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RESUMO EXECUTIVO

O presente documento fixa as liñas político-organizativas de Podemos en Galicia e es-
boza os problemas sociais e económicos que debemos afrontar mediante a coprodución 
política da cidadanía para construír un país mellor para a nosa xente.

A crise de réxime maniféstase en toda a súa plenitude en Galicia, xa que a lacra da co-
rrupción se espallou, mesturada co caciquismo, polo conxunto do sistema político au-
tonómico. Operacións como Campeón ou Pokémon dan mostra do despilfarro e do uso 
clientelar dos recursos públicos característico do PP ao longo dos seus anos de Goberno 
austericida.

En Galicia temos un traballador cotizando á Seguridade Social por cada 3 habitantes. 
Esta crise demográfica agravada pola incapacidade para xerar emprego e a continua 
emigración da nosa xente nova máis preparada require que definamos en positivo un 
proxecto colectivo e ilusionante de país. Isto leva consigo afrontar a planificación terri-
torial, social, económica, de modelo produtivo e de modelo enerxético.

Galicia está vivindo hoxe en día un espertar político xenuíno, que se plasmou electoral-
mente con moita forza na xente da costa e das cidades –cos recortes en educación e sa-
nidade de fondo–, e que irrompe de forma novidosa entre os nosos sectores produtivos, 
relacionados tradicionalmente co entramado electoral do PP. Neste escenario, cremos 
que PODEMOS representa a ferramenta máis axeitada para canalizar as demandas so-
ciais da cidadanía galega.

Por iso, debuxamos as liñas de actuación de PODEMOS en Galicia coa vista posta nas 
vindeiras eleccións: un compromiso contra a corrupción, pola transparencia e o control 
democrático, un plan galego de rescate cidadá centrado na protección da saúde públi-
ca, da educación como motor do cambio, do dereito á vivenda, da construción dunha 
sociedade igualitaria e da defensa do benestar con especial atención aos nosos maiores 
e ao medio rural.

As eleccións galegas van ser un espazo privilexiado para decidir, como militancia res-
ponsable, se dar resposta ao desexo de cambio dos galegos e galegas e en qué forma face-
lo: se dando continuidade á suma de forzas que representa En Marea ou se concorrendo 
en solitario como Podemos.

O noso modelo de organización desenvolve os principios organizativos establecidos pola 
Asamblea Ciudadá, Sí Se Puede de Podemos, axeitándoos á realidade complexa de Ga-
licia. A nosa estrutura autonómica de Podemos contará con:
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Unha Asemblea Cidadá Galega, órgano máximo de decisión, integrado polo conxunto 
de persoas inscritas en Galicia.

Un Consello Cidadán Autonómico integrado por 35 persoas dividido en áreas de traba-
llo que xerarán espazos abertos para que os inscritos, círculos e axentes sociais poidan 
colaborar na configuración e o desenvolvemento de Podemos en Galicia.

Unha Secretaría Xeral, encargada da coordinación, a dirección política e a representa-
ción de Podemos en Galicia

Un Consello de Coordinación Galego, encargado de organizar o traballo e asumir as ta-
refas diarias mentres non se atope reunido o Consello Cidadán e que é, ademais, o equi-
po no que se apoia o/a Secretario/a Xeral para realizar as súas tarefas, tanto de carácter 
público como de coordinación interna.

Unha comisión de garantías democráticas integrada por 6 persoas, 3 titulares e 3 su-
plentes, que resolverá os conflitos que se xeren e fixará os criterios de adecuación dos 
principios de Podemos na nosa rexión.

Unha comisión Garante da Conciliación e das Necesidades Especiais, que ten o fin de 
facilitar e garantir a igualdade de participación entre mulleres e homes na nosa organi-
zación, sendo especialmente sensibles cos membros da organización que teñen respon-
sabilidades familiares e/ou necesidades especiais.

Ademais, conscientes do desafío que supón o empoderamento e a participación cida-
dáns nun territorio con tan desigual distribución poboacional como Galicia é imprescin-
dible abrir espazos de enlace e protagonismo cidadán, onde círculos, consellos cidadáns 
municipais, áreas de traballo e inscritos poidan colaborar conxuntamente e traballar 
participativamente. Para o cal definimos os Círculos sectoriais galegos, o Órgano Inter-
círculos Comarcal e os Círculos Mocidade.

Definir en positivo un proxecto colectivo e ilusionante de 
país leva consigo afrontar a planificación territorial, social, 
económica, de moldelo productivo e de modelo enerxético.“
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PRESENTACIÓN
A CRISE POLÍTICA E SOCIAL DE GALICIA

A crise económica e o desmantelamento do Estado de benestar é unha realida-
de para o conxunto do Estado Español. O réxime do 1978 descomponse ante a 
mirada axitada das xeracións que viviron en primeira persoa a transición e da 
mirada frustrada das novas xeracións que reclaman o seu protagonismo na con-
figuración dun novo escenario político.

As institucións políticas españolas atravesan a maior crise de lexitimidade das 
últimas tres décadas principalmente pola proliferación sen fin de casos de co-
rrupción, do fortalecemento das redes clientelares, que son rexeitadas pola ci-
dadanía honesta do país con máis forza que nunca, que observou pasmada que 
só conseguiu informarse cando foron aireados polos medios de comunicación e 
pola acción xudicial, e non pola denuncia política nas institucións representati-
vas nas cámaras ao longo de todo o territorio do Estado.

En Galicia, feudo histórico do Partido Popular no que o bipartito defraudou as 
arelas de cambio da cidadanía, esa crise de réxime maniféstase en toda a súa 
plenitude. Aínda que polo seu menor desenvolvemento económico e pola pegada 
máis cativa que tivo a burbulla económica aquí as “oportunidades de negocio” da 
corrupción fosen máis baixas que noutras zonas do Estado, mesturada co caci-
quismo, a lacra corrupta espallouse polo conxunto do sistema político autonó-
mico tradicional, como se puxo de manifesto en operacións como Campeón ou 
Pokémon, que atinxían á totalidade do arco parlamentario galego existente ata 
2012. O despilfarro e uso clientelar dos recursos públicos característico do PP ao 
longo dos anos de goberno en Galicia e o errado goberno de PP e PSOE antes e 
despois da época de “bonanza económica”, así como a xestión austericida e clara-
mente anti-social da crise por parte do PP, non son máis que as dúas caras dun 
mesmo modelo político e social que permitiu sempre ao abeiro da alternancia e 
da pasividade a promoción de castas partidistas, económicas e clientelares das 
rendas do capital en detrimento dos intereses da gran maioría social traballado-
ra de Galicia.

No noso país están imputados neste momento por corrupción o alcalde de Vigo 
e os ex-alcaldes de Lugo, Ourense e Santiago, así como os actuais presidentes 
das deputacións da Coruña e Ourense e os anteriores da de Lugo, Pontevedra 
e Ourense. E este último xa foi condenado por contratar a máis dun cento de 
enchufados nunhas semanas para que o seu fillo gañase o congreso provincial 
do PP de 2010. O caso de Baltar é un paradigma da casta política en Galicia, 
como grupo pechado e dinastía familiar que administra a pobreza da súa pro-
vincia en beneficio deles mesmos. Só hai que escoitar as vergoñentas gravacións 
do escándalo sexual que atinxe ao segundo dos Baltar para ter unha reveladora 
noxenta radiografía do sistema, a través da voz do fillo que se laia de que non lle 
pode botar a culpa das falcatruadas que atopa na Deputación ao seu antecesor, 
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BLOQUE I. OBXECTIVOS POLÍTICOS DE PODEMOS EN GALICIA
Capítulo 1. PODEMOS no contexto político actual
O espertar galego

Galicia está construíndo hoxe en día o seu propio espertar político. O pouso que 
deixou o movemento dos “indignados” no conxunto do Estado, logo daquel fa-
moso 15 de maio, está a ter unha continuidade xenuína, cinco anos despois, que 
se plasmou electoralmente con moita forza na xente da costa e das cidades –cos 
recortes en educación e sanidade de fondo–, pero que irrompe de forma sor-
prendente entre os nosos sectores produtivos, relacionados tradicionalmente co 
enreixado electoral do PP.

A manifestación “En Defensa do Mar” que tivo lugar en Santiago de Compostela 
o pasado 28 de febreiro de 2016 foi histórica; non só porque uniu por primeira 
vez un sector tradicionalmente desunido nas súas demandas, senón porque foi 
expresión multitudinaria dun malestar larvado dende hai décadas ante proble-
mas estruturais sen resolver. Entre eles atópase o saneamento das rías, os cons-
tantes recortes en capturas, os problemas en moitas especies, as imposicións re-
gulamentarias absurdas e, sobre todo, a sensación de falta de vontade política, de 
pésima xestión e, tamén, dos posibles intereses ocultos por parte do goberno do 
PP á hora de impoñer un Anteproxecto de Lei de Acuicultura rexeitado de forma 
unánime polo sector. Moi significativo do momento político actual foi, precisa-
mente, que o anuncio da retirada deste proxecto días antes da manifestación non 
tivese o efecto desexado. Non só non desmobilizou á xente do mar, senón que a 
impulsou aínda máis na súa convicción de que o PP estaba a enganalos.

En pé están tamén os nosos gandeiros, desamparados ante a liberalización dun 
mercado que os obriga a competir en desigualdade de condicións e que se ato-
pan, desunidos e divididos, ante un problema estrutural de modelo produtivo, 
de base territorial, de mala xestión política e de falta de vontade da Consellería 
do rural para defendelos ante a industria e as distribuidoras na Mesa do Leite.

E ata en pé está o sector forestal, que se atopa nestes momentos nunha encru-
cillada, cun mercado do eucalipto nunha situación de “cuasi” monopolio na que 
tanto produtores como rematantes de madeira se atopan sometidos aos capri-
chos dunha industria pasteira que, coas súas baixadas sistemáticas e inxustifi-
cadas de prezos, provocaron a primeira folga conxunta que se lembra no sector.

Tamén nas cidades vimos a xente espertar coma nunca antes. A histórica ma-
cro-manifestación en defensa da sanidade pública en Vigo do pasado setembro, 
que xuntou persoas de todas as cores políticas, pero unidas pola defensa dun 
dereito básico que non estamos dispostas a perder: o dereito á saúde e a unha 
atención médica de calidade, gratuíta e igual para todas as persoas.

porque é o seu pai, e explica que se meteu nun gran sarillo ao aplicar a doutrina 
de austeridade do seu partido, botando á rúa a moreas dos enchufados de ou-
trora, que son todos familiares e protexidos de alguén. E para rematar, podemos 
mencionar as investigacións da Xuíza de Lara forzaron a dimisión de Besteiro, 
que primeiro renunciaría a ser candidato á Xunta polo PSdG tras múltiples im-
putacións e coa última, malia resistirse ata o último intre, dimitiu da Secretaría 
Xeral do seu partido. O ex-líder dos socialistas galegos considérase presa dunha 
persecución pero só co tempo saberemos realmente que pasou. Velaí o retrato da 
política galega, do círculo vicioso da miseria ética, social e económica.

Este profundo deterioro do réxime chegou ás urnas, cunha decadencia acelerada 
do Partido Popular, que está nos seus niveis máis baixos desde que nel se unifica-
ron todas as familias da dereita, un devalo histórico que tamén sofren o PSOE e 
o BNG. Nunha Galicia na que Cidadáns acada uns dos seus peores resultados de 
todo o Estado, só por enriba dos do País Vasco e Navarra, emerxeu a alternativa 
que representa En Marea, como amosa a súa histórica segunda praza nas xerais 
de decembro de 2015, rachando incluso o bipartidismo nos seus castelos antes 
inexpugnables de Lugo e Ourense. Xa se vira tamén nas municipais, que produ-
ciron en Galicia unha das maiores colleitas de alcaldías do cambio, coas alcaldías 
de tres das súas cidades: A Coruña, Ferrol e Santiago.

Por outra banda, debemos lembrar que Galicia foi pioneira en marcar o camiño 
que logo seguiría PODEMOS no conxunto do Estado. A pesar das súas eivas de 
funcionamento e estrutura, AGE (Alternativa Galega de Esquerda) foi a plata-
forma política pioneira en recoller o latexo do 15-M e levalo aos parlamentos. 
Naquela campaña autonómica de 2012, na que participou Pablo Iglesias como 
asesor, empezou a manifestarse a moi profunda crise do réxime político de 1978 
e dos seus tres piares fundacionais: o pacto político- constitucional, o pacto eco-
nómico-social e o modelo socio-cultural que influíu na cidadanía ao longo da 
Transición para lexitimala dende os medios creadores de opinión. Para Galicia, 
supuxo tamén o fito histórico de xuntar os nacionalistas saíntes do BNG –con 
Xosé Manuel beiras á fronte– con Esquerda Unida.
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En definitiva, os resultados das últimas eleccións (as Europeas de 2014, as Mu-
nicipais de maio de 2015 e as Xerais de decembro de 2015) confirman que Gali-
cia está espertando e tomando consciencia de que é posible unha nova maneira 
de facer as cousas en política. Certo é que houbo precedentes de descontento 
social nos últimos anos de democracia: aí está Nunca Máis, as mobilizacións es-
tudantís contra a LOU, as folgas obreiras e o conflito nos estaleiros. Pero tamén 
é certo que a única vez en máis de dúas décadas en que este descontento logrou 
traducirse nunha suma de votos abonda (aínda que escasa) para quitar ao PP do 
Goberno, o pacto postelectoral entre o PSOE e o BNG acabou por defraudar á 
xente.

PODEMOS, como organización política xurdida da vontade dunha revolución 
democrática e da construción dun novo modelo de Estado realmente plurina-
cional, equitativo e xusto, representa en Galicia a ferramenta máis axeitada para 
canalizar as demandas sociais da cidadanía galega, pois esta ten amosado rei-
teradamente a súa preferencia por aquelas ideas que sitúan as persoas e non os 
territorios ou os esencialismos ideolóxicos no centro das políticas.

PODEMOS en Galicia debe defender e desenvolver as ideas básicas dun gale-
guismo reflexivo que sirva para mellorar a vida das persoas dentro do noso terri-
torio. En Galicia existe un sentimento de marcada identidade cultural asumido 
con naturalidade pola maioría da poboación, pero que non se plasma necesaria-
mente nunha vocación nacional, como ocorre en Euskadi ou en Cataluña. Fun-
damentar a construción da “identidade nacional galega” –ou, como se lle vén 
chamando na vida política dos últimos tempos do “suxeito político galego”– só 
ten sentido se supón un beneficio para a xente.

PODEMOS e o impulso da nosa valiosa lingua

O galego ocupa o posto 23 das linguas máis faladas entre as 150 linguas europeas 
e conta con máis falantes que algunhas linguas oficiais europeas como eslovaco, 
esloveno, maltés, islandés e gaélico e, xunto co catalán e co vasco, son as tres 
únicas linguas europeas non oficiais de estados que poden ser empregadas nas 
institucións da Unión Europea.

Sen embargo, segundo os últimos datos extraídos do Instituto Galego de Esta-
tística, constátase unha perda considerable de falantes de galego. En 10 anos, de 
2003 a 2013, a cifra de persoas que falan habitualmente galego descendeu 12 
puntos, pasando de 43,2% a 31,2%, ao mesmo tempo que se dá un incremento 
destacado de persoas que se expresan sempre en castelán, do 19,6 ao 26,25% no 
mesmo período. Este descenso no número de falantes é especialmente acusado 
na xente nova e na poboación urbana, debido en parte á perda da transmisión 
familiar entre xeracións e en parte tamén á ineficacia das medidas normalizado-
ras. O galego atópase lonxe de estar normalizado en Galicia xa que conta cunha 
presenza minoritaria en moitos ámbitos: no mundo empresarial, no eido cientí-
fico, técnico, sanitario, xurídico, relixioso, nos medios de comunicación privados 
(especialmente na prensa escrita), etc.

Estes datos poñen de manifesto que a política lingüística dos gobernos anterio-
res foi ineficiente e devastadora para a lingua galega, xa que non conseguiu frear 
a perda de falantes ocasionada por políticas que historicamente desprestixiaron 
a nosa lingua e a encheron de prexuízos sociais. Os intentos dos gobernos ante-
riores de medidas para normalizar o galego fracasaron estrepitosamente.

O goberno que máis atentou contra a nosa lingua foi o do Partido Popular de 
Feijóo, algo que quedou máis que constatado co decreto de plurilingüismo que 
elaborou cando chegou á Xunta, o cal foi recorrido en abril de 2015 pola Real 
Academia Galega ao Tribunal Constitucional. O principal motivo da decisión 
adoptada polo plenario da RAG é a defensa dos dereitos “das persoas galegofa-
lantes, que considera vulnerados polo devandito decreto”. O concepto de nor-
malización lingüística está detrás de toda a súa argumentación xa que a Cons-
titución recolle o dereito á igualdade, unha igualdade material que obriga aos 
poderes públicos a removeren os obstáculos que se interpoñan na súa consecu-
ción, levando a cabo accións positivas en persoas e colectivos marxinados. No 
que se refire á lingua, esta acción positiva é o que se coñece como normalización 
lingüística. Se a mesma RAG entende que o decreto do plurilingüismo elaborado 
polo goberno do PP cando chegou á Xunta perpetuaba a situación de inferiori-

“Unha lingua é máis que unha obra de arte; 
é matriz inesgotable de obras de arte”. 

