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PLENARIO DE EN MAREA 

27 DE OUTUBRO DE 2018 

Emendantes: 
Gladys Afonso Lobato, Miguel Penas Rodríguez, Graciela Rojo Alberte, Julia Torregrosa Sañudo, Martiño 
Ramos Soto, Loreto Taibo Rama, Oriana Méndez Fuentes, Ledicia Piñeiro Prada, Javier Octavio de 
Toledo, María José Bóveda Fernández, Daniel Calvete Suárez, Chus Boo, Paula Rodríguez, Lara 
Rodríguez, Sara Outeiral, Guillermo Crego Fernández,  José Manuel González Gutiérrez, Antón López 
Dobao, María Jesús Álvarez Canitrot, Bernardo García Novoa, Pilar Candocia, Cristóbal López Pato, 
Manuel Fortes, Xiana López Penedo, Sonia Mauriz Pereira, 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:     3 Liña (s): 25 a 39. 

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

Texto da emenda: 

Onde di: 3. Incompatibilidades  

As incompatibilidades para formar parte do Consello de Mareas parten inescusablemente do réxime de 

incompatibilidades dos documentos fundacionais da asemblea do 30 de xullo en Vigo e teñen como 

principio reitor a máxima integración do capital humano da Marea e a súa autonomía como movemento 

político:  

 Non poderán concorrer as eleccións para o Consello da Marea aquelas persoas que formen parte 

do comité electoral.  

 As persoas que posúan a condición a  nivel autonómico, ou estatal nas organizacións nas que  fose 

procedente, de dirección dunha organización política (secretarías xerais, portavocías ou cargos 

homologables) non  poderán concorrer as eleccións para o Consello de Mareas, os membros das 

executivas, consellos e/ou coordinadoras de ditas organizacións si poderán concorrer ás eleccións 

ao Consello e formar parte do mesmo pero non poderán formar parte do seu órgano executivo 

e/ou coordinador (Coordinadora Nacional).  

 As representantes institucionais de ámbito auttonómico ou estatal poden presentarse ao Consello 

de Mareas, non podendo superar a súa presenza un 20% dos seu conxunto,de ser  superada 

aplicarase a corrección correspondente comezando dende as últimas persoas electas na asignación 



de postos.  

 As persoas que ostenten a condición de portavoces dos Grupos Parlamentarios no Parlamento de 

Galicia e no Congreso formarán parte do Consello de mareas e da Coordinadora nacional con voz e 

sen voto en tanto ostenten a citada condición. De ser elixidos previamente, o grupo parlamentar 

respectivo designará a outra persoa representante no Consello.  

 

Debe dicir:  

Considérase como incompatibilidade para a participación no Consello das Marea o seguinte suposto: 

 Non poderán concorrer as eleccións para o Consello da Marea aquelas persoas que formen parte 

do comité electoral ou concorran ás eleccións para a Comisión de Garantías  

 

Explicación da emenda: 

A extensión do proceso político de En Marea, un proceso que debe ser plural sumando axentes e individuos 
debe ter un réxime de incompatibilidades comprometido coa limpeza do proceso de escolla dos seus 
órganos colexiados e, á vez, que non actúe como elemento restritivo para a incorporación a estes de 
persoas capaces de aportar experiencia e ideas desde distintas perspectivas. 
 

 


