
Forma de goberno

Este é o documento de Forma de Goberno que foi aprobado na Marea Constituínte do 
30 de xullo en Vigo. Foi elaborado a partir do consenso entre as diversas achegas 
presentadas na última semana, e parte da base do traballo das Mareas en Común.

a) Bloque electoral

— Cal estimades que debería ser a forma xurídica da confluencia para 

presentarse ás eleccións ao Parlamento de Galicia 2016?

En Marea, adoptará a forma electoral de partido “instrumental” para 

concorrer ás eleccións ao Parlamento de Galicia.

— Baixo que nome?

A denominación electoral será escollida na Marea Constituínte a proposta da 

Xunta Xestora.

— Como se financiaría a campaña?

A campaña electoral para as eleccións ao Parlamento de Galicia financiarase

preferentemente coas achegas económicas da cidadanía. Aceptaranse as 

achegas que calquera persoa física estea disposta a facer, de acordo cos 

límites e condicións que establece a lexislación de partidos políticos.

En caso de necesitar financiamento externo, recorrerase unicamente a 

entidades de banca ética e/ou cooperativa ou cun alto grao de 

responsabilidade social.

— Como se distribuirían os gastos?

Os gastos produciríanse con cargo á caixa única do partido instrumental que 

se empregue como ferramenta electoral, e serán da competencia da Xunta 

xestora.

— Que achegas en cartos ou en especie non serían aceptables (de habelas)?

As achegas á campaña, sexan en diñeiro ou en especie, serán conformes 

coa lexislación de financiamento dos partidos políticos, co compromiso de 

publicitar a identidade da súa orixe e destino.
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— Como se decidirán os acordos para gobernar ou para apoiar un goberno?

Os pactos de goberno aos que poida chegar a candidatura de confluencia 

estarán condicionados polo respecto ao seu código ético, aos seus principios

básicos e ao seu programa.

No caso de estar en condicións de ostentar a presidencia da Xunta de 

Galicia, poderanse incorporar no goberno persoas propostas por outras 

candidaturas. Para esta fin, a Marea Galega impulsará a elaboración dun 

código ético e de principios de goberno e de métodos de democracia directa 

e participación pública na política, que todas as forzas que integren o 

Goberno da Xunta deben consensuar e aceptar. A elaboración da proposta 

base para este Marco Democrático de Goberno corresponde ás persoas que 

forman parte do proceso de confluencia, en Plenario convocado a tal efecto.

No caso de non estar en posición de liderar en exclusiva un goberno 

autonómico, a Marea procederá a decidir, en función dos resultados 

acadados e as condicións políticas postelectorais, a súa participación ou non 

nun Goberno alternativo na Xunta de Galicia, procurando a formación dun 

executivo de progreso que garanta a realización de políticas a prol das 

maiorías sociais. No caso de entrar a formar parte dun goberno autonómico, 

será sobre as bases do Marco Democrático de Goberno Devandito.

Os posibles pactos para a conformación do goberno, tanto no escenario de 

pretender integrar persoas propostas por outras listas como no caso de 

prestar o seu apoio a unha presidencia procedente doutra candidatura, serán

decididos polos órganos propios do proceso de confluencia. A proposición e 

negociación dun pacto de Goberno será responsabilidade dunha comisión 

designada polo Plenario, a proposta do Consello das Mareas e na que terá 

representación unha ou varias das persoas electas. Os termos deste pacto 

deben ser aprobados polo Plenario. Á súa vez, a decisión deste Plenario 

debe ser referendada en consulta cidadá con idéntico censo ao aprobado 

para as primarias e sobre un documento-programa de goberno con puntos 

definidos e compromisos de execución clarificados.

Os acordos aos que se chegue deben ser públicos e o seu incumprimento 

con carácter grave e/ou reiterado deberá supor a fin da vixencia do pacto.



— Quen e como constitúe o equipo de campaña e, no seu caso, as 

voceirías?

Antes da realización das primarias, o Consello das Mareas provisorio, 

facultado polo Plenario, porá en marcha os grupos de traballo encargados de

atender as cuestións de elaboración do programa electoral, así como os de 

comunicación e loxística que sexan necesarios para afrontar con garantías o 

proceso electoral. Estes grupos serán conformados por consenso.