Daniel Rodríguez Castelao
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dade da lingua galega ao excluír taxativamente o uso nas materias científicas, a 
propia xurisprudencia do Tribunal Constitucional establece que as dúas linguas 
oficiais deben ter unha presenza no ensino para garantir a consecución da igual-
dade, o que para a Academia non se consegue co decreto que establece un ríxido 
equilibrio entre as dúas linguas oficiais. De feito, aínda que a propia norma di 
desenvolver a Lei de Normalización Lingüística, en realidade estaba en aberta 
contradición con esta. Antes do recurso da RAG o decreto do PP fora recorrido 
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quen anulou dous puntos que o 
goberno utilizaba para crear disensión entre a comunidade educativa e os pais e 
nais, cando dita preocupación non existía nin nas aulas nin fóra delas. Sen em-
bargo, o PP fixo caso omiso aos ditames da xustiza.

Deste ataque do goberno de Feijóo ao uso do galego no ensino naceron varios 
movementos cidadáns e distintas iniciativas, non só conformadas de persoas 
pertencentes ao mundo educativo, como a Plataforma Queremos Galego, que 
no seu manifesto “Queremos galego na escola! Derrogación XA do Decretazo!”, 
viñeron a poñerlle voz ás históricas manifestacións de rexeitamento a este de-
creto que inundaron as rúas galegas coa vocación de defender a nosa lingua, no 
cal expoñen:

“O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza determinou en varias sentenzas que 
os principais piares sobre os que se asenta o mal chamado “decreto do pluri-
lingüismo” son ilegais. Ademais, indicoulle tamén ao Goberno galego que debe 
realizar unha política de promoción do idioma propio do país de acordo co esti-
pulado pola Lei de normalización lingüística.
O Tribunal dálle así a razón aos miles de persoas que saíron á rúa nas históri-
cas manifestacións convocadas en defensa da nosa lingua. Ao mesmo tempo, 
o discurso do PP sobre as linguas no ensino, que xa estaba deslexitimado pola 
súa falta de apoio nas comunidades educativas, por ser un discurso crispante, 
por ser antipedagóxico ou por vulnerar tratados internacionais sobre dereitos 
lingüísticos, está agora, ademais, claramente considerado pola xustiza como fóra 
da legalidade.”

Cando o bipartito aprobou o decreto do galego, o PP non só creou un conflito 
coa nosa lingua na sociedade galega, agravando a súa situación de inferioridade 
histórica fronte ao castelán, senón que seguiu facendo medrar un problema que 
non existía fomentando un clima de opinión que deu lugar a unha percepción 
social negativa sobre o que debería ser prioridade de todas as forzas políticas 
galegas nesta materia, xa que a posta en valor e a defensa da nosa lingua debe-
ría estar fóra de todo o debate político, e máis co valor sentimental que esta ten 
para a maioría dos galegos e galegas. O PP creou este clima de rexeitamento por 
motivos interesados e electoralistas máis que por unha vocación social, por iso 
se apresurou a prometer que o derrogaría se gañaba as eleccións. Esta norma 
establecía o 50% pero como porcentaxe mínima que debía impatirse en galego. 
O Partido Popular tamén recorreu ao 50% no seu decreto do plurilingüismo, 
pero para garantir que o castelán e o galego tivesen a mesma presenza nas aulas. 

Ao introducir un terceiro idioma, o galego perde presenza na aulas con respecto 
á norma anterior prexudicando gravemente a súa normalización e vulnerando 
o que establece a propia Constitución. Por iso os tribunais deslexitimaron dito 
decreto.

PODEMOS en Galicia debe manifestar un compromiso claro na defensa, impul-
so e posta en valor da nosa lingua. O coñecemento do galego ábrenos as portas 
á comunicación cuns 250 millóns de persoas dos territorios nos que se fala por-
tugués, a sexta lingua máis falada no mundo, coa que nos podemos entender e 
facer entender tanto oralmente como por escrito.

Ademais da defensa do galego, PODEMOS en Galicia debe apostar tamén polo 
coñecemento activo doutras linguas pero sen que isto prexudique o peso da lin-
gua galega no sistema educativo, como aconteceu co mencionado decreto do 
plurilingüismo do goberno da Xunta de Galicia. O propio Comité de Expertos do 
Consello de Europa tamén criticou recentemente a política lingüística da Xunta 
por incumprir os compromisos da Carta Europea das Linguas Rexionais e Mi-
noritarias e censura o decreto do plurilingüismo, que regula o uso do galego no 
ensino, por reducir o uso da lingua galega ata un máximo dun terzo do horario 
lectivo, o que contrasta co compromiso do acordo internacional de elevala ata 
ser o idioma predominante do sistema educativo. No informe elaborado polo 
comité póñense especialmente de manifesto as carencias no ámbito xudicial e 
sanitario e ínstase ás administracións españolas e galegas a introduciren os cam-
bios lexislativos necesarios para inverter estas tendencias.

Para PODEMOS en Galicia a política lingüística autonómica debe ter como 
obxectivo avanzar cara á normalización lingüística do galego en todos os ámbitos 
e conseguir un aumento progresivo do número de falantes en todas as franxas de 
idade e todos os sectores sociais.

Por todo disto, PODEMOS Galicia propón as seguintes medidas concretas refe-
rentes ao impulso e posta en valor do galego:

1. Que o decreto do plurilingüismo sexa derrogado de forma inmediata e 
que se promulgue unha nova norma, elaborada en colaboración coa comunida-
de educativa, universitaria e non universitaria, as comunidades de pais e nais 
e coas institucións competentes nesta materia a través de procedementos e 
espazos participativos.

2. Impulsar o papel normalizador da CRTVG, mellorando a oferta de lecer 
infantil e xuvenil en galego na TVG e na RG; fomentando unha programación 
de calidade, plural, moderna e atractiva para a cidadanía que poña en valor o 
galego como lingua progresista a través de debates políticos plurais sobre temas 
de interese xeral de temática galega, onde as persoas expertas utilicen o gale-
go; ademais dunha programación ampla, específica dende unha perspectiva 
vangardista e actual sobre a historia de Galicia, patrimonio, música en galego, 
literatura galega, etc.
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3. Avanzar nos acordos con outras canles, distribuidoras, produtoras para a 
dobraxe e subtitulado de filmes e series en galego.

4. Impulsar e apoiar unha industria musical e cinematográfica de calida-
de en galego cunha perspectiva nova, innovadora e moderna para que resulte 
atractiva para as novas xeracións e traspase a fronteira do rural para chegar ao 
ámbito urbano onde a lingua galega ten máis difícil a súa normalización.

5. Impulsar e apoiar unha cultura e unha industria da arte de calidade en 
galego.

6. Impulsar un plan para a introdución e o emprego do galego na educa-
ción infantil a través de ofertar materiais en galego e xoguetes e lecer infantil, e 
xuvenil en galego.

7. Impulsar e ofertar en positivo na Administración pública os servizos, 
documentación, informes, formularios, etc., e así como ferramentas de traballo, 
mesmo as aplicacións telemáticas, nun galego sinxelo, comprensible e accesible 
para toda a cidadanía, inclusive nas administracións de xustiza e Servizo Gale-
go de Saúde, para facilitarlle a atención aos cidadáns ao mesmo tempo que se 
impulsa a nosa lingua.

Capítulo 2. Liñas xerais da actuación en Galicia

A elaboración do Programa de PODEMOS para Galicia será un proceso que co-
mezará unha vez estea constituída a nosa organización na súa dimensión au-
tonómica e formará parte dun esforzo colectivo, permanente e aberto á libre 
participación. Por isto, neste documento recollemos de xeito preliminar e con 
carácter político cales son as nosas grandes prioridades políticas que van marcar 
os nosos pasos cara á recuperación das políticas públicas para a cidadanía gale-
ga. Queremos establecer neste documento unha posición de partida e de inicio 
do debate.

1. Loita contra a corrupción, transparencia e control democrático

A corrupción sitúase como segundo gran problema para a cidadanía xusto des-
pois do paro. Esta percepción da opinión pública non é de estrañar tendo en 
conta que se contan xa case 1.700 causas abertas nos diferentes órganos xudi-
ciais, con máis de 500 imputados atopándonos que só unha vintena se atopa 
cumprindo condena nalgúns cárceres do territorio nacional. O cómputo global 
do impacto da corrupción sobre o erario público cífrase entre 10.000 e 40.000 
millóns de euros anuais (entre o 1 e o 4% do PIB). Só os casos máis aireados 
mediaticamente de malversación de fondos públicos (Bárcenas, Granados, Ban-
kia, Nóos/Urdangarín, EREs, Púnica...) significaron en total unha diminución 
de máis de 5.000 millóns de euros para a facenda pública.

O caso Pokémon é a maior causa 
de corrupción xulgada en Galicia, 
con cerca de 100 imputados, altos 
cargos do PP na Coruña, Santiago 
ou do PSOE en Lugo e Ourense. 
Afectou ao ex-alcalde de Ourense, 
Francisco Rodríguez (PSdG), ao de 
Boqueixón Adolfo Gacio (PP), ao 
ex-conselleiro de urbanismo de Lugo 
Francisco Fernández Liñares (PSdG), 
Fernando Blanco, ex-conselleiro de 
Industria (BNG) ou ao ex-tenente 
de alcalde da Coruña, Julio Flores 
(PP). A trama xiraba en torno ao 
grupo Vendex e salpica a numerosos 
concellos galegos. A operación 
Pokémon, chegou á Coruña en forma 
de ‘Pikachu’. A investigación xudicial 
levou á imputación de concelleiros, 
asesores, altos cargos e funcionarios 
por presunta prevaricación, subornos, 
tráfico de influencias, branqueo, 
fraude e exaccións ilegais, negociación 
prohibida a funcionarios e alteración 
de concursos.

O caso Campeón, unha 
investigación xudicial sobre a presunta 
concesión de subvencións irregulares 
a cambio de comisión a cargos 
públicos. Foron detidas 15 persoas, 
entre as que figura o empresario 
Jorge Dorribo e dous directivos de 
IGAPE. A investigación afectou a 
dous deputados autonómicos e ao ex- 
ministro de Fomento José Blanco.

O caso Baltar. O ex-presidente da 
Deputación de Ourense e ex- barón 
do PP Xosé Luis Baltar foi condenado 
a nove anos de inhabilitación por 
prevaricación. A xustiza considera 
probado que contratou 104 persoas 
“con conciencia de que faltaban 
os principios básicos de calquera 
contratación pública, como é a 

publicidade de ditos contratos para 
que calquera persoa puidese acceder, 
privando o acceso á función pública 
de acordo cos principios de mérito e 
capacidade”.

O caso Orquestra, que revolveu 
os cimentos políticos dunha parte 
importante da Costa da Morte antes 
das municipais de 2011, xa non é unha 
soa causa, senón catro diferentes por 
cada un dos municipios afectados: 
Cee, Corcubión, Fisterra e Mazaricos. 
Os imputados neste caso son o alcalde 
de Cee, Ramón Vigo Sambade, 
que segue no cargo, o rexedor de 
Corcubión, Francisco Javier Lema 
Fuentes (PSOE), José Manuel Santos 
Maneiro (PP) en Mazaricos, José 
Manuel Traba Fernández (PP) en 
Fisterra.

Caso Conde Roa, imputado da 
operación ‘Manga’. O ex-alcalde de 
Santiago do PP foi imputado na 
segunda fase da operación Pokémon 
–Manga–. Tras a súa imputación e 
dimisión, o grupo municipal do PP 
en Santiago de Compostela chegou 
a contar con dez dos seus trece 
membros imputados por corrupción, 
incluído o seu alcalde, Ángel Currás.

Operación Patos, que investiga 
a presunta comisión dos delitos de 
prevaricación e tráfico de influencias 
en contratos e adxudicacións públicas 
de varias administracións. Están 
imputados o alcalde socialista de 
Vigo Abel Caballlero, os concelleiros 
David Regades, Isaura Abelairas e 
Ángel Rivas (tamén imputado no 
‘caso Formigón’), o ex-presidente da 
Deputación de Pontevedra, Rafael 
Louzán , o ex- vicepresidente do 
organismo provincial e concelleiro 
José Manuel Figueroa, entre máis 
dunha ducia de investigados máis.
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E poderiamos citar máis e máis casos como o “caso Area”, o “caso cabalo de 
Troia”, e ata o máis coñecido, afastado no tempo pero non esquecido na memo-
ria dos galegos, “caso Naseiro”, presunto caso de corrupción do PP.

A denuncia frontal e contundente destas dinámicas perversas e arraigadas no 
sistema político partidista foi unha das primeiras reclamas de PODEMOS desde 
que xurdiu como forza política ante a intolerable pasividade e permisividade dos 
partidos da vella política. Por este motivo, unhas das nosas propostas fundado-
ras foi a Directiva Villarejo de aplicación inmediata cando a cidadanía chegue 
ao poder a través deste instrumento que é PODEMOS. As súas medidas máis 
importantes son:

Todo este paquete de medidas acompañarase necesariamente das destinadas a 
garantir o acceso da cidadanía á información e a establecer mecanismos de ren-
dición de contas permanente e a xeración de espazos reais de interlocución coa 
cidadanía. Para isto, somos conscientes de que para o exercicio dunha demo-
cracia plena requírese unha cidadanía consciente e informada de cales son os 
seus dereitos para que reclame e esixa o seu cumprimento efectivo. Para isto, 
PODEMOS estimulará a formación para a cidadanía tanto dende a educación 
formal como dende espazos non institucionalizados. Pero antes de acometer as 
profundas reformas estruturais expostas é imprescindible proceder a unha audi-
toría cidadá das contas e procedementos públicos para que poidamos alcanzar a 
comprender o dano e a mala xestión realizada dos cartos públicos.

En Galicia debemos iniciar procesos serios co fin de auditar de xeito pormeno-
rizado as contas das administración públicas, con especial énfase nos ámbitos 
das obras e contratos públicos, a sanidade e a educación; pero tamén afondar 
na fiscalización das caixas de aforro vinculadas emocionalmente á clase traba-
lladora galega como son o caso das xa desaparecidas Caixanova e Caixa Galicia 
o cal supuxo, ademais da perda das caixas da xente traballadora galega, ter que 
pagar a súa “obra” anti-social responsable dunha gran parte do endebedamento 
que pesa sobre a nosa terra e cuxos turbios procedementos foron denunciados 
ante os tribunais por iniciativas da cidadanía galega organizada tan referencia-
das como a Plataforma de Afectados das Preferentes cuxas mobilizacións e rei-
vindicacións sacudiron e conmocionaron os galegos dende o territorio urbano 
ata o máis rural. A cidadanía galega quere saber o porqué das indemnizacións 
millonarias dos directivos das caixas que as levaron á ruína mentres lles negaban 
os aforros de toda a vida a milleiros de galegos, moitos deles de avanzada idade 
e retornados tras décadas de emigración. Queremos que se nos aclare toda esta 
fraude das preferentes en Galicia onde se viviu unha situación de inxustiza e 
desamparo legal sen parangón dentro do Estado español. Queremos saber de 
que xeito se chegou a consentir o cobro indebido de indemnizacións de certos 
directivos das caixas que foron condenados polos tribunais en último termo ante 
a inxustificada mirada impasible e a inacción do goberno popular encabezado 
por Núñez Feijóo.

Queremos saber que pasou tras as múltiples negociacións que conduciron a que 
as caixas galegas foran fusionadas, despois rescatadas con cartos públicos, trans-
formadas no banco “NovaGalicia” e na última fase desta nefasta xestión fora mal 
vendido ao maior banco privado de Venezuela por 1.003 millóns despois de ser 
rescatada por 9.000 millóns, segundo fontes do FROB; esta operación supuxo a 
perda de 8.000 millóns que teremos que pagar a cidadanía de Galicia. A día de 
hoxe non coñecemos os termos e custe económico real para os galegos e galegas 
desa transacción máis alá do custe social. PODEMOS ten o compromiso firme 
de auditar todo este proceso e facer pública a información debida para o coñece-
mento da cidadanía de Galicia.

Rematar coa “porta xiratoria” 
como obxectivo prioritario para evitar 
a colisión entre función pública e 
intereses privados, prohibindo a 
cargos públicos desempeñaren cargos 
directivos en empresas privadas, 
grandes corporacións ou bancos —
tivesen ou non relación coas función 
desenvolvidas— durante os 10 anos 
seguintes ao seu cesamento.

Impulsar mecanismos de 
transparencia e rendición 
de contas reais e que permitan 
efectivamente o control democrático 
do desempeño dos cargos electos.

Eliminar privilexios detentados 
polos altos cargos políticos como 
a xubilación con pensión máxima 
despois de 7 anos cotizados, ou 
aquelas exencións tributarias que 
signifiquen unha discriminación para 
o resto de cidadáns.

Eliminar o aforamento, que 
evita a certos cargos públicos seren 
xulgados polos tribunais ordinarios 
como ocorre co resto de cidadáns, 
garantindo a plena igualdade ante a 
lei de todos os cidadáns e suprimir 
outros privilexios procesuais como 
non declarar persoalmente como 
testemuña ante o Tribunal.

Prohibir os préstamos ou 
créditos polas entidades 
financeiras aos partidos políticos, 
que xeran un grao de endebedamento 
destes coa Banca que entendemos que 
é incompatible co exercicio imparcial 
das súas función constitucionais.
Ademais, o que nós propoñemos vai 
máis alá da prevención efectiva da 
corrupción ocupándose tamén de 
abordar aqueles mecanismos que 
aseguren un control democrático 
permanente da vida política e 
económica do país. Por exemplo:

Revisar os salarios dos cargos 
públicos en adecuación á realidade 
salarial do país.

Limitar a temporalidade dos 
cargos públicos electos a unha 
duración de 8 anos.

