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PLENARIO DE EN MAREA
27 DE OUTUBRO DE 2018

Emendante/s: 
Manuel Nogueira integrante de
Alternativa Veciñal-En Marea do Carballiño 

Documento que se emenda:  (Marcar cun *) 

(  ) Regulamento para o Plenario 

(  ) Tese política: Análise da situación e Eleccións Europeas de 2019 

( * ) Regulamento para Elección directa do Consello das Mareas e da Comisión de 

Garantías

   

Páxina/s:    5     Liña/s:   3-12    e   17. Dende a liña 19 ata a
27 elimínación

Tipo de emenda emenda:  (Marcar cun *)

( * ) Eliminación                        
( * ) Substitución                            
(  ) Engádega      
                 

Texto da emenda:

2. A persoa electora deberá vota a unha das candidaturas que se
presenten ( de non haber unha candidatura de consenso) ou elexir
ata un máximo de 35 candidatas das distintas candidaturas que se
presenten.
2.B .Para a Comisión de Garantías a persoa electora poderá votar
ate a 5 persoas con cadanseus suplentes 
3. O voto poderá exercerse baixo dúas modalidades, presencial ou a
distancia: 

-Presencial:  o  voto  será  telemático,  de  maneira  privada  ou  de
maneira asistida, nun espazo adaptado a tal efecto no que se votará
a través dun ordenador. O Comité Electoral intentará que existan
mesas presentes no maior número de concellos posíbeis, en función
da dispoñibilidade de locais, días e horas. A ubicación das mesas
comunicarase a través da web antes das xornadas de votación. Cada
mesa contará cun mínimo de tres persoas designadas polo Comité
Electoral  para  garantir  a  limpeza  do  proceso  e  facilitar  a

1



2

votación, sen que en ningún caso poidan orientar de calquera xeito
o sentido do voto. As persoas que desexen exercer o dereito a voto
deberán acreditar a súa identidade na mesa electoral. A poder ser
dúas das tres persoas serán de concellos próximos ao concello ou
vila onde estea situada a mesa.

(liña 17) ARTIGO 8. SISTEMA DE RECONTO E PROCLAMACIÓN DO CONSELLO
1. O sistema de reconto usado será o método  Sainte-Laguë ou tamén
coñecido por Webster. De este xeito serán proclamadas electas as
persoas que obteñan o maior número de votos acadados dentro da súa
candidatura, e entre as distintas candidaturas serán elixidas o
número de candidatas a conformar o Consello das Mareas, as persoas
que entren dentro do número que lle corresponda en proporción ao
porcentaxe de votos sacados pola candidatura a que pertencen con
respecto ao número total de votos emitidos.
(eliminación do texto dende a liña 19 ata 27)
   

Explicación da emenda:

Entendemos necesario para dar unha maior democratización do proceso
a  creación  de  Candidaturas  con  listas  desbloqueadas.  As  listas
bloqueadas  non  garanten  a  proporcionalidade  real  dos  votos
emitidos. Tamén vemos necesario para manter a máxima representación
entre persoas eleitas e votos emitidos o uso para o reconto do
método  Sainte-Laguë e non o  proporcional puro dado o carácter
aberto das listas e que así elimínase o uso de restos decimais para
a elección de ningunha candidata ao empregar a fórmula de este
método un cociente impar e que en este caso coincide co número de
membros do Consello (35).
A fórmula para o reconto sería: 

COCIENTE = v/(2s+1)
Onde  V  representa  o  número  total  de  votos  recibidos  pola
candidatura;
S  representa  o  número  de  postos  que  cada  lista  leva  en  cada
momento,  inicialmente  este  número  é  cero  (0)  para  tódlas
candidaturas.
Atendendo  aos  cocientes  que  se  van  xenerando  según  vaiamos
incrementando o número de S obtemos as integrantes od Consello das
Mareas e mantemos a maior proporción entre as integrantes do mesmo
e os votos acadados por cada lista e por cada integrante da mesma.
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