Unha vez realizadas as primarias, esta responsabilidade sera compartida coa

candidatura, á espera de que sexa escollido o Consello das Mareas 

definitivo, que será o encargado de propor ao Plenario a estrutura functional 

que estime máis acaída para a súa validación. En calquera caso, o equipo de

campaña que se consensúe sera paritario e estará composto por un número 

suficiente de persoas que mellor represente o proceso de confluencia desde 

unha óptica superadora da mera suma de partes, tamén chegará a equilibro 

territorial e a maior capacidade para abordar o conxunto de tarefas ligadas 

ao deseño e á execución dunha campaña electoral.

A portavocía, durante o período comprendido entre as primarias e as 

eleccións ao Parlamento de Galicia, corresponderalle ao candidato ou á 

candidata á presidencia da Xunta de Galicia.

b) Bloque estrutural

Pensamos que nun proceso de confluencia tan plural e complexo como o 

que nos ocupa, a lexitimidade non é un asunto menor. Se sometemos a nosa

candidature a un proceso de primarias é, precisamente por isto, porque 

cremos que a lexitimidade garda unha íntima relación co exercicio directo da 

democracia.

Entendemos que as persoas que, dun ou outro xeito, representen ao proceso

de confluencia, deben ter un alto grao de refrendo, non só como recordatorio 

de que, en ultimo caso, exercen o seu cargo mandatados polo proceso de 

confluencia, senón tamén para que lles conste o aval e respaldo do mesmo 

proceso.



Así, consideramos que as persoas que representan ao proceso, deben ser 

respaldadas e validadas polo proceso, con independencia de quen as 

propoña. Os mecanismos concretos de validación poden estar abertos a 

debate (en bloque, por órgano, etc) pero a validación en si é esencial.

Estrutura e organización do Grupo Parlamentar.

— Como se organizará internamente o Grupo Parlamentar?

O labor, funcionamento e estrutura do Grupo Parlamentar responderá aos 

principios de democracia, igualdade, transparencia, obediencia/lealdade, 

responsabilidade, horizontalidade, respecto á diversidade (afectiva, cultural, 

funcional), sustentabilidade, colaboración e funcionamento colexiado.

O cabeza ou a cabeza de lista asumirá o labor de coordinación do Grupo 

Parlamentario e realizará tamén no seu seo labores de arbitraxe e mediación

entre os seus membros.

No caso de ostentar a presidencia da Xunta, o proceso de confluencia 

deberá escoller outra persoa electa para a coordinación do Grupo 

Parlamentario.

Será designada polo Grupo Parlamentario entre as persoas que o 

compoñen, sendo sometida esa decisión ao Consello das Mareas e validada 

polo Plenario. O voceiro ou a voceira do Grupo Parlamentario non debe ser a

única cabeza visíbel. A súa actuación promoverá o traballo cooperativo e 

procurará garantir a horizontalidade.

O Grupo Parlamentario debe actuar de xeito unitario e colexiado. As persoas 

que resulten elixidas actuarán sempre como representantes da cidadanía e 

en nome do proceso de confluencia e só do proceso de confluencia.

O deseño e a estrutura do Grupo Parlamentario tenderán á horizontalidade, 

distribuíndo e equilibrando as responsabilidades, respectando ao mesmo 

tempo a operatividade na toma de decisións e o bo funcionamento do grupo.

As decisións deben ser produto do debate e da escoita activa, e polo tanto 

procurarase sempre un consenso o máis amplo posible, tentando incorporar 

todas as posturas cando fose posible para que ninguén se opoña a unha 

decisión. Cando isto non fose possible, tomaranse as decisións por consenso



de calidade, entendéndoo como aquel no que non se opoña un terzo dos 

presentes.

En caso de atoparse cunha extraordinaria e urxente necesidade de tomar 

unha decision, a cuestión sera dirimida por maioría simple establecerase o 

seguinte procedemento:

• Consenso.

• 75%

• 2/3

• Maioría simple

Quen ostente cargo en nome deste proceso de confluencia recibirá 

formación en materia de igualdade de xénero e feminismos en dous niveis:

• Formación inicial e básica en feminismo para entender o movemento e 

ter unha visión global (historia do feminismo, contexto no que xorde e 

como evoluciona, conceptos básicos, violencia de xénero, lexislación 

actual ao respecto, etc.).

