per quatre persones.
La Presidència de RV/PVE i tres persones més: la Vicepresidència de la Mesa, la
Secretaria de la Mesa i la Secretaria de Presidència, elegides estes tres pel Plenari
del CNR en la reunió constitutiva després de l’ANR.
b) El Plenari del CNR el formen un mínim de 50 persones: les trenta persones
membres d'elecció directa de l’ANR, els membres de l'ENR, les que ocupen les
secretaries comarcals, els integrants de la Comissió Revisora de Comptes i
l’Administrador, les persones delegades elegides pels congressos comarcals,
normalment vinculades a sectors socials i pels representants de JOVES de RV/PVE.
Art. 16: EXECUTIVA NACIONAL REPUBLICANA (ENR)
L'ENR és un òrgan col·legiat compost per set persones. Té com a càrrecs
unipersonals la Secretaria General, la Secretaria d’Organització, la Secretaria de
Finances/Administració, la Secretaria d'Acció Electoral, la Secretaria d’Implantació, la
Secretaria de Joventut i la Secretaria de relacions amb moviments socials.
Les persones membres de l'ENR a excepció de les designades per Joves
RV/PVEPV- seran elegides per l’ANR mitjançant la presentació de llistes tancades,
en les quals hauran de figurar explícitament quines persones ocuparan cadascun
dels càrrecs unipersonals.

Els àmbits d'actuació en què s'estructura l'ENR són: l'Àmbit Executiu, l'Àmbit Estratègic
i l'Àmbit Polític.
L'Àmbit Executiu inclou l'Àrea d'Organització i l'Àrea de d'Administració i Finances.
L'Àmbit Estratègic inclou l'Àrea d'Acció Electoral i l'Àrea de Comunicació i Imatge.
L'Àmbit Polític inclou l'Àrea d'Institucional, l'Àrea de Serveis Municipals i l'Àrea
de Sectorials.
L'ENR és responsable de les funcions següents, de manera indelegable:
a) Vetllar pel desenvolupament quotidià de la vida de l'organització.
b) Executar les línies aprovades pel CNR i l’ANR i assegurar el compliment dels acords
presos pel CNR.
c) Proposar al CNR la realització d'aquelles accions que considere convenients.
d) Informar i orientar regularment el conjunt de l'organització de la situació política i de les
decisions adoptades davant dels problemes més importants que hagen sorgit.
e) Estudiar, si la situació política ho requereix, les possibles coalicions electorals a les
diferents eleccions, tot proposant-les al CNR per a l'aprovació, si s'escau.
h) Ampliar la presència pública de RV/PVE durant el període electoral, aprovar el
disseny i el desenvolupament de la campanya, així com cercar els recursos econòmics
per finançar-la.
i) Coordinar les relacions amb JOVES RV/PVE
j)Conèixer aquells problemes especialment conflictius que es plantegen en el si de
l'organització, i posar tots els mitjans per a donar-los solució.
k)Aprovar i reconèixer despeses en execució del pressupost.
l) Coordinar totes les persones amb càrrec públic de RV/PVE i la seua acció de
govern, i les persones que realitzen funcions de representació a proposta de RV/PVE
en organismes públics o privats.
m) Dinamitzar la comunicació en el si del partit, tant en sentit horitzontal com
vertical, de baix cap a dalt i de dalt cap abaix.
n) La presa de tota mena de decisions que no estiguen adscrites a cap altre òrgan.
Aquelles que afecten processos electorals hauran de ser ratificades pel CNR.
o) Informar el CNR de l'organització supramunicipal del aparell tècnic i administratiu
del partit.
Art. 17: LA PRESIDÈNCIA i LA SECRETARIA GENERAL
1. La Presidència de RV/PVE
2. La Secretaria de RV/PVE