Asegurar unha participación 
pública maioritaria nos órganos 
de administración de sectores 
estratéxicos da economía: 
telecomunicacións, enerxía, 
alimentación, transporte e obras 
públicas, educación e sanidade.
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2. Recuperación dos nosos dereitos: O Plan galego de rescate 
cidadán

A austeridade sen concesións converteuse no modelo económico proposto en 
Europa e España para afrontar a crise. Segundo este modelo, a base para o crece-
mento económico reside no acoutamento dos niveis da débeda e o déficit públi-
co, ambos estreitamente relacionados, e no cumprimento dos límites marcados 
no Pacto de Estabilidade. O modelo proposto considera que a débeda é o gran 
problema económico de moitos dos países europeos e unha redución dos niveis 
de endebedamento ten que ser o paso previo ao crecemento do PIB, sempre nesa 
orde. Ademais de provocar consecuencias dramáticas pola redución do gasto pú-
blico e o recorte nos servizos e prestacións sociais, a ofensiva austericida contra o 
noso estado de benestar está minando as bases da economía, entre outras cousas 
pola sangría de despedimentos no sector público galego, que á parte de supor 
unha diminución na calidade dos servizos á cidadanía tivo un terrible impacto 
socio-económico e agudizou o problema migratorio crónico que sufrimos en Ga-
licia cun exilio de man de obra, nesta ocasión cualificada, nestes sectores.

O Partido Popular baixo a presidencia de Mariano Rajoy explicou a crise finan-
ceira do 2008 baseándose en que os cidadáns “viviramos por riba das nosas po-
sibilidades”. Por iso, un gasto excesivo estaba na raíz da grave crise, polo que a 
superación da mesma debería pasar pola redución dese gasto – público e priva-
do– que levara a uns déficits e unhas débedas públicas insostibles.
Galicia pechou o 2015 cunha débeda pública de 10.300 millóns de euros, equiva-
lente ao 18,5% do PIB. Cabe lembrar que no 2009, cando Núñez Feijoo accedeu 
á Presidencia da Xunta de Galicia, a débeda pública galega era de 4.900 millóns 
de euros, o equivalente ao 8,6% do PIB. Isto significa que durante os mandatos 
de Feijóo a débeda pública de Galicia incrementouse en 9,9 puntos, é dicir, du-
plicouse, sendo equivalente a 5.400 millóns de euros.

Un incremento que realmente é superior xa que na débeda pública contabiliza-
da para o 2015 non se inclúe o gasto público derivado tanto do Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo como de distintas autovías, que suman en conxunto máis de 
2.000 millóns que habería que engadir á débeda pública se contabilizara (10.300 
millóns); un gasto que, sen embargo, a Comisión Europea non considera débeda 
pública senón gasto corrente aínda cando os cidadáns o paguemos como se fora 
débeda.

Durante estas dúas lexislaturas o goberno do PP de Feijóo, utilizando sempre 
como xustificación a necesidade de rebaixar a débeda pública, levou a cabo uns 
recortes salvaxes no gasto público en atención sanitaria (-12%), ensino (- 11%) e 
dependencia (ata un 25% de rebaixa na prestación media, e un 21,5% de aumen-
to na denegación de solicitudes) entre outros servizos públicos básicos; recortes 
que, sen embargo, non impediron que a débeda pública galega seguira medran-
do e de xeito exponencial (210%)

Por todo isto, resulta imprescindible que PODEMOS elabore un Plan de Rescate 
Cidadán que deberá integrar un marco xeral de prioridades de intervención. É 
importante que a distribución do Plan teña en conta a diversidade territorial 
que existe nas zoas máis rurais e do interior de Galicia como variable transver-
sal, tendo en conta os factores xeográficos, históricos e de comunicación que 
xeraron certas exclusións intolerables sobre todo da poboación máis rural, máis 
envellecida e illada, aportando solucións efectivas e realistas para a resolución 
dos mesmos. A continuación, presentamos sinteticamente para cada eixo priori-
tario en materia de políticas sociais que propostas de partida propoñemos neste 
documento político como inicio do debate programático como PODEMOS para 
Galicia.

A PROTECCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA

Tal e como denuncia no seu manifesto a Plataforma SOS Sanidade Pública, na 
defensa e mellora da sanidade pública en Galicia di:

“A política sanitaria da actual Xunta de Galicia está a deteriorar e facer invia-
ble economicamente o sistema sanitario público galego como paso previo á súa 
privatización. Co argumento de que a crise económica obriga a reducir gastos e 
a buscar apoio no sector privado, a Consellería de Sanidade tomou dúas impor-
tantes decisións que supoñen un punto de inflexión para o futuro da sanidade 
pública galega:

Reducir o orzamento sanitario, especialmente os capítulos de investimento, que 
perdeu 26 millóns de euros (30% do mesmo), e do gasto corrente destinado a 
garantir o funcionamento, que perdeu 22 millóns.

Dar entrada ao capital privado no financiamento e xestión das novas infraestru-
turas sanitarias recorrendo á Colaboración Público-Privada (PFI ou Concesión 
de Obra Pública) seguindo o exemplo das Comunidades Autónomas de Valencia 
e Madrid, onde tamén goberna o Partido Popular.

Todo isto ten como resultado unha importante perda de calidade da atención 
que se presta dende o sistema sanitario, e a cidadanía xa está comezando a pa-
decelo.

Núñez Feijóo e o seu goberno saben que esta política é incompatible co mante-
mento da Sanidade Pública, xa que os enormes custos e o endebedamento aso-
ciados ao financiamento privado non poden ser asumidos, e menos aínda no 
contexto dunha crise que reduce os ingresos da facenda pública. A Xunta coñece 
perfectamente os sucesivos informes dos Tribunais de Contas de Valencia e Ma-
drid que denuncian o enorme endebedamento sanitario que leva á bancarrota 
a estas comunidades autónomas por recorrer ao financiamento privado para os 
novos centros sanitarios ”.
En Galicia vivimos de xeito dramático o desmantelamento da nosa sanidade, so-
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bre todo con especial saña na área hospitalaria de Vigo do sur galego, onde a ci-
dadanía tivo que vivir con impotencia como se artellou ás súas costas a constru-
ción dun novo hospital de xestión privada cun custe de 1.800 millóns de euros; 
unha obra faraónica chamada Hospital Álvaro Cunqueiro que non só supuxo, e 
suporá, un custo astronómico para os galegos e galegas a cambio dunha atención 
moito máis deficiente. O novo hospital supuxo o peche do Hospital Xeral de 
Vigo, o peche de camas no Hospital Nicolás Peña e a precarización dos servizos 
no Hospital Meixoeiro ao mesmo tempo que o gran beneficiado é o complexo 
hospitalario Povisa, hospital privado que mantén un concerto coa Xunta de Ga-
licia. As contas de Povisa amosan como na última década os fondos que recibe 
da Xunta en virtude deste concerto creceron notablemente. Se en 2001 eran 46 
millóns de euros, en 2005 eran xa 56, convertidos en 72 en 2009 e en 75 millóns 
na actualidade. Grazas ao convenio asinado co Sergas, Povisa recibe cada ano 
case 75 millóns de euros do orzamentos da Xunta, ao redor de 535 euros por 
cada unha das tarxetas sanitarias das que o centro se fai cargo, unhas 139.000. 
Esta cantidade é mesmo superior ao canon do novo hospital Álvaro Cunqueiro 
(72 millóns anuais). Polo tanto, o número de camas que ofrece Povisa (405) non 
chega á metade do novo centro (858), sendo este o concerto máis caro de todo o 
Estado español, en parte motivado pola insuficiencia de infraestrutura pública 
alternativa na área sanitaria, que incrementa o poder negociador deste centro 
privado.

Por todo isto, ao día seguinte de abrirse o novo hospital de Vigo convocouse unha 
gran manifestación na cidade, aínda que ninguén sospeitaba cal ía ser a situa-
ción da sanidade na cidade. Os profesionais viviron momentos de incerteza polo 
cal tiveron que comezar a denunciar as deficiencias de xeito contundente e pú-
blico, ao mesmo tempo que comezaron a mobilizarse. As queixas dos pacientes 
polos servizos non sanitarios, como a calidade da comida, o tratamento do lixo, 
a desratización, o aparcamento de pago... comezaron a inundar os caixas de co-
rreos e as redes sociais. Esta situación provocou un intenso clamor o 3 de setem-
bro pola tarde cando 200.000 cidadáns de Vigo e de toda a contorna se botaron 
á rúa contra o modelo elixido para construír o novo hospital Álvaro Cunqueiro. 
Foi unha das maiores marchas que se lembran na historia da cidade olívica. Este 
hospital é a gran aposta política do goberno de Feijóo para a área de Vigo, onde 
sofre tradicionalmente os seus maiores castigos electorais, como se volveu ratifi-
car o 20D onde a confluencia de PODEMOS para as eleccións xerais “En Marea” 
foi primeira forza na cidade superando en miles de votos ao PP.

Por isto, dende PODEMOS Galicia queremos propor un modelo que recupere o 
sistema sanitario público universal e gratuíto e que poña fin ao negocio no que a 
oligarquía económica e política converteu a sanidade pública e coa opacidade na 
xestión dos cartos públicos en sanidade. Queremos garantir a calidade e igual-
dade na atención sanitaria sen que existan as alarmantes diferenzas existentes, 
denunciadas polos profesionais, entre as distintas áreas sanitarias, tanto urba-
nas como rurais.

Por iso, os principios e propostas concretas que entendemos deberán guiar a 
nosa acción en materia sanitaria serán as seguintes:

Recuperar unha sanidade de propiedade e xestión públicas, de acceso universal 
e gratuíto e de calidade, como obxectivo fundamental de PODEMOS en Galicia, 
pasa por iniciar un proceso avaliador e diagnóstico xeral coa participación dos 
profesionais da saúde e os usuarios dos servizos. Deberán auditarse ade-
mais as contas e procesos contractuais vixentes, concertos, a capacidade de 
atención sanitaria real actual e as súas necesidades de persoal, infraestruturas, 
servizos e materiais, de xeito que se asegure un sistema sanitario de calidade, 
eficaz, eficiente, sostible e solidario.

A EDUCACIÓN COMO MOTOR DO CAMBIO

John Dewey definiu como o fin da educación participar na corrección dos privi-
lexios e das privacións inxustas, non na súa perpetuación.
Nos últimos anos vimos asistindo a un desmantelamento do sistema educativo 
amparado na crise económica mundial. Esta escusa está servindo aos gobernos 
para introduciren un modelo económico determinado nas políticas educativas, o 
neoliberalismo. Este modelo defende a necesidade da segregación do alumnado 
aludindo á excelencia e a maior eficiencia deste sistema.
O actual Goberno galego veu aplicando sucesivos recortes ao ensino público e 
reduciu en 425 millóns os orzamentos en relación aos do ano 2009, o que provo-
cou a perda de máis de 2.000 docentes e a conseguinte falta de dotación necesa-
ria para facer fronte á atención, á diversidade, ao reforzo educativo e ás necesida-
des educativas especiais, en resumo a todas as necesidades do sistema educativo 
galego. Ademais disto, a Administración galega eliminou a gratuidade dos libros 
e as axudas para material escolar. Gastáronse millóns de euros en tirar con libros 
por estaren en galego e en facer propaganda da eliminación da súa gratuidade, 
mentres se mantiñan e se incrementaban as axudas aos centros privados concer-
tados, mesmo cando segregan o alumnado por sexo.

Outra das apostas das políticas educativas neoliberais é a entrada da empresa nas 
universidades, pasando de ser fontes de coñecemento a ser meros instrumentos 
do mercado. Isto provoca a potenciación de certas disciplinas que resultan ren-
dibles a nivel económico e a desaparición doutras nas que a súa contribución 

Garantir de xeito 
inmediato o acceso 
universal e gratuíto 
ao sistema nacional de 
saúde, derrogando o 
Real Decreto 576/2013 
de 26 de xullo e dos 
corpos normativos 
derivados.

A protección da saúde 
pública prevalecerá con 
respecto aos intereses 
económicos e de outra 
natureza que poidan ver-
se afectados polas me-
didas adoptadas con ese 
obxectivo.

O sistema de saúde 
galego debe incidir 
en accións dirixidas 
a prever as enfermi-
dades e curalas, reha-
bilitar funcionalmente 
e inserir socialmente as 
persoas enfermas.
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social e académica non ten un resultado monetario axeitado. Esta segregación 
tamén se realiza no alumnado; os fillos e fillas das clases traballadoras terán 
moito máis difícil o acceso a estes niveis de coñecemento, reservado as elites 
sociais e económicas.
A lei Wert responde a unha clara intención de dividir a sociedade e perpetuar os 
privilexios duns, fronte ás clases traballadoras. A lei establece unha criba para 
desviar o alumnado en diversas etapas que consiga que non todos teñan as mes-
mas oportunidades para prosperar. A discriminación tamén se fai coa promo-
ción das chamadas escolas de excelencia, o cal non favorece para nada na inclu-
sión das persoas a prol da xustiza social e a democracia. Segregación por sexos, 
por etnias, por clases sociais están aumentando grazas á lexislación promovida 
polo goberno do Partido Popular.

A sociedade galega non merece que o sistema educativo, onde deben medrar e 
formarse as xeracións do futuro, sexa tido en tan pouca consideración polo Go-
berno galego. Co pretexto da crise golpéase, de maneira grave, o ensino público, 
pondo en cuestión o dereito á educación das clases populares.

PODEMOS Galicia sabe que a Educación é o motor do cambio e basea a súa pro-
posta nunha educación inclusiva, pública e laica, que garanta a coeducación, o 
fomento e a atención das intelixencias múltiples, a atención ao nivel de desenvol-
vemento, que atenda á diversidade da sociedade e poña ao alumnado no centro 
da educación, deixando aos profesionais educativos o protagonismo suficiente 
para desenvolver o seu labor a través da liberdade de cátedra.

Para iso comprometémonos a traballar seguindo unha serie de valores e princi-
pios:

• A educación non é un gasto, é un investimento esencial. Calquera recorte 
en educación atenta contra o dereito fundamental dunha educación universal, 
pública, laica e de calidade. Para isto o sistema educativo de calidade ten que 
presupor que todos os servizos (transporte, comedor, extraescolares, etc.), ma-
teriais didácticos deben ter carácter gratuíto nos centros de ensino públicos de 
Educación Infantil, Primaria e Secundaria, así como nos centros privados sos-
tidos con fondos públicos se están acollidos na súa organización, normativa e 
funcionamento á lexislación e á normativa xeral.

• A educación non é só instrución nin un simple percorrido por etapas, 
contidos e materias que hai que aprobar para promocionar cursos e obter títulos. 
No século XXI non PODEMOS manter unha estrutura educativa mecanizada e 
metodoloxías de aprendizaxe propias da época industrial. As escolas deben res-
pectar e propiciar o desenvolvemento do propio ser, atendendo ás singularida-
des, aos talentos e á creatividade dos estudantes. É necesario que o ensino públi-
co incorpore innovacións e proxectos pedagóxicos que preparen aos estudantes 
para seren persoas capaces de aprender por si mesmas cando, nun futuro non 
moi distante, deban levar a cabo actividades que agora quizais nin imaxinamos.

• A educación é un acto integral. A educación e a formación dunha persoa 
comeza cando nace e remata no leito. A educación é un proceso que abrangue 
toda a vida e no que toda a sociedade intervén. As principais axencias educativas 
son a familia, a escola, os compañeiros e os medios de comunicación, por iso é 
preciso atender a todas elas para garantir unha educación integral de calidade, 
onde formemos persoas capacitadas social, emocional e formativamente. Non 
PODEMOS seguir tratando a educación infantil da etapa 0-3 anos como un ins-
trumento da conciliación senón como unha etapa fundamental do desenvolve-
mento das persoas.

• O sistema público de educación debe basearse nun ensino en e para a 
igualdade, esencialmente integradora, estimuladora das capacidades distintas 
nun marco de igualdade de oportunidades.

• A educación pública ten que ser laica, garante da liberdade plena no ensi-
no, a aprendizaxe e a formación, sen idearios e sen privilexios confesionais. Debe 
non só respectar senón promover a liberdade de opinión, a liberdade das ideas, 
a liberdade dos saberes e a liberdade de cátedra.

A partir destes principios, o Plan de Rescate a Cidadanía en Galicia en materia 
de educación contemplará polo menos as seguintes accións:

• Recuperación inmediata das condicións laborais e docentes anteriores a 
maio de 2010, antes da contrarreforma educativa que trouxo consigo a demo-
lición sistemática da educación pública en Galicia, perpetrada principalmente 
baixo o actual goberno do PP de Feijóo.

• Propoñer accións de resistencia activa e legal coa aplicación efectiva da 
Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).

• Ao igual que no caso do rescate do sistema galego de saúde, no campo 
educativo a nosa primeira actuación será a avaliación diagnóstica participativa(-
integrando a todos os axentes e colectivos da comunidade educativa) da situa-
ción real do sistema, as súas capacidades e necesidades en materia de recursos 
humanos, infraestruturas e materiais e metodoloxías, no curto, mediano e longo 
prazo, de xeito que ao establecer provisións de gasto que poidan ser revisadas 
anualmente e oportunamente consignadas nos orzamentos do Estado e de Ga-
licia.