• Formación continuada e actualizada de temas relacionados con 

igualdade e xénero (cambios a nivel lexislativo na lei integral de 

violencia de xénero, sentenzas novidosas, etc.).

— Como se seleccionará o persoal de apoio ao Grupo Parlamentar?

A selección do personal de apoio ao GP farase a proposta do GP, validadeda

polo Consello da Marea. Deberá respecter os criterios de confianza e 

capacidade técnica, procurando a coordinación de todo o GP e será 

posteriormente validada polo Plenario. En calquera caso, o persoal eventual 

deberá asinar, previamente, a súa contratación efectiva, o código ético, os 

principios básicos e as restantes normas de transparencia para o persoal 

electo. A violación grave dos principios éticos e de transparencia poderá 

determiner a revogación desas designacións por medio dos mecanismos dos

que se dote ao Plenario, sempre con respecto ás relacións laborais 

concretas establecidas.

— Como será a súa Carta Financeira?

Tanto os cargos electos como o persoal de confianza remunerado con fondos

públicos e os cargos directos de designación política, farán públicas cada 



ano, a comezar polo intre da súa toma de posesión, as súas declaracións de 

bens, renda e, no seu caso, de patrimonio. Este compromiso estenderase 

durante tres anos despois do abandono, calquera que fose a causa, das 

súas responsabilidades. No caso das declaracións de bens precisarase a 

porcentaxe de titularidade dos bens, así como a identidade das outras 

persoas cotitulares e o réxime da relación con ditas persoas cando se conte 

co seu consentemento. Consonte a esa transparencia, faranse públicos os 

criterios que avalen a contratación de cargos de confianza ou postos 

directivos.

O balance de gastos e ingresos do Grupo Parlamentario publicarase con 

carácter trimestral. Os ingresos dos representantes electos, así como o do 

persoal de confianza e cargos directivos, serán transparentes e accesibles. 

As axendas institucionais dos parlamentarios e as parlamentarias, así como 

as ordes do día e os informes que dean conta do seu desenvolvemento, 

serán públicos e accesíbeis, aínda que por razóns de seguridade non 

sempre en tempo real.

— Como se tomarán as decisións dentro do Grupo Parlamentar?

As decisións tomaranse preferentemente por consenso. En caso de que o 

consenso non sexa posíbel tras esgotarse as vías precisas para tentalo, as 

decisións tomaranse por maioría de membros. En ningún caso o voto do 

voceiro ou a voceira terá diferente valor que o dos/as restantes integrantes 

do grupo.

— Como se suplirían eventuais baixas dentro do Grupo Parlamentar?

No caso de que un membro do Grupo Parlamentario causase baixa, o seu 

posto sería suplido pola seguinte persoa da candidature na súa 

circunscrición, se esta renunciase, sería suplido pola seguinte persoa e así 

sucesivamente.

— Como establecer o procedemento de revogación dun cargo?

No caso de que se detecte un incumprimento grave e reiterado do Código 

Ético, ou un afastamento manifesto das liñas políticas aprobadas, por parte 

de calquera membro do Grupo Parlamentario, a Organización poderá decidir 

retirar publicamente o seu apoio ao mesmo.



Esa decisión deberá ser adoptada polo Plenario cun apoio de, cando menos, 

o 60% dos que emitan voto, sempre que emita voto un mínimo do 50% das 

persoas inscritas no momento no que se inicie o proceso.Para que sexa 

convocada un Plenario con tal obxecto, deberá ser solicitado por un grupo, 

como mínimo do 25% do censo.

Realizada a proposta, a Comisión de Garantías elaborará un informe 

mediante a designación de tres persoas da mesma Comisión que deberán, 

necesariamente, escoitar á persoa afectada e decidir sobre a práctica de 

dilixencias por ela solicitadas, sendo as súas decisión recorríbeis ante a 

propia Comisión de Garantías.

De aprobarse esa decisión será requirida a persoa afectada para que deixe o

seu posto e, de non facelo, deberá, necesariamente, abandonar o Grupo 

Parlamentar.

No referido aos cargos designados polo Grupo Parlamentar ou a proposta 

destes (asesorías, etc.), a decisión corresponderá ao Consello das Mareas 

sempre que a mesma sexa instada polo 60% do mesmo Consello ou un 

grupo de persoas que representen un 40% do censo e votada 

favorablemente por 2/3 do propio Consello.

