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PLENARIO DE EN MAREA 
15 DE XULLO DE 2017 

Emendante / s:  Miguel A. Quinteiro Núñez  
 

Documento que se emenda :  (Marcar cun *)  
(   ) Bases para o funcionamento dunha comisión de traballo sectorial ou Marea 
Sectorial 
(   ) Carta financeira 
(   ) En Marea como alternativa política das marior ías sociais de Galicia 
(   ) En Marea e as Mareas Municipalistas 
( X )  Infraestruturas para un país 
(   )  Liñas básicas sobre a revisión do modelo de financi amento autonómico 
(   )  Regulamento interno Consello En Marea 
(   )  Regulamento interno coordinadora En Marea 
(   )  Regulamento para o Plenario das Mareas 
(   )  Ventres de alugueiro  

Páxina /s :               Liña/ s:    

Tipo de emenda emenda:   (Marcar cun *) 
 
 (   ) Eliminación                         (   ) Substitución 
 ( X ) Engádega        
                  

Texto da emenda:  
PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO DAS MESAS ELECTORAIS 
As mesas elect orais veñen sendo administradas mediante procesos 
manuais. 
É preciso crear un sistema informático que axilice os trámite s e 
comprobación dos resultados.  
A utilización dun equipo informátic o e os seus accesorios non 
deben supor un incremento importante d os gastos xa que se trata de 
mobiliario de uso común que habitualmente se lle ce de ás mesas. 
Con iso permitiríase unha recollida directa en cada  mesa dos datos 
controlados de forma inmediata e universal para que  todos os 
intervenientes poidan recibir de forma inmedia ta unha copia de 
cada acta de cada unha das mesa. 
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Explicación  da emenda:  
Isto supón dispor dunha aplicación informática que se instalaría 
en todos os computadores a utilizar en cada mesa pa ra administrar 
o censo, comprobar documentos de identidade e, desp ois do reconto 
manual, confecciona r a acta en formato electrónico que, unha vez 
aprobada polos asistentes, procederíase á súa difus ión. 
Outra aplicación informática que se utilizaría nos computadores 
que utilizase cada partido, iría acumulando o resul tado recibidos 
automaticamente. A infor mación recibida constituiría unha acta na 
que quedarían rexistrados os resultados de todas e cada unha das 
mesas intervidas. 
Hai outras alternativas para mellorar ou ampliar es ta proposta. 
 
 
 

 