• Traballar para introducir a diversidade de pedagoxías existente no catá-
logo do sistema público de educación. Na actualidade, as familias só teñen a 
posibilidade de acudir ao ámbito privado para ter unha educación centrada en 
pedagoxías alternativas á tradicional como poden ser Montessori, Waldorf, edu-
cación libertaria, educación popular... tendo sempre en conta que garantan uns 
principios de igualdade, laicidade, as liberdades de expresión, de ideas, de con-
fesión e o fomento do espírito crítico.
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• Realizar unha profunda análise das necesidades educativas especiais e 
dar unha resposta integral ás persoas con diversidade funcional fomentando a 
inclusión social.

•  Favorecer e potenciar as escolas unitarias e rurais como medio de desen-
volvemento rural aproveitando a súa calidade pedagóxica.

O DEREITO A UNHA VIVENDA DIGNA

Durante o ano 2010 o sector financeiro no seu conxunto logrou uns beneficios 
de 14.078 millóns de euros. Esta situación contrasta co drama que viven miles 
de familias, que ante o estalido da crise e o aumento do paro, xa non poden facer 
fronte ao pago das súas hipotecas. Cando isto ocorre descobren que non só se 
enfrontan á perda da súa vivenda senón que tamén a unha condena financeira 
de por vida.

É inadmisible que nun Estado social e democrático de dereito, todas as conse-
cuencias recaian na parte máis vulnerable da sociedade, e á súa vez a parte máis 
débil do contrato hipotecario mentres as entidades financeiras, responsables di-
rectas, coa complicidade dos gobernos do PP-PSOE, da actual crise, recibiron 
axudas millonarias para o cal o país se tivo que endebedar en cargo aos orza-
mentos xerais do Estado, en forma de rescate que está a ser pagado cos nosos 
impostos sen ter que asumir ningunha responsabilidade.

No ano 2015 o comportamento dos bancos en Galicia nesta materia non mello-
rou. Os abusos bancarios foron os principais protagonistas do récord en 2015 de 
queixas ao Valedor do Pobo. Algo máis de 6.300 persoas presentaron ante o Va-
ledor a súa queixa "sobre desafiuzamentos, cláusulas do solo e demais cláusulas 
abusivas das entidades bancarias".

No país, ao igual que nos sectores sanitario e educativo, o dereito á vivenda, 
consagrado no artigo 47 da Constitución, violouse sistematicamente polos go-
bernos do PSOE e o PP, converténdoo nun privilexio. Un dos elementos clave da 
crise foi a creación da enorme burbulla inmobiliaria que, grazas á complicidade 
entre o poder financeiro e o poder político, dedicou unha parte substancial do 
investimento e os recursos humanos do país a unha actividade esencialmente 
especulativa na que se cebou especialmente a lacra da corrupción a gran escala.

Galicia non foi allea a esta situación, por iso o Plan de Rescate Cidadán que pro-
poñemos en vivenda centrarase nas seguintes prioridades que, en calquera caso, 
terán que ser debatidas e referendadas polas bases de PODEMOS e a cidadanía 
en xeral, así como validadas técnica e economicamente:

Consolidación e ampliación dun Parque Público de Aluguer e políticas 
de estímulo do aluguer como forma de acceso á vivenda, que ademais de satisfa-
cer o dereito constitucional de centos de millóns de cidadáns excluídos, actuará 
como barreira fronte á posibilidade doutra nova burbulla inmobiliaria que nos 
podería levar a unha crise aínda maior que esta.

Compromiso de realizar un seguimento dos abusos bancarios en ma-
teria de vivenda para lexislar no que sexamos competentes para combatelos e 
eliminalos.

Moratoria de execucións hipotecarias e desafiuzamentos e limitación 
da débeda hipotecaria na cantidade que se obteña pola subhasta do inmoble hi-
potecado de tal xeito que con ela quede saldada toda a débeda ou en todo caso a 
dación en pago con aluguer social.

Regulación da dación en pago mediante as oportunas modificacións dos ar-
tigos 693 e 579 da Lei de axuizamento civil (LAC).

Facilitación de negociacións e acordos co sector financeiro público 
para xestionar liñas de crédito directas aos cidadáns para abordar a mellora e 
rehabilitación de vivendas de edificios.

CONSTRUÍR UNHA SOCIEDADE IGUALITARIA

Son múltiples as desigualdades de xénero presentes na nosa sociedade e nos últi-
mos anos téñense producido importantes retrocesos nesta materia. A precariza-
ción das condicións laboráis das mulleres e a crecente feminización da pobreza 
constitúen algunhas das manifestacións máis preocupantes de ditas desigualda-
des. Así, dende o comezo da crise económica produciuse un incremento consi-
derable da porcentaxe de mulleres con xornadas parciais (24,3%), con contratos 
temporais (26,8%), contratos de escasa duración (o 30,9% dos contratos a mu-
lleres duraron menos dunha semana), etc., empeorando non só as condicións 
físicas laborais senón tamén as salariais.
 
Resulta especialmente preocupante que un 36% das mulleres galegas asalaria-
das non cheguen a obter uns ingresos equivalentes ao salario mínimo interpro-
fesional (segundo datos da Axencia Tributaria de 2014) ou que a denominada 
fenda salarial entre mulleres e homes lonxe de diminuír, se incrementase en 
máis de dous puntos dende o ano 2008, situándose actualmente nun 23,4%. 
Non debemos esquecer que estas condicións de traballo repercuten directamen-
te na contía das prestacións sociais e tamén nas pensións, abocándoas a elas a 
menores ingresos que os homes cando fican sen traballo –as mulleres beneficia-
rias de prestación por desemprego son menos e a contía desta prestación é un 
18,2% inferior á dos homes - ou deixan de traballar – a contía das pensións de 
xubilación das mulleres son un 38% inferior ás dos homes-.
Ademais, a isto debemos engadir todo o traballo non retribuído que realizan as 
mulleres no eido familiar. Segundo datos do INE, o 94% das mulleres empregan 
tempo no coidado do fogar e da familia, destinando concretamente unha media 
de 84 días máis ao ano cos homes a esta tarefas que non son retribuídas. Sen dú-
bida é imprescindible avanzar cara un modelo de organización social e económi-
co que poña no centro ás persoas, que recoñeza o valor social dos coidados, que 
avance cara a corresponsabilidade e que facilite a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral.
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A loita contra a violencia machista

A igualdade de xénero non debe reducirse á loita contra a violencia machista, 
non obstante, as violencias machistas constitúen a expresión máis extrema das 
desigualdades entre mulleres e homes.

Desde o ano 2003, foron asasinadas en España 822 mulleres a mans das súas 
parellas ou ex-parellas; máis de cinco mulleres ao mes durante trece anos. Desde 
2013, ademais, cóntanse como vítimas os fillos e fillas de mulleres maltratadas 
mortos a mans do maltratador: 13 criaturas en algo menos de tres anos: 834 ví-
timas mortais en pouco máis dunha década. As cifras dan conta dun feminicidio 
ante o cal o Estado e a sociedade en xeral permanece case indiferente. Galicia, 
con sete mulleres asasinadas en 2015, sitúase como a terceira Comunidade Au-
tónoma con máis vítimas mortais nun ano.

A violencia machista é un dos piares fundamentais das desigualdades entre mu-
lleres e homes; onde está unha, está a outra. As mulleres teñen o dereito de loitar 
contra a violencia machista como axentes activos, asumindo que elas poden su-
perar a situación e ser protagonistas da súa propia vida. Pero non debemos es-
quecer que a violencia machista é un problema estrutural, sistémico. As mulleres 
deben ser empoderadas para saír desa situación, pero a sociedade e sobre todo 
os poderes públicos teñen a obriga constitucional de apoialas e de loitar contra 
esa violencia.

PODEMOS está aquí para mudar as cousas, para traballar na construción dun-
ha sociedade mais digna, máis libre, mais solidaria e máis igualitaria, polo que 
o noso compromiso é a loita contra todo tipo de desigualdades. A loita contra o 
sistema patriarcal será un dos piares fundamentais das nosas políticas, poñendo 
para elo todos os medios que sexan necesarios, sen escatimar esforzos e recursos 
económicos.

As Administracións non poden centrarse só en intervir e asistir. As políticas de 
prevención da violencia de xénero brillan pola súa ausencia, por iso, dende PO-
DEMOS apostamos polo desenvolvemento eficaz de políticas de xénero, que son 
aquelas que buscan promover a plena igualdade entre mulleres e homes e acabar 
coas xerarquías de xénero que están presentes en todas as estruturas da socieda-
de. Estas políticas son necesarias porque as mulleres, polo feito de seren mulle-
res, ocupan na sociedade unha posición de subordinación en relación cos homes. 
É necesario introducir o enfoque feminista na educación pública. A violencia 
contra as mulleres susténtase nunha cultura e nunha educación que reproducen 
as desigualdades e a asignación tradicional dos roles de xénero, segundo os cales 
os homes dominan e ostentan o poder e as mulleres son submisas e dependen-
tes; e cando algunha muller "racha ese orden", algúns homes crense co dereito e 
co poder de castigalas.

Nos últimos anos temos constatado como as novas xeracións non só non avan-
zaron cara a igualdade, senón que se ten detectado un retroceso cultural en re-
lación a determinados valores. A posesión, os celos e o control son con frecuen-

cia asociados ao amor, o cal prexudica principalmente ás rapazas novas, vítimas 
dunha sociedade onde a tecnoloxía e as Redes Sociais posibilitan mecanismos de 
control e dominio antes inimaxinables.

Son os poderes públicos os que teñen que poñer os medios para que esta situa-
ción cambie e non escudarse na crise para facer recortes que poden ter graves 
consecuencias no presente e no futuro. É tamén preciso introducir o enfoque 
feminista na economía. Isto implica visibilizar e valorar todos os traballos non 
remunerados que na súa maioría realizan as mulleres e que son fundamentais 
para a sostenibilidade da vida das persoas.

No sistema capitalista permanecen ocultos e non contan na valoración do cre-
cemento económico. A fenda salarial entre homes e mulleres está no nivel máis 
alto dende a crise. O sistema económico capitalista prexudica á muller porque 
está construído sobre a desigualdade. Os permisos de paternidade e materni-
dade deben ser equiparados como medida para eliminar a discriminación que 
sofren as mulleres no mercado laboral. Os municipios deben recuperar as com-
petencias eliminadas pola lei de reforma da Administración local do PP, para 
levar a cabo políticas de xénero, posto que os municipios, ao ser a Administra-
ción máis próxima á poboación, son os que teñen mais posibilidades de intervir 
e tamén de sensibilizar.

BENESTAR SOCIAL

O investimento en política social en Galicia sufriu unha importante diminución 
durante o goberno de Núñez Feijóo. Nos duros anos da crise económica incre-
mentou espectacularmente o nivel de persoas en risco de vulnerabilidade social 
e exclusión e mudou a fotografía dos destinatarios.

Nos últimos anos estamos a asistir a unha neoliberalización do sistema social 
que consiste en entregar ás empresas privadas a xestión dos centros públicos, 
perdendo o obxectivo de mellorar a vida das persoas para seren tratadas como 
clientes dunha empresa privada.

Realizando unha radiografía rápida de Galicia, o primeiro que chama a atención 
é o ritmo de envellecemento da nosa poboación. A esperanza de vida do pobo ga-
lego é cada vez maior e os nosos maiores viven máis anos gozando de boa saúde. 
A contrapartida é que non hai nacementos suficientes, chegando a morrer máis 
persoas das que nacen, o que trae un problema demográfico e social que precisa 
dunha profunda análise e unha rápida solución.

A crise económica, as dificultades de conciliación familiar, a falta de investimen-
to en protección da infancia, a necesidade de mellora do sistema de protección 
social ou os recortes en políticas públicas de educación fan que as condicións de 
vida dos adultos en idade fértil non sexan consideradas ideais para ter descen-
dencia.
A lei de dependencia, que supuxo a esperanza de moitas persoas que vían por fin 
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os seus dereitos recoñecidos, quedou en papel mollado por unha falta de inves-
timento.

As persoas teñen que recuperar o protagonismo social que lles pertence e que 
lles foi arrebatado por un sistema económico, político e social hexemónico que 
debe ser neutralizado desde a comunidade, a cooperación e o investimento en 
capital humano.
Para iso, en PODEMOS Galicia debemos traballar conxuntamente cos move-
mentos sociais, os profesionais e as persoas beneficiarias para realizar unha pro-
funda análise das necesidades e debater sobre os novos modelos que debemos 
adoptar para garantir un nivel de benestar social axeitado para todas as persoas 
atendendo á diversidade da que gozamos:

• Mellorar a calidade de vida das persoas e, por ende, a nosa sociedade, 
implica non só aumentar o investimento no sistema público de benestar senón 
tamén realizar unha profunda análise social e de necesidades para volver adap-
tar os instrumentos de fomento da inclusión social e o benestar a unha nova 
realidade. 

• Apostar por un plan de envellecemento activo que fomente todas as ca-
lidades e contribucións que a xente maior ten para beneficiar a sociedade e a 
si mesmos, ademais de actuar de preventivo fronte a niveis de vulnerabilidade 
social e reducir os niveis de dependencia.

• Reverter o desmantelamento do sistema de coidados e fomentar unha 
mellor atención integral ás persoas con diversidade funcional ten que ser unha 
prioridade se queremos camiñar cara a unha sociedade democrática e inclusiva.

• Analizar os plans de fomento da natalidade e realizar un esforzo por me-
llorar o sistema de protección á infancia.

• Apostar polas familias e pola conciliación familiar desde as administra-
cións.

3. A transformación territorial, produtiva e enerxética en Galicia

Galicia xa non obedece a un patrón de sociedade rural, atrasada e agraria. A 
urbanización, o desenvolvemento económico e a tardía pero abrupta desagrari-
zación á que asistimos nos últimos 30 anos converteu ao noso país nun territorio 
novo que xa non é rural, pero tampouco foi aínda capaz de reconstruír a súa 
identidade socio-económica e territorial.

Galicia precisa innovación en todos os eidos porque, ademais, sofre unha crise 
demográfica incuestionable: somos unha sociedade avellentada, cunha media 
de idade da poboación enfiando os 50 anos e rexistramos máis mortes que na-
cementos dende 1986. Neste senso, atopámonos ante un problema, o do ave-

llentamento poboacional, que é común a toda Europa. Porén, en Galicia danse 
outros factores que agravan a situación: non somos capaces de xerar emprego 
de calidade abondo e a nosa xente segue a emigrar (especialmente a xente nova 
máis preparada), pola contra non atraemos inmigrantes e temos unha alta de-
pendencia de subsidios e pensións. A poboación dependente de parados, xubila-
dos, estudantes e pensionistas comeza a superar á poboación ocupada. Os datos 
son alarmantes: en 2013 contabilizáronse 913.000 afiliados á Seguridade Social 
para unha poboación de 2.765.000 habitantes; é dicir: temos 1 traballador coti-
zando á seguridade social por cada 3 habitantes.

A crise demográfica e identitaria de Galicia ten que afrontarse definindo en po-
sitivo un proxecto colectivo e ilusionante de país. Isto leva consigo afrontar a 
planificación territorial, social, económica, de modelo produtivo e de modelo 
enerxético.
38

A GOBERNANZA DO TERRITORIO

O despoboamento do interior de Galicia e a presión demográfica na costa, o 
abandono rural, os lumes, a perda de patrimonio, a degradación medioambien-
tal, a urbanización difusa, a desarticulación social, as dificultades dos nosos gan-
deiros para aumentar a súa superficie agraria, etc. son problemas que afectan 
gravemente ao noso país e que xorden da ausencia de políticas reais e coherentes 
para a ordenación do territorio. A necesaria Gobernanza do territorio en Galicia 
significa facer dela un lugar atractivo para vivir, onde existan oportunidades e un 
mercado de traballo activo e que garanta a calidade de vida. Significa construír 
unha sociedade máis estruturada, mellor comunicada e ben articulada, que per-
mita un uso do solo máis racional e produtivo.

Por un Mundo Rural Vivo

Non podíamos falar de gobernanza do territorio sen dedicarlle un epígrafe espe-
cífico ao noso rural e, en especial, á xente que o habita.

Ao redor do 71% da superficie de Galicia corresponde a concellos rurais (con 
menos de 100 hab./km2 e menos 50.000 habitantes totais na zona), pero neles 
reside só o 18% da poboación (IGE, 2014) e, desta, máis da terceira parte está 
ocupada en empregos non agrarios. Podemos dicir, polo tanto, que Galicia xa 
non é rural e que o rural galego tampouco é xa agrario. Sen embargo, se botamos 
a vista atrás, hai tan só catro décadas que vivía e traballaba na agricultura a me-
tade da nosa poboación activa. Iso explica que as nosas raíces máis recentes e a 
nosa “alma” siga encallada nun pasado rural moi recente.
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Galicia sufriu unha tardía e abrupta desagrarización. Concentramos en cinco dé-
cadas unhas mudanzas que nos países máis avanzados se distribuíron ao longo 
dun período moito máis amplo. Isto trouxo consigo graves problemas, sendo o 
fundamental o despoboamento rural, xa que a perda de emprego agrario non foi 
compensado pola xeración de actividades noutros sectores e, por outra banda, 
tampouco fomos capaces de que o axuste agrario se traducise nun aumento do 
tamaño das explotacións que fixese aos produtores máis competitivos.