De aprobarse esa decisión, será requirida a persoa afectada para que deixe 

o seu posto e, de non facelo, sera expulsada do Grupo Parlamentario.

Estrutura e organización do Goberno.

— Quen e como se elixirían as persoas que conformen o Goberno da Xunta 

de Galicia?

O Goberno da Xunta, ou a parte do goberno que lle poda corresponder ao En

Marea en función dun pacto de goberno, deberá ser paritario e será escollido

polo Grupo Parlamentario a proposta da Presidencia ou da persoa candidata 

á Presidencia, e necesitará o previo acordo do Consello das Mareas e 

posterior ratificación polo Plenario, ao que se lle presentará, xunto cos 

criterios seguidos para a súa conformación.

— Cal será a organización interna do Goberno?

O labor, funcionamento e estrutura do Goberno da Xunta responderá aos 

principios de democracia, igualdade, transparencia, obediencia, 



responsabilidade, horizontalidade, respecto á diversidade (afectiva, cultural, 

funcional), colaboración e funcionamento colexiado.

O presidente ou presidenta da Xunta será responsable da coordinación do 

equipo de goberno e realizará tamén no seu seo labores de arbitraxe e 

mediación entre os seus membros. A persoa que presida a Xunta de Galicia, 

exercerá as funcións de representación derivadas do seu cargo, promoverá o

traballo cooperativo, procurará garantir a horizontalidade e reivindicará o 

propio concepto de goberno autónomo como conquista democrática e 

ferramenta de transformación social no territorio galego. O executivo tentará 

visibilizar unha imaxe colexiada co obxectivo de dignificar o labor de cada 

área de goberno e facer visible a súa actuación, xustificar a súa necesidade 

e reforzar a percepción social arredor da utilidade dun Goberno autónomo.

O Goberno debe actuar de xeito unitario e colexiado. As persoas que 

resulten elixidas actuarán sempre como representantes da cidadanía e en 

nome do proceso de confluencia. O deseño e a estrutura do Goberno 

tenderán á horizontalidade, distribuíndo as responsabilidades da mellor 

maneira posíbel, respectando ao mesmo tempo a operatividade na toma de 

decisións e o bo funcionamento do grupo.

As decisións tomaranse preferentemente por consenso, dentro dos límites 

marcados pola lei.

En caso de que o consenso non sexa posíbel tras esgotarse as vías precisas

para tentalo, as decisións tomaranse por maioría de membros. O voto do 

presidente ou a presidenta non terá diferente valor que o dos/as restantes 

integrantes do grupo agás nos supostos dispostos pola lei.

Quen ostente cargo en nome deste proceso de confluencia recibirá 

formación en materia de igualdade de xénero e feminismos en dous niveis:

• Formación inicial e básica en feminismo para entender o movemento e 

ter unha visión global (historia do feminismo, contexto no que xorde e 

como evoluciona, conceptos básicos, violencia de xénero e lexislación 

actual ao respecto, etc.).



• Formación continuada e actualizada de temas relacionados con 

igualdade e xénero (cambios a nivel lexislativo na lei integral de 

violencia de xénero, sentenzas novidosas, etc.)

— Cal sería a estrutura de Consellerías do Goberno?

A estrutura do Goberno será proposta polo Grupo Parlamentario, a iniciativa 

do presidente ou da presidenta, coa conformidade do Consello das Mareas e

posteriormente validada polo Plenario ou órgano equivalente.

En calquera caso, a estrutura funcional das áreas de goberno da Xunta 

incluirá tamén áreas transversais.

Caso de gobernar en coalición con outra forza, a estrutura do goberno estará

axustada ao programa político de progreso pactado, coas prioridades que se 

estimen no acordo, e nos criterios que avalen o cambio político”

— Como se escollería o persoal de apoio ao Goberno?

O presidente da Xunta e cada conselleiro ou conselleira poderá escoller os 

altos cargos e persoal de confianza deles dependientes, previa ratificación do

Consello das Mareas. A escolla do persoal ao que se refire este apartado 

seguirá criterios de transparencia informativa, deberá respectar os criterios 

de confianza e capacidade técnica, e será validada posteriormente polo 

Plenario. No suposto do persoal ao servizo ou dependiente de decisión do 

conxunto do goberno, a selección será obxecto de decisión colexiada, de 

acordo co establecido, no seu caso, no pacto de goberno.

