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PLENARIO DE EN MAREA 

27 DE OUTUBRO DE 2018 

Emendantes: 
Gladys Afonso Lobato, Miguel Penas Rodríguez, Julia Torregrosa Sañudo, Martiño Ramos Soto,  Oriana 
Méndez Fuentes, Ledicia Piñeiro Prada, María José bóveda Fernández, Javier Octavio de Toledo, Daniel 
Calvete Suárez, Chus Boo, Paula Rodríguez, Lara Rodríguez, Sara Outeiral,    Antón López Dobao, María 
Jesús Álvarez Canitrot, Bernardo García Novoa, Pilar Candocia, Cristóbal López Pato, Manuel Fortes, 
Patricia Grela, Carlos Vidal Vázquez, Miguel Garea Garea, Marcial Blanco, Peyo Rivera, David Domenech 
Labandeira, Carmen Santos Queiruga, Iván Rodríguez Iglesias 

Documento que se emenda: (Marcar cun *) 
( ) Regulamento para o Plenario 
( ) Tese política: Análise da situación e Eleccións Europeas de 2019 
( X) Regulamento para Elección directa do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías 

Páxina/s:     2 Liña (s): 11 

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

Texto da emenda: 

Onde di:  
1. As candidaturas estarán conformadas como mínimo por tantas persoas como postos a cubrir (35) máis 
un número indeterminado de suplentes ata un máximo de 35. 
2. As candidaturas irán ordenadas de xeito prelado e en cumprimento do criterio de xénero, segundo o 

sistema denominado cremalleira. 

3. As candidaturas garantirán o equilibrio territorial de xeito que en cada tramo de 8 persoas terá que 

haber como mínimo 1 persoa candidata de cada unha das 4 provincias. As 3 primeiras persoas candidatas 

non poderán ser todas da mesma provincia. No caso de existir suplencias, aplicarase o mesmo criterio 

contando desde o primeiro ao trixésimo quinto posto das suplencias.  

4. As candidaturas deberán estar en posesión dos avais establecidos no presente Regulamento.  

5. As candidaturas deberán presentar xunto coa lista de candidatas un documento político que conteña 

unha proposta de liñas de actuación no Consello. Sempre no marco dos acordos políticos dos Plenarios  e 

os principios da Marea Constituínte, que incluirá as liñas relativas aos traballos a desenvolver pola 

organización con proposta dun horizonte temporal para a súa realización.  

6. As candidaturas presentarán xunto co resto da documentación a súa denominación e imaxe gráfica. A 

denominación evitará incluír o nome de calquera marea municipalista ou organización política.  

7. As candidaturas designarán, no intre da súa presentación, unha persoa que exercerá as labores de 

representante xeral da mesma diante do comité electoral. Esta persoa será o interlocutor único co comité 

electoral e o enderezo de e-mail coa que esta persoa está rexistrada en En Marea, a única canle de 



comunicación. 

 

Debe dicir: 

1. As 35 persoas que conformen o Consello das Mareas serán elixidas polo conxunto das inscritas mediante 

un modelo de listas abertas. 

2. Cada persoa inscrita en En Marea poderá votar un máximo de 26 persoas candidatas, debendo ser delas 

como mínimo 13 mulleres, ou no caso de que dean o seu voto a menos persoas o número de mulleres 

votado debe ser como mínimo igual ao de homes. 

3. Cada candidata ou candidato concorrerá a título individual, se ben diferentes persoas candidatas 

poderán agruparse baixo un lema común que aparecerá acompañando o seu nome. Tal lema non poderá 

facer referencia a ningunha organización política ou marea municipalista. 

4. A orde dos nomes das persoas candidatas será alfabético partindo dunha letra escollida de forma 

aleatoria por parte do Comité Electoral. 

5. Cada candidata ou grupo de candidatas deberán presentar un documento político, no que expliquen cal 

sería a orientación política e estratéxica no caso de seren electas para conformar o Consello das Mareas 

6. As candidatas deberán estar en posesión dos avais establecidos no presente Regulamento. 

7. No caso de empate a votos entre un home e unha muller, escollerase á muller 

 

 

 

Explicación da emenda: 

O sistema de listas abertas proposto é un sistema que equilibra o proceso político de En Marea. Grazas a 
este, que permite á electora escoller candidatas de distintas listas obterase un resultado representativo do 
desexo das inscritas, sen obrigalas á escoller entre listas e candidaturas pechadas e permitindo unha 
maioría realmente plural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