Máis aló da necesaria diversificación económica no rural e da transformación 
do modelo produtivo que máis adiante perfilaremos, consideramos necesario 
levar a cabo medidas específicas para a poboación rural, porque as persoas que 
manteñen poboado o rural e, especialmente os agricultores e gandeiros, prestan 
un servizo á sociedade, non só porque lle proporcionan alimento, senón tamén 
porque preservan a paisaxe social, humana e ata afectiva que á xente da cidade 
lle gusta visitar e gozar. A súa actividade é, en si, un ben público e, desde este 
punto de vista, é necesario manter incentivos e axudas directas aos produtores 
con criterios sociais e ambientais, especialmente nas zonas desfavorecidas onde 
as dificultades para producir (como as zonas de montaña) sexan evidentes.
Para manter un mundo rural vivo en Galicia consideramos necesario ter en con-
ta tamén as seguintes cuestións:

• Os habitantes do rural non poden ser cidadáns de segunda. Levar e man-
ter servizos no rural é caro debido á baixa densidade poboacional que os carac-
teriza e á dispersión. Por iso hai que buscar fórmulas de xestión que permitan 
reducir custos, como dar prioridade á prestación mancomunada de servizos pú-
blicos.

• A actual crise débese converter nunha oportunidade e un desafío para 
establecer novas formas de produción e consumo. A vida no rural sempre foi 
dura. Es é o fundamento da “cultura do abandono” que existe nas familias rurais, 
as cales inculcan aos seus fillos (e, especialmente, ás súas fillas) a idea de que 
“progresar” é saír do campo á cidade. Porén, existe un cambio de paradigma nas 
aspiracións das clases traballadoras (por primeira vez na historia, ilustradas). 
Xa non todas as persoas entendemos o mesmo por prosperar, e de aí a volta ru-
ral como posibilidade ou proxecto de vida sustentable e non precaria, e non só 
para aquelas persoas con filosofías vitais máis ecoloxistas. Neste sentido, hai que 
apostar por mellorar o grao de penetración das TIC’s para que o teletraballo e o 
comercio online, por exemplo, permitan a localización de servizos e empresas en 
zonas rurais.

• As políticas de desenvolvemento rural deben adaptarse ao capital huma-
no existente. Debemos asumir que tras 25 anos de investir Fondos Europeos 
en programas de desenvolvemento rural, é hora de revisar a metodoloxía em-
pregada. O enfoque Leader, baseado na participación, foi revolucionario no seu 
momento, pero demostrou ser útil só en territorios vivos e cohesionados. Na-
queles que non o están, debemos implantar outro tipo de medidas adaptadas ás 
circunstancias. Por outra banda, os programas Leader focalizaron os recursos en 
potenciar o turismo rural, a artesanía e a produción agroalimentaria local, pero 
as posibilidades son moito máis amplas e hai que exploralas.

• É necesario potenciar o transporte público (organizar un sistema versátil 
de aproveitamento mixto ou combinado).

• Debemos asegurar uns servizos sanitarios básicos de Atención Primaria 
con especial atención á terceira idade.

• Os montes veciñais en man común (MVMC) representan unha oportu-
nidade única para o desenvolvemento rural e para o exercicio da democracia 
participativa real e desde abaixo. Os MVMC ocupan en Galicia máis do 23% 
do territorio e non son públicos nin privados, senón da xente que vive neles. 
Son inalienables (non se poden vender) indivisibles e imprescritibles (nunca van 
desaparecer). Debemos potencialos como modelo de éxito na xestión do común 
e apoiar a dinamización das comunidades como Montenoso. A Administración 
debe recoñecer unha lexislación propia para eles e aplicarlles unha fiscalidade 
específica.

• Debemos favorecer as actuacións que se deriven de alianzas entre muni-
cipios baseadas na complementariedade dos servizos prestados ao conxunto por 
cada un deles (coa consecuente especialización e economía de escala).

A TRANSFORMACIÓN DO MODELO PRODUTIVO

A transformación do modelo produtivo de Galicia é indispensable para absor-
ber a forza de traballo desempregada en Galicia e incorporar os novos avances 
tecnolóxicos e organizativos. Ao mesmo tempo, temos que deter a emigración 
masiva. Miles de persoas, formadas grazas ao esforzo e aos impostos das galegas 
e os galegos, vense cada día na obriga de ter que deixar a súa terra en busca dun 
traballo digno. Ademais do drama persoal e familiar que supón, isto ocasiona 
enormes consecuencias negativas a nivel socioeconómico. A incapacidade por 
parte do sistema de empregar esta man de obra cualificada e maioritariamente 
nova reduce a nosa capacidade produtiva, limita a nosa independencia económi-
ca e ameaza os nosos xa golpeados servizos sociais (o noso sistema de pensións).

Debemos dirixirnos cara a un modelo sustentable que non supoña unha diminu-
ción das oportunidades futuras. Isto pasa por non deteriorar o patrimonio cul-
tural, natural e social. En ocasións, os gobernos galegos, xa sexa con concesións 
ou con subvencións de dubidosa lexitimidade, puxeron por diante os intereses 
dunha minoría privilexiada e os seus investimentos fronte aos intereses popula-
res e o coidado dos nosos recursos naturais. Isto afecta negativamente o desen-
volvemento económico, desincentiva o emprendemento, erosiona a lexitimidade 
do sistema e creba a paz social.

Os sectores estratéxicos
Debemos traballar para completar a cadea de valor cara adiante. Unha parte 
importante da economía galega está baseada no sector primario. É necesario que 
sexamos nós os que nos ocupemos dos estratos de maior valor engadido, en lugar 
de exportar materias primas para seren transformadas noutra economía. Os es-
tratos manufactureiros ou de transformación requirirán man de obra cualificada 
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e estimularán a demanda das nosas actividades do sector primario, garantindo 
a súa supervivencia. Isto é aplicable tanto ao sector pesqueiro como ao agrogan-
deiro. Debemos explorar e potenciar as posibilidades da produción ecolóxica, 
que representa unha verdadeira oportunidade de mercado hoxe en día, e dedicar 
esforzos especiais na elaboración dun Plan Estratéxico para o sector lácteo sa-
bendo que, no curto prazo, debemos artellar solucións económicas inmediatas 
que dean marxe de supervivencia económica aos nosos gandeiros.

Outra das prioridades da planificación pública debe ser protexer e potenciar a 
pesca artesanal de Galicia, o reparto xusto de cotas e, como medida urxente, é 
absolutamente necesario un plan de recuperación das nosas rías ante os niveis 
insostibles de contaminación que sofren ante a xestión insuficiente dos residuos 
humanos e industriais.

Nun país, ademais, no que a produción forestal ten unha importancia crecente, 
supoñendo case o 50% da total do estado español, e sabendo que esta é case a 
única actividade económica en moitas zonas rurais de interior, faise imprescin-
dible e urxente a implantación de políticas forestais que promovan unha xestión 
responsable orientada á diversificación tanto das especies presentes nos nosos 
montes como dos produtos, madeireiros e non madeireiros, obtidos neles; unha 
política que ademais prime a aparición de mercados diversos para conseguir a 
optimización dos recursos e capacidades dos nosos montes e converter este país 
na potencia forestal que sen dúbida pode chegar a ser.

Temos que apostar polo fortalecemento e a modernización de sectores xa esta-
blecidos como a automoción e o naval que os sitúen nunha situación de liderado 
competitivo en calidade e non soamente en custo. É posible un sector téxtil cuxo 
deseño e fabricación estean radicados en Galicia, garantindo os dereitos laborais 
dos traballadores e as traballadoras, e axustado aos imperativos ecolóxicos, onde 
primen a calidade, os recursos naturais e o benestar das persoas.

Sostibilidade enerxética

Existe no imaxinario colectivo a errónea idea de que Galicia gozaba e goza de 
excedente enerxético. Non só é incorrecto, senón que Galicia é altamente depen-
dente das importacións de combustibles fósiles, xa que temos esgotada a princi-
pal fonte enerxética desde os anos oitenta: o carbón. A realidade mundial indica 
que en poucas décadas, máis do 90% da base enerxética actual non estará en 
condicións de provernos de enerxía barata en cantidades crecentes, facendo im-
practicable a economía propia do capitalismo, baseada no crecemento continuo 
da produción e mais do consumo.

A nosa responsabilidade política pasa por impulsar unha transformación pro-
funda das relacións sociais e económicas, en vistas a favorecer unha menor mo-
bilidade de persoas e materiais para reducir o consumo de combustibles líqui-
dos, que é o punto máis feble da nosa dependencia actual. Debemos fomentar a 

eficiencia enerxética en vivendas e infraestruturas e reducir o consumo de com-
bustibles fósiles cunha aposta firme pola soberanía enerxética, baseada no des-
envolvemento das enerxías renovables e que se contrapón de maneira inevitable 
a calquera modelo de produción centralizado e en mans dunhas poucas persoas 
ou empresas. É imprescindible neste senso un cambio institucional que permita 
que se lles dea prioridade aos intereses sociais á hora de explotar os recursos 
enerxéticos existentes fronte aos dos grandes conglomerados empresariais.
A batalla pola independencia enerxética é unha tarefa crucial. É imposible albis-
car un futuro de independencia económica e enerxética sen un plan de autoabas-
tecemento e sustentabilidade para o presente. Na mesma liña, temos que pro-
mover o uso do transporte público eléctrico, fundamentalmente a nivel urbano.

Innovación

Outro gran desafío que ningún dos nosos gobernos soubo afrontar é a aposta 
polo coñecemento e a innovación. Padecemos unha economía que expulsa o ta-
lento e obrígao a producir para economías estranxeiras que si son conscientes de 
que no coñecemento está o futuro. O nivel de investimento en I+D+i de Galicia 
rolda o 0.9%, por baixo do xa pobre 1.23% do estado español e o 2% da UE e 
moi lonxe de países como Suecia, Finlandia ou Dinamarca onde rolda o 3.5%. 
Cremos necesario un cambio de prioridades e apoiar a universidades, centros de 
investigación e á contorna empresarial para alcanzar un investimento en I+D+i 
de, polo menos, a media europea. Consideramos esta aposta pola investigación 
e a innovación como un medio, non só de impulso do sector secundario, senón 
de estimulación global da economía con impacto nos sectores primario e tercia-
rio. Queremos romper coa errónea concepción da ciencia como un simple afán 
investigador dunhas persoas con bata nun laboratorio. Os resultados de investir 
en I+D+i teñen que ver con mellores e máis saudables tecnoloxías para tratar 
os alimentos que consumimos todos os días, a optimización de procesos produ-
tivos no téxtil, a automoción ou a electrónica, modernizar as ferramentas para 
traballar o mar ou para o coidado dos nosos ríos, bosques e fauna, tecnoloxías 
para unha xestión e administración pública máis eficiente e novos instrumentos 
sanitarios que melloren os nosos servizos de saúde e a nosa calidade de vida.

Poñer o foco nas tecnoloxías da información e comunicación tórnase fundamen-
tal pola súa característica transversal a todos os ámbitos da economía; automa-
tización de procesos, dispositivos intelixentes, acceso a internet en zonas rurais, 
e-sanidade, e-aprendizaxe (educación para todos e en todas as partes), e-admi-
nistración, etc. As telecomunicacións e a electrónica desenvolven un papel cru-
cial no ámbito da saúde, a telemedicina, os dispositivos de saúde de monitoraxe 
intelixente a distancia, biosensores, etc. Todos estes son elementos dun novo mo-
delo de sanidade moderno e preventivo, abrigo se temos en conta que a pirámide 
demográfica tende a aumentar na súa parte superior e aspiramos a vivir máis 
anos e con mellor calidade de vida.
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 Empresas e autónomos

Debe consolidarse o diálogo entre a empresa privada, cooperativas, universida-
des, centros de investigación e as institucións públicas para xuntas impulsar este 
novo proxecto de modelo produtivo. Queremos un sector industrial e empre-
sarial en continua evolución, que evite caer na compracencia e en permanente 
adaptación aos cambios acelerados dos nosos tempos. Para iso traspasaremos 
fronteiras, internacionalizaremos a nosa industria e buscaremos a cooperación 
con outras economías.
Temos que apoiarnos en autónomos, na pequena e mediana empresa e no seu 
potencial e coñecemento. Debemos identificar debilidades e oportunidades na 
cadea de valor para facela render ao máximo en beneficio de todos, unir traba-
lladores e fomentar a constitución de cooperativas que axuden a mellorar as súas 
condicións laborais e aumentar a súa capacidade de negociación.
Cremos que este novo enfoque industrial e enerxético, xunto a unha aposta firme 
pola I+D+i, fará á empresa galega máis competitiva, aumentará a capacidade 
produtiva e axudará á reactivación da economía e o consumo.

Capítulo 3. Liñas de comunicación
As liñas políticas que debuxamos como esbozo neste documento político deben 
ir acompañadas dunha estratexia comunicativa coherente e dun discurso ilu-
sionante e construtivo ante os medios de comunicación. En Galicia non abonda 
co rexeitamento ao PP-PSOE, necesitamos un proxecto que convenza como al-
ternativa de goberno, que lle faga sentir á cidadanía que merece a pena o risco 
dunha aposta por algo diferente. A xente móvese pola confianza e pola emoción 
que a alternativa proposta nos xera e non vota necesariamente polos seus inte-
reses, senón pola súa identidade, polos seus valores; votan por aqueles cos que 
se identifican.

Debemos traballar para que as galegas e galegos perciban como real a expecta-
tiva de mellorar as súas vidas a través da política, é necesario que contaxiemos a 
emoción de ver que hai políticos diferentes, que son persoas coma nós, que so-
fren o mesmo ca nós xunto coas súas familias e que único que buscan e deixarse 
a pel para conseguir esa transformación político-social que tanto necesitamos. 
Confiarán en PODEMOS se teñen a certeza de que sacaremos adiante a nosa 
terra para que todos vivamos mellor, porque diso se trata, de que as institucións 
e os gobernos garantan o benestar da maioría, non dunha minoría poderosa.

Temos que entender que a verdade, para ser aceptada, ten que encaixar nos mar-
cos de pensamento da nosa xente, na forma en que interpretan o mundo que nos 
rodea. Cambiar os marcos de pensamento non é doado e é necesario facer un 
esforzo por comunicar ben e con pedagoxía. A xente de Galicia desexa escoitar 
persoas que falen no seu idioma, e non nos referimos exclusivamente ao galego, 
senón ao idioma da xente; que os políticos se comuniquen nos seus códigos e lles 
expliquen con claridade as súas ideas, propostas e intencións, nunca cun vocabu-
lario tan complexo que só consiga entender a mensaxe unha minoría ilustrada.

Non debemos esquecer que será a xente de a pé a que decidirá de forma maiori-
taria xulgar se depositan ou non a súa confianza en PODEMOS. Debemos cen-
trar as nosas preocupacións políticas na defensa dos dereitos básicos das persoas 
e na necesidade de conformar un equipo de xestión de goberno profesional e efi-
ciente que abra a porta aos expertos e dea resposta aos retos que afronta Galicia 
como sociedade.

Tras o espertar político e democrático que cristalizou o 24 de maio de 2015, 
está gravado na mente dunha grande parte da sociedade galega o desexo de que 
fórmulas distintas ás coñecidas se convertan nas ferramentas onde os distintos 
axentes políticos e sociais traballen xuntos para construíren un proxecto digno 
para Galicia. Debemos deixar moi claro que o noso obxectivo non é só gañar, 
senón gañar para facelo ben.

A cidadanía quere ver e escoitar xente con perfil político e con perfil profesional; 
e sobre todo queren ver xente que non se move por intereses persoais senón por 
intereses colectivos; con gañas, con forza, con xuventude e experiencia e con no-
vas ideas... pero tamén coa solvencia técnica e a integridade moral para levalas a 
cabo. Iso é o que xera confianza e ilusión.

É o momento de superar a indignación e as dinámicas do asemblearismo mi-
litante ou civil para pasar xa á coprodución de solucións políticas para e coa 
cidadanía.

É o momento de amosar que somos rebeldes, pero “rebeldes competentes”.

Bloque II. As próximas eleccións galegas.
Capítulo único. As eleccións galegas no ciclo electoral
Folla de ruta e proxecto electoral

O ano pasado fraguáronse nas cidades e municipios galegos diferentes inicia-
tivas municipalistas que se sumaron no mesmo escenario de ruptura coa vella 
política aberto por PODEMOS nas eleccións europeas. A base fundamental des-
tas candidatura foi o espírito que as guiou: recuperar a política para a xente e 
construír ferramentas para poñer as institucións ao servizo do ben común. Es-
tas candidaturas, sumadas á irrupción de PODEMOS, foron fundamentais para 
romper a hexemonía do PP en Galicia, o desprazamento do PSdG e do vello 
nacionalismo no espazo político. A unidade popular e a suma de forzas foron 
fundamentais para irromper con forza e con poder institucional nas tres gran-
des cidades da provincia da Coruña: Ferrol, Santiago de Compostela e A Co-
ruña. Nestas tres cidades o apoio-vinculación de PODEMOS foi fundamental 
para conseguir o cambio municipal e este produciuse, en dúas delas (A Coruña 
e Santiago de Compostela), tras unha consulta en afirmativo ás nosas bases xa 
que cumprían cos requisitos da nova política, a transparencia, a rexeneración e 
as posibilidades de vitoria e cambio. A unidade popular para nós non é un nome 
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grandilocuente, non é unha estratexia de márketing nin unha suma de votos. É 
unha nova forma de facer as cousas radicalmente diferente onde os axentes polí-
ticos e sociais teñen como prioridade a mesma vocación transformadora que ten 
PODEMOS e apostan pola nosa metodoloxía en espazos comúns. As eleccións 
municipais serviron para visibilizar a posibilidade de desborde, dunha nova 
maioría, así como afianzar a comunicación e as alianzas fraternas con moitos 
sectores da cidadanía mobilizada e coas forzas políticas roturistas galegas para 
recuperar as institucións. Foron o primeiro paso na estratexia desconstituínte e 
de ruptura democrática.