— Como se escollería aos cargos públicos e persoal de apoio da 

administración?

O nomeamento dos cargos públicos e persoal eventual,nos supostos de libre

elección polo goberno ou no seu caso, GP, seguira criterios de transparencia 

informativa, deberá respectar os criterios de confianza e capacidade técnica, 

e será validada polo Consello das Mareas e Plenario.

— Como se escollería á representación institucional noutros organismos 

dependentes da administración?

O presidente ou presidenta da Xunta proporá ao conxunto do Goberno cada 

un dos nomeamentos de acordo co previsto, no seu caso, no pacto de 

goberno.



— Como será o proceso de toma de decisións do Consello da Xunta?

As decisións tomaranse preferentemente por consenso, dentro dos límites 

que marca a lei. En caso de que o consenso non sexa posíbel tras esgotarse

as vías precisas para tentalo, as decisións tomaranse por maioría de 

membros.

— Como establecer o procedemento de revogación dun cargo?

No caso de que se detecte un incumprimento grave e reiterado do Código 

Ético, ou un afastamento manifesto das liñas políticas aprobadas, por parte 

de calquera membro do Grupo de Goberno, a Organización poderá decidir 

retirar publicamente o seu apoio ao mesmo.

Esa decisión deberá ser adoptada polo Plenario cun apoio de cando menos o

60% dos que emitan voto, sempre que emita voto un mínimo do 60% das 

persoas inscritas no momento no que se inicie o proceso. Para que sexa 

convocada un Plenario con tal obxecto, deberá ser solicitada por un grupo, 

como mínimo do 40% do censo.

Realizada a proposta, o Consello das Mareas elaborará un informe mediante 

a designación de tres persoas do mesmo Consello. De aprobarse esa 

decisión será comunicada ao Presidente da Xunta de Galiza aos efectos do 

seu cese e destitución.“

c) Bloque relacional

Relacións entre o Grupo Parlamentar e o suxeito político.

—Con que mecanismos contarán as nosas parlamentarias para acadar o 

apoio do suxeito político?

O Grupo Parlamentario e as persoas propostas pola Organización que 

formen parte dun eventual Goberno da Xunta, son parte da Organización e 

débense aos acordos da mesma, ademais de ter que ser apoiados por ela.

Debe primarse a coordinación da acción institucional coas decisión políticas 

do conxunto de persoas partícipes e coa acción política que deriva desas 

decisións.

As persoas que forman o Grupo Parlamentario e as do Goberno da Xunta 

deben integrarse, logo das eleccións, na estrutura da mesma, e participar, 



ademais de na no Plenario, en calquera outro dispositivo de coordinación 

que se acorde constituír.

Hai que tender a evitar que as responsabilidades e a visibilidade dos cargos 

públicos deste proceso poidan ser un obstáculo para a autonomía da 

organización e a visibilidade da súa acción e propias portavocías.

—Como informarán da súa acción política as parlamentarias ao suxeito 

político?

Tanto o Grupo Parlamentario como o Goberno da Xunta darán conta 

trimestralmente do seu traballo institucional diante do Consello das Mareas, 

así como ante o Plenario, cando así se inclúa na orde do día. Tamén deberán

responder diante de calquera nodo (grupo de traballo, etc) cando a natureza 

dos asuntos así o requira, previa solicitude e trala aprobación dos órganos de

coordinación.

Estas dinámicas de rendemento de contas non deberán suplir, en ningún 

caso, aqueles que se deberán implementar nas institucións.

— Que datos das parlamentarias terán que ser do coñecemento do suxeito 

político?

Cando menos, os que prescribe a lei.

— E do seu persoal de apoio?

Cando menos, os que prescribe a lei.

— Como renderán contas e ante que órgano?

As persoas que sexan elixidas e conformen o Grupo Parlamentario 

participarán na estrutura organizativa da que se dote o proceso de 

confluencia, debendo asegurar a súa presenza o Plenario.

Serán habilitadas fórmulas para que as mesmas expliquen a súa actividade 

sobre todo de carácter sectorial e tanto con persoas da Organización como 

con entidades sociais con interese na materia, mediante actos públicos 

descentralizados e periódicos, nos que poidan interactuar coas persoas que 

conforman a estrutura organizativa e a cidadanía en xeral



— Que vías de comunicación se abrirán entre o suxeito político e o Grupo 

Parlamentar?

As persoas que conforman o GP participarán de forma periódica na Comisión

de Coordenación do xeito indicado no documento de Organización Interna, 

coa fin de facilitar o coñecemento da súa actividade. Deberán asistir e 

informar sobre a súa actuación sempre que este órgano os convoque ao 

efecto.

Relacións entre o Grupo Parlamentar e o Goberno.

— Como se coordinarán o Grupo Parlamentar e o Goberno?

O Grupo Parlamentario e o Goberno da Xunta terán xuntanzas periódicas e 

outros mecanismos de coordinación. En ambos os dous casos, serán 

coñecidos polo Plenario.

Para coordinar o Grupo Parlamentario e o Goberno serán celebrados 

plenarios conxuntos dos parlamentarios e as parlamentarias, membros do 

goberno e persoas que designe o suxeito político. Este plenario, por 

exemplo, tería que celebrarse como mínimo: ao inicio de cada período de 

sesións; para elaborar a proposta de orzamentos; e para preparar o debate 

de estado da nación.

Relacións entre o Goberno e a organización.

— Con que mecanismos contarán os nosos cargos públicos para acadar o 

apoio do suxeito político?

O proceso de confluencia estabelecerá, a través dos seus órganos, os 

mecanismos e as dinámicas necesarias para que o suxeito político siga vivo, 

tanto para dar apoio ao Grupo Parlamenario e/ou o Goberno da Xunta na 

consecución dos obxectivos políticos compartidos como para exercer os 

labores de fiscalización e contrapoder.

— Como informarán da súa acción política os cargos públicos ao suxeito 

político?

As persoas que compoñan os grupos institucionais participarán dos órganos 

de coordinación do proceso de confluencia, coa fin de manter informado de 

forma periódica ao suxeito político dos acontecementos que se deriven da 

súa acción institucional. Polo menos unha persoa do Goberno deberá asistir 



e informar das actuacións do Goberno sempre que o Consello das Mareas se

convoque e se inclúa na orde do día, ou sexa requerido para elo.

— Que datos dos cargos públicos terán que ser do coñecemento do suxeito 

político?

Perfil profesional, ademais dos que prescribe a lei.

— E o seu persoal de apoio?

Perfil profesional, ademais dos que prescribe a lei.

— Como renderán contas e ante que órgano?

As persoas que sexan elixidas e conformen o Grupo Parlamentario, así coma

as pertencentes ao Goberno, participarán na estrutura organizativa da que se

dote o proceso de confluencia, debendo asegurar a súa presenza no 

Plenario.

Serán habilitadas fórmulas para que as mesmas expliquen a súa actividade 

sobre todo de carácter sectorial e tanto con persoas da Organización como 

con entidades sociais con interese na materia, mediante actos públicos 

descentralizados e periódicos, nos que poidan interactuar coas persoas que 

conforman a estrutura organizativa e a cidadanía en xeral.

— Que vías de comunicación se abrirán entre o suxeito político e o Goberno 

da Xunta?

Aplicaranse os mecanismos de democracia directa e/ou rendición de contas 

estipulados no documento de Organización Interna.

Relacións entre os diferentes grupos parlamentarios

O Grupo Parlamentario terá autonomía para establecer relación con outros 

grupos parlamentarios, e deberá dar conta das relacións con outros grupos 

parlamentarios sempre que estas puidesen cuestionar aspectos relacionados

co Programa, os Principios Básicos ou o Código Ético.

No relativo a outros acordos parlamentarios, distintos dos de investidura ou 

de goberno, que se puidesen dar con outras forzas políticas, estes virán 

limitados polos principios básicos, e o código ético do En Marea, e o 

programa electoral ou, no seu caso, de goberno



d) Rendición de contas

— Como renderá contas o Goberno directamente ante a cidadanía, ademais 

de a través dos canles regulamentados pola Lei?

A rendición de contas é eixo fundamental da acción política do Goberno. Os 

membros do Goberno deberán rendir contas de forma pública, aberta e 

descentralizada, fronte ás entidades provinciais, comarcais ou municipais 

que se cren para facelo, tanto presencialmente como por medio doutras 

ferramentas.

— Como renderá contas o Grupo Parlamentar directamente ante a cidadanía,

ademais de a través dos canles regulamentados pola Lei?