Despois do éxito nas municipais, entendemos que a suma de forzas era funda-
mental para seguir quebrando o espazo electoral dos vellos partidos e, principal-
mente, non caso galego para quebrar a hexemonía do PP. Nas eleccións xerais 
do 20D Galicia tiña moito que gañar, e ao igual que nas eleccións municipais, 
nesta cita os galegos e galegas volvemos amosar non só que queremos o cambio 
senón que o cambio é posible. E desa responsabilidade e desexo común de sumar 
forzas naceu En Marea na forma de coalición electoral, onde PODEMOS, Ano-
va e Esquerda Unida multiplicaron o seu capital político e electoral para seguir 
facilitando á cidadanía o acceso ás institucións democráticas no marco estatal. 
Contamos tamén co apoio dos proxectos de unidade popular que obtiveron gran 
éxito nas municipais de 2015 nas tres principais cidades da provincia da Coru-
ña (Marea Atlántica, Compostela Aberta e Ferrol en Común). Como parte do 
acordo entre os partidos, accedemos a que a papeleta do cambio tivese un nome 
común: En Marea-PODEMOS. E grazas a ese gran esforzo e xenerosidade, onde 
todos tivemos que renunciar e facer concesións ante a prioridade común de res-
catar á xente por riba de calquera diferenza ideolóxica, mantivémonos fieis á 
responsabilidade histórica de cambio político e de aposta firme para construír 
políticas baseadas na consecución do ben común por riba dos proxectos políticos 
propios e coa vocación última de seguir avanzando no proceso constituínte. A 
cidadanía soubo ler e recoñecer este esforzo e esta fórmula foi premiada co novo 
referendo ampliado dos galegos cun resultado histórico en Galicia na forma de 
máis de 400.000 votos. O proxecto de confluencia de PODEMOS en Galicia, 
En Marea, situouse como primeira e segunda forza en multitude de cidades e 
vilas, sobre todo da franxa litoral, destacando o desborde histórico na gran urbe 
galega de Vigo e a súa área metropolitana, converténdose na segunda forza no 
conxunto global de Galicia; uns resultados históricos que se materializaron en 
6 deputados, obtendo representación nas catro provincias e amosando o apoio 
da cidadanía galega á unidade da esquerda progresista símbolo da nova política.

 O resultado do 20-D en Galicia fixo posible que o cambio político se multiplica-
se no conxunto do Estado para pór fin ás políticas da austeridade, aos recortes 
que nos impuxo o PP e á posibilidade de erradicar a corrupción estrutural que 
levan ás súas costas os dous grandes partidos PP-PSOE de xeito irremediable.

Así mesmo, abriunos a posibilidade á cidadanía galega de decidir libre e sobe-
ranamente que políticas nos conveñen máis e así construír unha mellor relación 
democrática en España.

En Marea constituíse como espazo mestizo onde a unión ten como fin último que 
camiñemos xuntos para conseguir solucións comúns e construír un país novo e 
unha Galicia nova a través dunha democracia real e unha boa xestión do público 
que mellore a vida dos galegos e galegas.

E con este precedente agora temos ante nós o reto histórico das elección galegas 
máis determinantes das últimas décadas. Nestas eleccións PODEMOS volverá 
ter unha responsabilidade principal para seguir no camiño de articular proxec-
tos que amosen capacidades incontestables e que permitan o establecemento 
de controis democráticos claros. As eleccións galegas van ser un espazo privi-
lexiado para decidir como militancia responsable se dar resposta a este desexo 
de cambio dos galegos e galegas e en que forma facelo: se dando continuidade 
á suma de forzas que representa En Marea ou se concorrendo en solitario como 
PODEMOS. Debemos analizar e decidir cal é a mellor forma posible para que 
PODEMOS estea presente no outono de 2016 e amose a súa forza en vista dos 
resultados das municipais e das xerais de 2015. Conseguimos cambiar o escena-
rio político, os seus termos e ritmos. Conseguimos que Galicia estea moito máis 
presente en Madrid. Agora temos a oportunidade de amosar que o cambio en 
Galicia non só é imparable se non que é irreversible.

Dito isto, moitos de nós non sentimos o proceso de conformación de En Marea 
como propio, sentímonos á marxe. Polo cal, ante o sentir lexítimo da militancia, 
e sendo esta unha potestade que ten a militancia xunto cos inscritos como derei-
to estatutario de decidir como concorre PODEMOS aos comicios é irrenunciable 
establecer os mecanismos para escoitar a súa voz porque son eles os que teñen o 
poder último da decisión.

Tras un previo período de información e debate debemos votar de xeito respon-
sable nunha consulta telemática se apostar por este espazo para a confluencia 
pero sempre co obxectivo claro de solucionar as súas deficiencias a nivel de par-
ticipación e transparencia. É irrenunciable, para conceder o noso apoio e pro-
poñer a consulta, que o espazo En Marea se abra de verdade con carácter previo 
para que os militantes e inscritos poidan cuestionarse se darlle continuidade.

Esta decisión partirá da vontade dos militantes, inscritos e simpatizantes de PO-
DEMOS en Galicia pero sempre sen esquecer que concorrer nun espazo común 
debe garantirlle a todos os cidadáns galegos e galegas a posibilidade de votar 
PODEMOS como un voto para cambiar Galicia. Debe ser unha candidatura de 
PODEMOS, onde PODEMOS estea ben visible e presente, representando no 
territorio de Galicia o que representa PODEMOS como forza do cambio no ám-
bito estatal. Por iso, o proxecto de confluencia debe conformarse, articularse e 
situarse politicamente na mesma sintonía que no conxunto de PODEMOS de 
acordo coas realidade particulares e diferenciadas que temos en Galicia. Para isto 
é necesario habilitar mecanismos para que a decisión de concorrer ás eleccións 
con marca propia ou en confluencia se adapte a condicións concretas. Mesmo 
nalgúns casos, se se dan as condicións específicas, posibilitarase facer partícipes 
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dunha agrupación máis ampla a candidaturas cidadás e de unidade popular con 
vontade transversal e de maiorías que se queiran sumar con nós.

Para isto propoñemos, á maior brevidade, en vista da proximidade dos comi-
cios galegos, asembleas presenciais nas catro provincias para trasladar toda a 
información necesaria do proceso anterior de confluencia, os acordos políticos, 
os regulamentos e situación actual do espazo En Marea. E como mínimo unha 
asemblea presencial aberta a todos os militantes e inscritos de PODEMOS en 
Galicia para pór en común todas as cuestión pertinentes. Tras esa asemblea ga-
lega presencial redactarase un documento cun posicionamento político público 
como PODEMOS Galicia e propoñemos como algo irrenunciable a consulta te-
lemática cun mínimo de participación do 10% dos inscritos en PODEMOS no 
territorio para que se poida decidir por voto aberto como concorre PODEMOS 
nas eleccións galegas.

No noso proxecto non opera ningún patriotismo de partido senón a vontade de 
formar parte do cambio no noso país. Non temos ante nós a tarefa de reconstruír 
unha parte do territorio senón de construír un pobo soberano. O noso obxectivo 
é gañar para transformar, para recuperar a nosa dignidade, para recuperar os 
nosos dereitos e para iso necesitámonos todos.

Debemos ser xenerosos con todas aquelas persoas que ata o de agora non com-
partiron camiño con nós pero que, sen renunciar á nosa identidade, desexan 
asumir que o noso método é o mellor método para traballar polo cambio e o noso 
discurso o que pode articular unha maioría social nova, tal e como xa amosaron 
co seu voto os galegos e galegas. As candidaturas de PODEMOS deben estar 
abertas a todos aqueles que demostraron o seu compromiso polo cambio e a 
ruptura democrática sen mirar que carné tiñan ou levan na carteira senón a súa 
lealdade e honestidade para traballar con PODEMOS. Pero en todo caso, a can-
didatura na que PODEMOS Galicia concorra debe conformarse por eleccións 
primarias, con listas abertas, comprometerse a non soster aos partidos tradi-
cionais e ás súas políticas de empobrecemento e espolio e estar en sintonía coa 
estratexia, as formas, contidos e obxectivos de PODEMOS en todo o país.

O noso esforzo será fortalecer ao máximo a nosa organización, conectar a nosa 
candidatura con todas as candidaturas de PODEMOS a nivel de todo o Estado e 
conectar os temas locais coa problemática xeral co obxectivo último de recuperar 
as nosas institucións. As eleccións galegas deben servir para amosar a forza de 
PODEMOS Galicia en por si e amosar que o que aconteceu tanto o 25 de Maio 
como o 20 de Decembro do 2015 non foi un fenómeno casual senón un primeiro 
e segundo aviso do cambio político inminente en Galicia. O que temos por diante 
é un momento histórico onde o gran derrotado vai ser o relato de centralidade de 
PP e do PSdG convertendo a PODEMOS na forza pioneira de oposición cidadá 
tamén en Galicia ao réxime de 1978 e o seu inmobilismo.

PROPOSTA DE DOCUMENTO ORGANIZATIVO 
UN MAR DE XENTE PODEMOS.
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BLOQUE I. PRINCIPIOS BÁSICOS DA ESTRUTURA 
AUTONÓMICA

A base da estrutura galega de PODEMOS replica na súa organización interna a 
fórmula organizativa estatal. A estrutura da galega comporase dunha Asemblea 
Cidadá, unha Comisión de Garantías Democráticas, un Consello Cidadán, un 
Consello de Coordinación e unha Secretaría Xeral que se sumarán aos círculos 
constituídos.

CAPÍTULO I. ASEMBLEA CIDADÁ GALEGA

Composición
A Asemblea Cidadá Autonómica estará composta polo conxunto de persoas ins-
critas en PODEMOS en Galicia.
Os órganos de PODEMOS deberán arbitrar os mecanismos para garantir o de-
reito á voz e ao voto de todos os seus membros na Asemblea Cidadá Galega a 
través de ferramentas de participación, ferramentas de votación, retransmisións 
en streaming para seguir os momentos de debate presencial e diferentes comu-
nicacións aos inscritos e inscritas, puntos de votación non telemáticos, etc.

Competencias
A Asemblea Cidadá Galega é o máximo órgano de decisión en PODEMOS Ga-
licia e, polo tanto, correspóndelle a autonomía respecto a todas as cuestións de 
especial relevancia para o conxunto da organización en Galicia sempre que non 
entre en contradición cos principios xerais de PODEMOS nin das decisións da 
Asemblea Cidadá Estatal.
Polo tanto as decisións da Asemblea Cidadá galega serán vinculantes e non po-
derán ser revogadas máis que pola mesma Asemblea Cidadá Galega ou pola 
Asemblea Cidadá Estatal.
Son competencias exclusivas e intransferibles da Asemblea Cidadá Galega as se-
guintes, ás que poderán sumarse as que sexan necesarias segundo o momento e 
a situación, se así é aprobado pola Asemblea Cidadá Estatal:

1. Determinar o xeito no que se traducirán os principios programáticos do 
programa de PODEMOS no territorio galego.

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abertas e cidadás, as listas 
electorais para optar a cargos públicos para as institucións de representación 
de Galicia.

3. Aprobar ou rexeitar calquera tipo de pacto ou alianza pre ou postelectoral 
para as institucións de representación de Galicia, sempre de forma suxeita aos 
principios xerais aprobados pola Asemblea Cidadá Estatal.
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No caso de inicio dun procedemento de consulta por parte do corpo de electo-
res elixirase unha ponencia da Consulta/Asemblea Extraordinaria que deberá 
garantir que a proposta do debate estea avalada como mínimo de dous técnicos 
cualificados na materia.
En calquera momento, segundo os mecanismos establecidos nos parágrafos an-
teriores, poderá convocarse unha Asemblea Cidadá Galega Extraordinaria coas 
mesmas competencias que unha Asemblea Cidadá Galega Ordinaria.
En ningún caso poderá transcorrer menos dun ano entre Asembleas Cidadás 
Galegas Extraordinarias.
En ningún caso poderán transcorrer máis de tres anos entre Asembleas Cidadás 
Galegas. Unha vez rematado este prazo, a Asemblea Cidadá Galega convocarase 
de xeito automático. A organización técnica do proceso correspóndelle ao Con-
sello Cidadán Galego. A Comisión de Garantías Democráticas velará polo cum-
primento desta esixencia.
Asemblea Cidadá Extraordinaria (presencial)

Modificacións estatutarias
Para a modificación substancial dos regulamentos organizativos galegos e a 
elección completa dos órganos de dirección será necesaria a convocatoria dunha 
Asemblea Cidadá Galega Ordinaria ou Extraordinaria que incluirá momentos 
de deliberación presencial.

Toma de decisións
 As Asembleas Cidadás Autonómicas poderán adoptar decisións en torno ás ma-
terias da súa competencia e aquelas de especial transcendencia, a través do se-
guinte sistema de votación:

• Un quórum mínimo do 10% dos inscritos de PODEMOS en Galicia.

• Un proceso de votación telemático cos debidos requisitos de anuncio, ex-
posición pública do caso e o debate que conte con un período de votación sufi-
ciente no que só poderán participar os inscritos de PODEMOS Galicia.

• De non superar estes requisitos, a Asemblea e o Consello Cidadán só po-
derán seguir adiante coa decisión, previa consulta ao Consello Cidadán Estatal e 
a aprobación da mesma na Asemblea Cidadá Presencial Ordinaria. En todas as 

Asemblea Permanente

Consulta Cidadá 
con caracter
vinculante

Consulta Revogatoria  con carácter
vinculante

Asemblea
Cidadá

Estraordinaria
(presencial)

Si

Si

Si

Por Maioria
Simple

Por Maioria
Absoluta

Por Maioria
Cualificada

de 3/5

20%

25%2 5%

35%3 5%

20%

Secretaría Xeral Círculos Validados

Consello Cidadán 
Galego 

AUTONÓMICO

Inscritos en 
PODEMOS Galicia

4. Aprobar os programas electorais definitivos, tras un proceso de elabora-
ción participativa e un preceptivo informe de viabilidade económica, sempre de 
forma suxeita aos principios xerais aprobados pola Asemblea Cidadá Estatal. 5. 

5. Elixir o Consello Cidadán Galego, mediante un sistema de listas abertas 
corrixido con criterios de xénero. O Consello Cidadán Galego é o máximo órga-
no do partido entre Asembleas Cidadás.

6. Revogar a calquera membro do Consello Cidadán Galego.

7. Definir as funcións do Consello Cidadán Galego.

8. Elixir e revogar a/o Secretario/a Xeral Galego mediante un sistema elec-
toral de voto directo e definir as súas funcións.

9. Elixir e revogar á Comisión de Garantías Democráticas Galega ou a cal-
quera dos seus membros.

10. Aprobar os regulamentos organizativos e as súas modificacións.

11. Definir as funcións e a forma de coordinación entre os diferentes círculos 
do territorio galego.

12. Definir as funcións e a forma de coordinación coas Asembleas e Conse-
llos Cidadáns doutros territorios.

Mecanismos de convocatoria

Os mecanismos para convocar a Asemblea Cidadá Autonómica serán:

• Con carácter automático, para calquera dos asuntos referentes ás compe-
tencias exclusivas e intransferibles da Asemblea Cidadá. A organización técnica 
do proceso correspóndelle ao Consello Cidadán. A Asemblea convocada por este 
procedemento denominarase Asemblea Cidadá Galega ordinaria.

• Con carácter permanente, respecto a calquera outro asunto que se consi-
dere relevante e segundo os seguintes mecanismos:
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votacións da Asemblea Cidadá Galega aplicarase un compromiso de obxectivi-
dade e transparencia, publicando regularmente a participación no proceso

CAPÍTULO II. CONSELLO CIDADÁN AUTONÓMICO
Composición e elección

O Consello Cidadán Galego é o órgano da dirección política de PODEMOS
en Galicia. Estará composto por 34 membros máis o/a Secretario/a Xeral Gale-
go.
Os 34 membros restantes elixiranse por un sistema de listas abertas. Serán 
membros do Consello Cidadán Galego as 34 persoas máis votadas, introducindo 
criterios de corrección de xénero.
O seu mandato terá unha duración de tres anos.
Os 34 membros do Consello Cidadán Galego poderán ser revogados mediante 
un referendo.
Para iniciar un proceso de votación destinado a revogar o mandato dun inte-
grante do Consello Cidadán Galego será necesario achegar o aval dun 20% dos 
inscritos en PODEMOS Galicia ou un 25% dos círculos territoriais  e sectoriais 
da autonomía. 
O Consello Cidadán Autonómico, actuando de xeito colexiado, será o encargado 
de organizar o proceso electoral de revogación que terá que levarse a cabo sobre 
o mesmo corpo electoral que elixiu aos membros do Consello. Os referendos re-
vogatorios sempre serán de carácter individual.
En ningún caso poderá celebrarse máis dun revogatorio no período dun man-
dato. En ningún caso poderá transcorrer menos dun ano dende o nomeamento 
para a consulta dun revogatorio.
Ademais, poderán asistir ás reunións do Consello Cidadán Autonómico, con voz, 
pero sen voto, os Secretarios Xerais das capitais e das grandes cidades de Galicia: 
A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense e Lugo.
A súa función será a de enlace coas organizacións territoriais de carácter inferior. 
Non contarán polo tanto, a efectos de calcular os requisitos para a convocatoria 
de consultas, órganos, etc.
 60

Competencias
Son competencias do Consello Cidadán Galego:

1. Desenvolver con funcións executivas as decisión aprobadas pola Asem-
blea Cidadá Galega e aquelas que conduzan a desenvolver a liña política de 
PODEMOS en Galicia.