Mediante actos públicos, abertos á cidadanía e descentralizados. 

Promoverase ademais que a cidadanía poida intervir nestes actos. 

Estableceranse tamén outros mecanismos de rendición de contas e 

transparencia utilizando as ferramentas dispoñibles.

e) Participación cidadá

— Que fórmulas de democracia directa no executivo se van artellar?

O poder executivo reside no Consello de Goberno da Xunta. O futuro 

goberno comprométese a achegar á cidadanía a xestión diaria das 

institucións, poñendo en marcha mecanismos de participación cidadá que 

melloren e faciliten a posta en práctica de valores como a autonomía e a 

participación na xestión e toma de decisións sobre os recursos públicos.

— Que fórmulas de democracia directa no lexislativo vanse artellar?

O futuro goberno promoverá o artellamento de mecanismos que 

permeabilicen a participación da cidadanía na elaboración e toma de 

decisión das leis, especialmente cando a formulación dunha lei puidese 

danar os dereitos sociais, ambientais ou políticos da cidadanía. O Goberno e 

o Grupo Parlamentario traballarán para ampliar os mecanismos e 

instrumentos de participación cidadá xa previstos legalmente.



— Como e cales serán vinculantes as consultas que se fagan á cidadanía?

O Goberno ou Grupo Parlamentario presentará no primeiro ano da lexislatura

unha modificación da actual lei de iniciativa lexislativa popular e participación 

cidadá, que amplíe e mellore ditos mecanismos e instrumentos de 

empoderamento cidadá, así como un proxecto de lei de consultas populares.

f) Transparencia

—  Que medidas de transparencia implantaranse na acción do goberno?

O Goberno da Xunta desenvolverá mecanismos de información transparente 

na relación coa cidadanía, que irán máis alá dos que prescribe a lei e estarán

detallados no programa electoral.

A información porase ao dispor da cidadanía de forma aberta, comprensíbel 

e en formatos que permitan a súa reutilización, seguindo os criterios da 

filosofía Open Data.

Será pública toda aquela información relevante que non estea protexida pola 

lexislación de protección de datos ou que se declare reservada por lei. O 

Goberno publicará a información relevante para que a cidadanía poda 

controlar a acción de goberno. Particularmente, as axendas do/a 

presidente/a e os/as conselleiros/as, os relativos á contratación pública, as 

declaracións de bens e actividades dos/as concelleiros/as, etc. serán dadas 

a coñecer tanto na web institucional como por outros medios ao seu alcance.

Toda aquela información que, non sendo reservada por imperativo legal, non 

chegue a ser publicada na web ou por outro mecanismo, será accesíbel para

calquera cidadán ou cidadá segundo os mecanismos que 

regulamentariamente se determinen.

Os cargos electos, así como o persoal de confianza remunerado con fondos 

públicos e os cargos directos de designación política, farán públicas cada 

ano, a comezar polo intre da súa toma de posesión, as súas declaracións de 

bens, renda e, no seu caso, de patrimonio. Este compromiso estenderase 

durante tres anos despois do abandono, calquera que fose a causa, das 

súas responsabilidades. No caso das declaracións de bens precisarase a 

porcentaxe de titularidade dos bens, así como a identidade das outras 



persoas cotitulares e o réxime da relación con ditas persoas cando se conte 

co seu consentemento. Consoante a esa transparencia, faranse públicos os 

criterios que avalen a contratación de cargos ou postos de libre designación.

Os ingresos dos representantes electos, así como o persoal de confianza e 

cargos directivos e altos cargos, serán transparentes e accesibles, ampliando

e desagregando a información a publicitar.

— Que medidas de transparencia implantaranse na acción do Grupo 

Parlamentario?

O Grupo Parlamentario fará públicas na web as retribucións, declaracións de 

bens e actividades e declaracións de IRPF, e no seu caso, Patrimonio das 

persoas que o integran. Dita publicación actualizarase anualmente e sempre 

que se dean os supostos de feito de alteración de ditas declaracións.

Á súa vez, o Grupo Parlamentario será transparente no relativo á súa 

actuación, desenvolvéndose tamén na web correspondente un apartado 

específico.

Ademais, as contas do partido e grupo parlamentar deben ser públicas. A 

estes efectos, trimestralmente publicaranse as súas contas na súa propia 

web.
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