2. Convocar á Asemblea Cidadá Galega tanto para todas as cuestións

3. que resulten preceptivas como para calquera outra consulta.

4. Convocar, para cuestiones de especial transcendencia e se así o estimase 
oportuno,calquera Asemblea de nivel territorial inferior.

5. Aprobar o orzamento e a rendición de contas de cada exercicio.

6. Aprobar os orzamentos das campañas electorais e das actividades especí-
ficas do territorio para as campañas de nivel estatal ou territorial.

7. Establecer as áreas de traballo que funcionarán a nivel galego, nomeando 
responsables das mesmas e definindo os mecanismo de participación aberta 
necesarios das mesmas que garantan a correcta interacción entre o consello 
galego, consellos municipais, círculos e inscritos de Podemos.

Mecanismos de convocatoria
Os Consellos Cidadáns Autonómicos poderán ser convocados en calquera mo-
mento a través de:

• Convocatoria da Secretaría Xeral.

• Por maioría simple do Consello Cidadán.

En ningún caso poderán transcorrer máis de tres meses entre dúas reunións 
plenarias do Consello Cidadán Galego. O/a Secretario/a Xeral terá a obriga de 
convocar o Consello Cidadán antes de que transcorra ese prazo.

Funcionamento
O Consello Cidadán Galego organizarase por Secretarías e áreas de traballo, en-
tre as cales se propoñen as seguintes (podendo ser alterables segundo as necesi-
dades que se atopen no propio consello):

• SECRETARIA POLÍTICA E COMUNICACIÓN

• SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

• SECRETARIA DE PROGRAMA

• SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN

• SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

• SECRETARIA DO MAR

• SECRETARIA DE LINGUA, CULTURA E PATRIMONIO

• SECRETARIA DE MULLER E IGUALDADE

• SECRETARÍA DE BENESTAR

• SECRETARIA DE EQUIDADE E XUSTIZA SOCIAL

• SECRETARIA DE ENERXÍA, INDUSTRIA E I+D+i

• SECRETARIA DO TERRITORIO

• SECRETARIA DO MEDIO RURAL
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Cada Secretaría organizará as súas áreas de traballo e contará con responsables 
que poderán á súa vez exercer como voceiros. As persoas responsables de área 
terán a tarefa de organizar equipos de traballo que serán abertos á participación 
dos inscritos de PODEMOS garantindo o funcionamento axeitado e ordenado 
de tales equipos. Existirá unha área de coordinación específica para que as áreas 
de traballo poidan contar cun espazo de enlace onde coordinarse cos círculos 
territoriais e sectoriais para o desenvolvemento efectivo e eficiente da súa activi-
dade, así como coas áreas correspondentes no Consello Cidadán Estatal.
O Consello Cidadán Galego rexerase polos criterios de transparencia, participa-
ción e eficiencia, introducindo mecanismos que favorezan a accesibilidade das 
actas das sesións, que serán públicas, e poder intervir nas ordes do día do tra-
ballo das áreas para facilitar a participación dos inscritos que desexen colaborar 
nestas dun xeito ordenado e eficaz.
As áreas organizarán reunións e establecerán mecanismos de participación para 
realizar consultas sobre as cuestións de especial transcendencia aos círculos sec-
toriais autonómicos ou a grupos de traballo que traten temas homólogos nos 
distintos municipios do territorio. De cara á eficiencia e para conseguir unha 
maior transparencia, a información será pública e accesible de xeito telemático, 
evitando así a duplicidade de tarefas e un maior aproveitamento do traballo feito 
ata o momento.

Regulamento
O Consello Cidadán Galego adoptará un propio regulamento de
funcionamento interno que detalle os aspectos que non están contidos nos es-
tatutos que se aprobará por maioría simple dos membros do Consello Cidadán.

CAPÍTULO III. CONSELLO DE COORDINACIÓN AUTONÓMICO

O Consello Cidadán Autonómico contará ademais cun Consello de Coordina-
ción encargado de organizar o traballo e asumir as tarefas diarias mentres non 
se atope reunido o Consello Cidadán. O Consello de Coordinación é, ademais, o 
equipo no que se apoia o/a Secretario/a Xeral para realizar as súas tarefas, tanto 
de carácter público como de coordinación interna. Definiranse os integrantes do 
Consello de Coordinación na primeira reunión do Consello Cidadán, xunto coa 
definición de cada unha das Secretarías. Levarase a cabo mediante a proposta do 
Secretario/a Xeral e deberá estar ratificada polo Consello Cidadán por maioría 
simple.
O/a Secretario/a Xeral será membro nato do Consello de Coordinación.
Os integrantes do Consello de Coordinación deberán render contas do traballo 
realizado en cada reunión do Consello Cidadán.

Os membros do Consello de Coordinación poderán ser revogados polo/a Secre-
tario/a Xeral tendo que propor outros integrantes que deberán ser ratificados 
polo Consello Cidadán de novo.

CAPÍTULO IV. SECRETARÍA XERAL GALEGA
Elección
Competencias

O/a Secretario/a Xeral Galego/a será elixido/a por todos os membros de PODE-
MOS inscritos en Galicia.
Son Competencias do/da Secretario/a Xeral Galego/a:

• Representación política e institucional do partido en Galicia.

• Convocatoria da Asemblea Cidadá Galega, tanto para todas as cuestións 
que resulten preceptivas, como para calquera outra consulta segundo o estable-
cido neste documento.

• Convocatoria do Consello Cidadán Galego, tanto para as cuestións que 
resulten preceptivas, como para calquera outra consulta segundo o establecido 
neste documento.

• Convocar, para cuestións de especial transcendencia e se o estima oportu-
no, calquera Asemblea de nivel territorial inferior.
 

CAPÍTULO V. COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS GALEGA.

Composición
A Comisión de Garantías Democráticas está composta por 6 membros elixidos 
directamente pola Asemblea Cidadá mediante voto directo e cun sistema de lis-
tas abertas. Como mínimo catro dos membros da Comisión de Garantías De-
mocráticas deberán ser xuristas recomendándose que os outros dous sexan non 
xuristas.
Competencias
A Comisión de Garantías Democráticas velará polos dereitos dos inscritos e polo 
cumprimento dos principios éticos dentro do territorio galego.
Métodos de convocatoria
A Comisión de Garantías actuará de oficio ou a petición de calquera membro 
inscrito ou órgano do partido a través dun procedemento áxil e flexible do que 
sempre constará expediente escrito.
Para isto, habilitarase un formulario na web estatal (podemos.info) ou, no seu 
defecto, na web galega para poder activar calquera reclamación ou pregunta á 
comisión.
Funcionamento
De cumprirse os requisitos estatutarios e regulamentarios establecidos para so-
licitar a intervención da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, a 
reclamación ou recurso será admitido a trámite, sendo competencia exclusiva 
da Comisión da Garantías a decisión de tramitar ou arquivar sen que ningún 
outro órgano poda interferir nesta decisión, (sen prexuízo da incoación de oficio 
do procedemento disciplinario do artigo 65 dos Estatutos de PODEMOS polo 
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Consello de Coordinación, que deberá ser remitido inmediatamente á Comisión 
de Garantías para a súa tramitación con total independencia).
A Comisión de Garantías Democráticas resolverá as reclamacións ou preguntas 
de xeito motivado e de acordo aos estatutos de PODEMOS, o documento de 
principios éticos, os regulamentos e acordos previamente establecidos así como 
os principios de democracia, transparencia e demais elementos esenciais a PO-
DEMOS sempre de acordo aos principios xerais do Dereito.
As resolucións da Comisión de Garantías Democráticas serán unicamente ape-
lables á Comisión de Garantías Democráticas Estatal e os efectos derivados das 
mesmas serán os que se establecen no regulamento da Comisión de Garantías 
de Galicia.

Mecanismo de mediación
A Comisión de Garantías poderá elaborar un protocolo polo que os afectados por 
unha disputa poidan solicitar a súa mediación de xeito voluntario no momento 
de alegacións. Se todos os afectados están de acordo, iniciarase o proceso. Neste 
caso, a Comisión designará a un mediador independente (que será o instrutor a 
quen lle corresponda por quenda o asunto) que se encargará de contactar coas 
partes, recadar as súas alegacións e aproximar posturas por medio de ofertas de 
consenso. Ambas partes poderán negociar e aceptar de mutuo acordo a solución 
proposta concluído o proceso. De non ser así, o mediador redactará un informe 
que se terá en consideración pola Comisión de Garantías á hora de considerar a 
reclamación.

Colaboración
A colaboración coa Comisión de Garantías Democráticas de Galicia, no prazo 
razoable que esta determine, é inescusable para todos os inscritos, órganos e 
membros individuais dos órganos. En caso de incumprimento desta obriga es-
tatutaria, a persoa encargada da instrución poderá poñelo en coñecemento do 
Pleno da Comisión aos efectos que se determinan no Regulamento da Comisión.

CAPÍTULO VI. COMISIÓN GARANTE DA CONCILIACIÓN E DE NECESIDA-
DES ESPECIAIS.

Co fin de facilitar e garantir a igualdade de participación entre mulleres e homes 
na nosa organización, sendo especialmente sensibles cos membros da organiza-
ción que teñen responsabilidades familiares ainda prestando suma atención ás 
mulleres tradicionalmente afastadas do ámbito político pola imposibilidade de 
compatibilizar a esfera política da esfera familiar; e co fin de facilitar e garantir a 
igualdade á hora de participar na nosa organización das persoas que teñen nece-
sidades especias por mor de adoecer dalgún tipo de diversidade funcional, PRO-
POÑEMOS a creación dunha COMISIÓN GARANTE DA CONCILIACIÓN E 
DE NECESIDADES ESPECIAIS, que estará composta, na medida do posible, 
por dous membros por provincia (en total 8) que serán propostos pola Secreta-

ria de Muller e Igualdade e a Secretaria de Benestar e ratificados polo Consello 
Cidadán galego, co fin de velar polo cumplimento destos compromisos irrenun-
ciables en Podemos e que non queden en papel mollado. Do mesmo xeito que 
son propostos poden ser revocados co mesmo sistema no caso de dimisións ou 
por non cumplir de xeito axeitado ca súa encomenda, que será supervisada polas 
mencionadas secretarías. 

Procurarase que, na medida do posible, dita comisión sexa paritaria e que estea 
composta por persoas co coñecemento axeitado nestas materias para que poidan 
impulsar, aplicar e velar pola posta en práctica de medidas concretas e eficaces 
para o seu cumprimento dentro da nosa organización. Terase que impulsar e 
garantir a conciliación e a atención das necesidades especiais dos compañeiros e 
compañeiras en tódolos espazos necesarios e no referente ás tarefas executivas, 
nas condicións laborais, nas formas de participación e nas asembleas e reunións 
presenciais. 
Ditas Secretarias elaborarán de xeito conxunto un regulamento de desenvolve-
mento  do funcionamento de dita Comisión que será aprobado polo Consello 
Cidadán Galego por mairoría simple.

CAPÍTULO VII. CÍRCULOS

Os círculos son a base social e militante de PODEMOS sobre a que se fundamen-
ta o movemento na súa capacidade de xerar debate político, crear poder popular, 
construír unha organización próxima á cidadanía e promover un protagonismo 
cidadán que posibilite o cambio institucional. Así, é imprescindible abrir espazos 
de enlace e protagonismo cidadá, tamén a nivel galego, onde círculos, consellos 
cidadás municipais, áreas de traballo e inscritos poidan colaborar conxuntamen-
te e traballar participativamente.

Círculos sectoriais galegos
Acorde co principio de non duplicidade entre Círculos, o único carácter posible 
dun Círculo Sectorial é de territorialidade Galega. Doutro xeito, o solapamento 
territorial xeraría unha xerarquía contraria á horizontalidade dos Círculos.
Os Círculos sectoriais galegos son unha agrupación voluntaria e aberta na que 
converxen persoas interesadas polas transformacións económica e social de Ga-
licia e estableceranse mecanismos de participación e colaboración cas áreas de 
traballo dependente do Consello Cidadá Galego a través dunha área de Coordi-
nación.

Órgano Intercírculos Comarcal
Co fin de fortalecer a nosa organización máis alá das zonas urbanas e facilitar 
así a participación de tódolos inscritos de PODEMOS, evitando deste xeito que 
exista unha desconexión entre as estruturas orgánicas e os círculos onde a nosa 
organización penetrou de xeito diferente, crearase un Órgano Intercírculos de 
composición comarcal, segundo a idiosincrasia propia de cada zona do territorio 
galego porque consideramos que é unha forma de ordenación propia de Galicia 
que deber estar presente en PODEMOS.
Este órgano terá un carácter informativo e consultivo, onde os círculos de cada 
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comarca elixirán nunha asemblea comarcal (convocada por eles) dous represen-
tantes, aplicando o criterio de paridade un home e unha muller na medida do 
posible, para poder ser informados e trasladar ao Consello Cidadán

galego as suxestións, reclamacións e propostas que consideren pertinentes co fin 
de que flúa a información de forma axeitada por toda a nosa organización. Este 
órgano convocarase como mínimo cada tres meses.

Círculos Mocidade
Ao abeiro do artigo 48 do documento de principios organizativos de PODEMOS 
sobre os círculos sectoriais e temáticos, para os círculos de mocidade, contem-
plados dentro da área programática de mocidade, crearanse comisións perma-
nentes con capacidades informativas e consultivas, que velarán pola interacción 
dos seus membros cos dos demais círculos coincidentes a nivel comarcal ou mu-
nicipal, facilitando e impulsando a participación da mocidade nos grupos de tra-
ballo dos demais círculos.
 70

BLOQUE III. FINANCIAMENTO, TRANSPARENCIA E XESTIÓN DE 
RECURSOS
CAPÍTULO I. ASPECTOS XERAIS

En PODEMOS dende a súa constitución como formación política temos o com-
promiso claro de que todos os datos económico-financeiros deben estar dispo-
ñibles e accesibles ao conxunto da cidadanía, convenientemente desagregados, 
xustificados e achegando as correspondentes facturas e comprobantes, tendo 
en conta as limitacións establecidas pola Lei orgánica de protección de datos 
(LOPD 15/1999 de 13/12).

Por iso, unha das nosas maiores prioridades concrétase na máxima transparen-
cia do Consello Cidadán e a Secretaría Xeral en todas as súas actuacións políticas 
e actividades económicas, habilitando as canles necesarias para que poidan ser 
consultados de xeito sinxelo e exhaustivo por calquera persoa.
As contas galegas teñen que ser publicadas con periodicidade regular na páxina 
web de PODEMOS Galicia.

CAPÍTULO II. COMISIÓN DE FINANZAS GALEGA
Composición
O Consello Cidadán Galego designará, a proposta do Consello de Coordinación, 
como mínimo un responsable financeiro e un interventor que se integrará na 
Comisión de Finanzas Galega.
Esta(s) persoa(s) designada(s) polo Consello Cidadán Galego xunto cos diferen-
tes responsables de finanzas municipais que xurdan dos Consellos Cidadáns Mu-
nicipais constituídos formarán a Comisión de Finanzas Galega que terá como fin 

asegurar un correcto funcionamento da actividade desenvolvida por PODEMOS 
en Galicia.

Son competencias da Comisión de Finanzas Galega:

• Velar polo cumprimento dos principios de transparencia e xestión res-
ponsable no seu territorio, co apoio da Comisión de Finanzas Estatal. Para isto 
contarán cunha estrutura administrativa que lles permita apoiar nos labores 
contables aos responsables municipais e aos círculos do seu territorio para cum-
prir coas obrigas fiscais e a rendición de contas

•  Canalizar, controlar e auditar a parte do orzamento galego asignado ás 
actividade do seu territorio, incluíndo as estruturas municipais e dos círculos.

Tamén terá como función en coordinación coa Comisión Estatal de Finanzas

• Xestionar orzamentos participativos para proxectos socias no seu terri-
torio.

• Garantir o apoio preciso ás estruturas políticas galegas no desenvolve-
mento das súas actividades.

• Fiscalización económica dos representantes e cargos electos do seu terri-
torio, encargándose da publicación do seu patrimonio, ingresos e gastos.

• Os ingresos das estruturas galegas provirán da asignación do orzamento 
xeral anual, e verase ampliada polos seguintes recursos:

• Subvencións autonómicas, excluíndo a parte establecida das mesmas que 
se destinará ao orzamento estatal para redistribuílo entre o conxunto de PODE-
MOS.

• Crowdfundings específicos a nivel galego.

A Comisión operará sempre segundo os principios reitores de PODEMOS no 
ámbito económico: a transparencia e a independencia.

Regulamento
A Comisión de Finanzas Galega adoptará un regulamento propio de funciona-
mento que será sometido á ratificación do Consello Cidadán Galego, que inte-
grará tantos aspectos internos de funcionamento como política de actuación 
(política de provedores, de contratacións) en base aos criterios establecidos pola 
Comisión de Finanzas Estatal.
Contas Claras
Todas as contas de PODEMOS en Galicia terán que publicarse debidamente na 
páxina web de PODEMOS Galicia cunha periodicidade semestral 
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BLOQUE IV. FERRAMENTAS DE PARTICIPACIÓN 
A NIVEL GALEGO

CAPÍTULO I. PRAZA PODEMOS DE PODEMOS GALICIA
Co obxectivo de abrir todas as canles de encontro e comunicación posibles que 
amplíen a participación en PODEMOS manterase na plataforma Reddit a Praza 
PODEMOS Galega onde debater abertamente todos os temas importantes que 
ocorren na nosa rexión.

Ademais, nesta ferramenta e co obxectivo de garantir unha interacción trans-
parente do Consello Cidadán cos inscritos de PODEMOS, levarase a cabo unha 
Rolda de Masas mensual con membros do Consello Cidadán e habilitarase unha 
etiqueta #PreguntaAPODEMOS onde todas as preguntas con máis de 200 votos 
serán contestadas polo Consello de Coordinación ou polo Consello Cidadán.

CAPÍTULO II. FERRAMENTAS DE VOTACIÓN
Aseguraranse mecanismos de participación específicos para as persoas con di-
ficultade de acceso a internet e novas tecnoloxías. Dende a Secretaría de Parti-
cipación desenvolverase unha proposta integral para, en conxunto cos equipos 
de participación municipais, levar a cabo un plan de acción na comunidade e 
traballar para romper a brecha dixital existente no territorio e na sociedade.

CAPÍTULO III. RETRANSMISIÓNS POR STREAMING
Realizarase retransmisión por streaming de todos os encontros onde sexa loxisti-
camente posible para garantir o principio de máxima transparencia en Podemos.

CAPÍTULO IV. SOFTWARE LIBRE
PODEMOS é unha organización comprometida na defensa das liberdades dixi-
tais e que cre que as infraestruturas informáticas públicas deben desenvolverse 
sobre software libre para que a nosa democracia e os servizos públicos básicos 
non queden comprometidos e condicionados por intereses privados de empre-
sas. Por iso, o uso das ferramentas informáticas/telemáticas dentro da nosa or-
ganización deberá atender a criterios de utilización de software libre na medida 
do posible.
 
ANEXO ÚNICO: COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS GALEGA
PROPOSTA DE REGULAMENTO

Artigo 1. Definición
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica é o órgano encargado de 
velar polo respecto aos dereitos dos inscritos en PODEMOS e polo cumprimento 
dos principios fundamentais e normas de funcionamento da organización, den-
tro do seu ámbito territorial que é Galiza.

Artigo 2. Composición
Conformarán a Comisión de Gara ación vixente e os principios xerais do Dereito. 
No seu caso, a Comisión de Garantías Democráticas
Autonómica publicará nas actas resolutorias os votos particulares dos seus mem-
bros.
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica ten as seguintes funcións: 
a) Garantir os dereitos das persoas inscritas en PODEMOS recollidos no Docu-
mento de principios organizativos e no de principios éticos.
b) Velar polo cumprimento do documento de principios éticos no seu ámbito 
territorial.
c) Ditar os informes non vinculantes que lle solicite calquera órgano de PODE-
MOS nos seus ámbitos de competencia.
d) Exercer o resto de funcións e competencias que o Documento de principios 
organizativos, Estatutos e demais normas de PODEMOS recoñecen á Comisión 
no seu ámbito territorial.

Artigo 4. Sobre as fórmulas abertas de colaboración
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica poderá solicitar de organi-
zacións da sociedade civil ou outro ámbito de especial relevancia na materia en 
litixio un informe (amicus curiae) co posicionamento da mesma a fin de cola-
borar na resolución de asuntos especialmente complexos ou sensibles, que non 
terá efectos vinculantes pero se integrará no expediente. Así mesmo, a Comisión 
de Garantías Democráticas Autonómica poderá solicitar no exercicio das súas 
funcións o asesoramento de calquera persoa que poida ser útil ás súas funcións e 
convidarlle a formar parte das sesións sen voto pero con voz.
Así mesmo, e en caso de necesidade, poderá solicitar ao Consello de Coordi-
nación ou calquera outro órgano organizativo a asistencia material que precise 
para levar a cabo as súas funcións.

Artigo 5. Órganos
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica está formada polos seguin-
tes órganos: o Pleno, a Presidencia, e as Comisións de Deliberación e Decisión.

Artigo 6. O Pleno
O Pleno está formado por todas as persoas integrantes da Comisión de Garantías 
Democráticas Autonómica, ordenadas en función do número de votos obtidos 
nas eleccións.

Son funcións do Pleno as seguintes:

a) Elixir á Presidencia.
b) Elixir á Secretaría.
c) Resolver as cuestións que se expoñan por outros membros, órganos ou indivi-
duos de PODEMOS acerca da competencia da Comisión de Garantías Democrá-
ticas Autonómica nun asunto determinado.
d) Dirimir calquera outra cuestión non prevista neste Regulamento que caese 
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dentro do ámbito de competencias da Comisión de Garantías Democráticas Au-
tonómica.

O Pleno reúnese de forma presencial cando o solicite a metade máis un dos seus 
membros, se ven promoveranse as reunións telemáticas a fin de reducir gastos 
de desprazamento. Para que o Pleno se considere validamente reunido terán que 
estar presentes a metade máis un dos seus integrantes e acreditarse a convoca-
toria a todos os membros.

Terán igualmente plena validez as reunións telemáticas nas que se acredite a 
convocatoria a todos os membros e a participación da metade máis un.
Para a acreditación da convocatoria será suficiente que conste enviada a men-
saxe polas vías de comunicación telemática recomendadas: grupo de telegram 
da Comisión e correo electrónico dende a conta oficial da Comisión a cada un 
dos membros da Comisión.

Artigo 7. A Presidencia
 A Presidencia é elixida polo Pleno por maioría simple.
Son funcións da Presidencia as seguintes:
a) Convocar o Pleno, que deberá convocarse por telegram e correo electrónico tal 
como se especifica no artigo anterior.
b) Nomear aos responsables de instrución.
c) Convocar e nomear aos membros das Comisións de Deliberación e Decisión.
d) Representar á Comisión de Garantías Democráticas Autonómica.

Artigo 8.- A Secretaría
A Secretaría é elixida polo Pleno por maioría simple.

Son funcións da Secretaría as seguintes:

a) Levantar acta de todas as sesións do Pleno e das Comisións de deliberación e 
decisión.
b) Dar traslado das actas dos expedientes as persoas denunciantes e denuncia-
das de cada un deles unha vez finalizado o proceso.
c) Prestar toda a asistencia posible á instrución dos procedementos xestionando 
e administrando todos os documentos e recursos a disposición da Comisión de 
Garantías Democráticas Autonómica.
A Secretaría atribuirase a unha persoa non xurista, se a hai, de entre as que for-
man a Comisión de Garantías, e non instruirá ningún asunto pero si formará 
parte sempre das Comisións de deliberación e decisión con voz e voto.

Artigo 9. Da Instrución
Será elixida polo Pleno e por maioría simple, a proposta da Presidencia, unha 
persoa da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica para a instrución 
dos procedementos que se abran de oficio pola Comisión de Garantías.
Será nomeada pola presidencia a persoa que debe instruír cada unha das denun-

cias sobre as que a Comisión de Garantías Democráticas debe decidir de acordo 
coas súas funcións. Nestes casos a Presidencia procederá ao reparto dos asuntos 
seguindo un estrito orde de entrada das denuncias e de membros da Comisión, é 
dicir o primeiro asunto para o primeiro membro que será a Presidencia, o segun-
do asunto para o segundo membro e así sucesivamente (excluída a Secretaría).
As persoas responsables da instrución actuarán de forma individual en cada pro-
cedemento, podendo substituírse entre si en caso de imposibilidade de actuar. A 
substitución deberá ser autorizada pola Presidencia.
Cada persoa integrante da Comisión pode pedir un receso de tempo sen instru-
cións non superior a dúas semanas por motivos persoais ou por complexidade 
dos asuntos atribuídos. En caso se receso temporal voluntario, recusación dunha 
instrutora ou instrutor, así como nos casos de inhibición/abstención saltarase 
a quenda desa persoa séndolle atribuída a instrución dun asunto en canto se 
cumpra unha volta completa das persoas que forman a Comisión sen alteración 
da orde (en caso de receso dende o momento que se incorpore atribuirase a esa 
persoa os casos que lle toquen por quenda sen alterar a orde dos compañeiros).
Non obstante os criterios anteriores, a Presidencia, previo acordo da maioría do 
Pleno, pode alterar a orde dun asunto para atribuílo ao instrutor máis próximo 
ao lugar de produción dos feitos.

Son casos de recusación da persoa encargada da instrución que esta teña 
unha relación de parentesco, amizade ou inimizade manifesta coa persoa de-
nunciante ou denunciada, basta coa alegación destas causas sen necesidade de 
proba pola persoa denunciante ou denunciada, entendendo que a soa alegación 
é suficiente para supor que concorre unha amizade ou inimizade manifesta. Sen 
prexuízo do anterior, cando concorran estas circunstancias a persoa instrutora 
debe absterse de instruír e comunicalo á Presidencia quen atribuirá o asunto a 
seguinte persoa da Comisión sen poder alterar a orde salvo no caso previsto no 
artigo 11. So se poderá recusar a unha persoa da Comisión pola parte denuncian-
te e outra pola parte denunciada. As persoas recusadas ou que se inhiban ou abs-
teñan de instruír tampouco poderán formar parte da Comisión de deliberación 
e decisión dese asunto, nin como titular nin como suplente.

Artigo 10. Das Comisións de Deliberación e Decisión
As Comisións de Deliberación e Decisión son as encargadas de resolver os ex-
pedientes instruídos polos correspondentes instrutores. As súas decisións son 
recorribles e terán os efectos que na acta de resolución se indiquen. Reuniranse 
tantas comisións de Deliberación e Decisión como estime a Presidencia. As Co-
misións de Decisión e Deliberación disólvense unha vez terminada a súa sesión.
As Comisións de Deliberación resolverán de forma clara, motivada e definitiva 
en todos os casos que se lles expoñan a partir dos elementos que consten na 
instrución, levantando acta da súa resolución e facendo constar sempre os efec-
tos da mesma sen prexuízo da posibilidade de devolver o expediente á persoa 
responsable da súa instrución indicándolle de forma motivada qué outros datos 
necesitarían para tomar a decisión.
As decisións tomaranse de forma colexiada por maioría. Os integrantes da Co-
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misión comprométense a manter a confidencialidade de canto puidese afectar 
aos datos persoais. A resolución será comunicada ás persoas implicadas e as ac-
tas serán postas á súa disposición. As actas da Comisión serán públicas cos lími-
tes establecidos na Lei Orgánica de protección de datos, é dicir, eliminaranse os 
nomes propios dos implicados e os demais datos que poidan identificalos.

As persoas integrantes da Comisión de Deliberación e Decisión que non estean 
de acordo coa súa decisión poderán emitir un voto particular que se publicará 
xunto á resolución decisoria.

I) Da convocatoria
As Comisións de Deliberación e Decisión serán convocadas pola Presidencia 
para a deliberación e decisión dos asuntos segundo se vaian completando as ins-
trucións. Nunha soa sesión e por unha mesma Comisión poden decidirse varios 
asuntos sempre que se cumpran os requisitos de composición.
Todos os expedientes serán públicos entre todas as persoas membros da Comi-
sión de Garantías Democráticas.

II) Da composición das Comisións de Deliberación e Decisión
As Comisións de Deliberación e Decisión estarán presididas pola Presidencia ou 
polo membro que esta designe para levar a cabo as súas funcións e formadas por 
tres membros en total (incluída a Presidencia) convocados pola Presidencia con 
carácter temporal exclusivamente para cada reunión.

Estarán formadas en definitiva por:

A convocatoria levarase a cabo a través de calquera medio que permita estable-
cer un lugar e un momento á mellor conveniencia de todos eles. Na convocatoria 
a Presidencia nomeará tamén ás persoas suplentes para esa Comisión que non 
formarán inicialmente parte da mesma.

Artigo 11. Das Actas
A Secretaría levantará acta das circunstancias de cada sesión, dos membros asis-
tentes e as súas funcións, engadindo a referencia individualizada dos asuntos 
tratados e expresando a súa resolución. En caso de resolucións, no  acta constará 
a referencia ao expediente e o membro da comisión que o instruíu. Na acta non 
constarán as deliberacións internas de cada comisión salvo que se consideren 
esenciais para a motivación dunha resolución e así se acorde por unanimidade 
da Comisión de Deliberación e Decisión, sen prexuízo, claro está, de que debe 
constar a motivación da decisión.

Artigo 12. Do inicio, instrución e resolución dos procedementos
A Comisión resolverá de forma motivada e acorde con estes Estatutos, o Docu-
mento de principios éticos, os Regulamentos e acordos previamente estableci-
dos así coma cos principios de democracia, transparencia e demais elementos 
esenciais a PODEMOS, e sempre de acordo aos principios xerais do Dereito e 
ao resto do ordenamento xurídico. As súas accións materializaranse aprobando, 
denegando, ou propoñendo unha resolución, segundo as súas competencias, ao 
Consello de Coordinación ou á Asemblea Cidadá correspondente.
As resolucións da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica son recorri-
bles ante a Comisión de Garantías Democráticas de ámbito superior. Así mesmo, 
poderán ser revisables pola propia Comisión de Garantías Democráticas Auto-
nómica nun novo expediente nalgún dos seguintes supostos:
Que ao ditalos se incorrese en erro de feito, que resulte dos propios documentos 
incorporados ao expediente.
Que aparezan documentos de valor esencial para a resolución do asunto que, 
aínda que sexan posteriores, evidencien o erro da resolución recorrida.
Que existise calquera causa de nulidade recoñecida en Dereito.
Existirá a cargo da Secretaría un rexistro dixital de documentos segundo a orde 
de entrada, asinándose número aos expedientes por rigorosa quenda de anti-
güidade na súa presentación. En todos os supostos de interposición de recursos 
acusarase recibo da reclamación inicial dos interesados.
I) Presentación de reclamacións e inicio do procedemento
1. As persoas inscritas ou un órgano do partido, poderán iniciar o procedemento 
ante a Comisión de Garantías Democráticas Autonómica mediante escrito no 
que se relaten con claridade, en parágrafos separados e numerados, os actos que 
se impugnan, partes concernidas, antecedentes, os fundamentos en que se ba-
seen e peticións nas que se concrete a solicitude.

2. Cando non se estableza outra cousa, o prazo para recorrer á Comisión de Ga-
rantías Democráticas Autonómica será de 30 días desde que se teña coñece-
mento do acto ou acordo obxecto de impugnación, ou ben desde que a decisión 
orgánica de que se trate se notifique aos interesados por algún medio de comu-
nicación habitual.
3. Interposto o recurso, se este non reúne os requisitos establecidos no parágrafo 
anterior, a Comisión de Garantías Democráticas Autonómica requirirá á persoa 
ou órgano interesado para que nun prazo de 15 días amplíe ou desenvolva con-

1. A Presidencia ou persoa na que delegue, tendo en conta que terá que 
delegar en aqueles asuntos nos que lle teña correspondido por quenda a instru-
ción.

2. A Secretaría que terá voz e voto ademais das funcións propias de secretaría.

3. Calquera membro da Comisión de Garantías Democráticas Autonómi-
ca que non formase parte individualmente de forma directa da instrución dos 
temas a decidir nin fora recusado, contará sempre polo menos cun membro 
con formación xurídica e haberá diversidade de xénero se o resto dos requisitos 
o permiten.
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venientemente a súa exposición.

4. Para a interposición de reclamacións terase en conta o seguinte:
a) Cada recurso dirixido á Comisión de Garantías Democráticas Autonómica 
debe presentarse soamente a esta.
b) A cada recurso correspóndelle só un expediente. A reclamación que englobe 
dous ou máis recursos deberá presentarse separadamente. A decisión de acumu-
lar recursos será facultade da Comisión.
c) Para reclamar ou constituírse en parte atinxida necesariamente debe facerse 
sobre unha demanda ou recurso concreto.
d) A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica non admitirá aquelas 
reclamacións que non sexan subscritas persoalmente polas persoas inscritas ou 
órgano do partido facultados para recorrer, debendo constar expresamente a 
identificación persoal da persoa afiliada (DNI) ou a colectiva do órgano, neste 
caso terán que achegar a correspondente certificación de acta.
e) As reclamacións, denuncias ou impugnacións deberán presentarse coa debida 
achega de documentos e/ou identificación de testemuñas no seu caso. f ) As re-
clamacións, sempre por escrito, deberán presentarse debidamente dixitalizadas 
polo sistema de presentación de denuncia habilitado ao efecto.
5. En caso de incumprimento dalgún dos requisitos precedentes, a Comisión de 
Garantías Democráticas Autonómica poderá requirir á persoa interesada a co-
rrección do defecto antes de proceder ao rexistro formal da solicitude ou da súa 
admisión a trámite. Dita corrección deberá efectuarse nun prazo máximo de 10 
días desde a notificación.
II) Fases e garantías do procedemento de instrución.

A instrución dos procedementos farase sempre por escrito, con expediente dixi-
tal e con carácter contraditorio. As persoas responsables da instrución utilizarán 
todos os medios de comunicación posibles para axilizar os procesos. Finalizada 
a instrución, presentarase o expediente resultante ante a Presidencia a fin de 
que convoque Comisión de deliberación e decisión ou atribúa a unha Comisión 
xa convocada, podendo a instrución incluír unha recomendación que non será 
vinculante.

III) Tramitación de Expedientes
1. De cumprirse os requisitos estatutarios e regulamentarios establecidos para 
solicitar a intervención da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, 
a reclamación ou recurso será admitido a trámite, sendo competencia exclusiva 
da Comisión da Garantías a decisión de tramitar ou arquivar sen que ningún 
outro órgano poda interferir nesta decisión, sen prexuízo da incoación de oficio 
do procedemento disciplinario do artigo 65 polo Consello de Coordinación que 
deberá ser remitido inmediatamente á Comisión de Garantías para a súa trami-
tación con total independencia.
As denuncias contra a Secretaría Xeral de Podemos Galicia ou contra un dos 
membros do Consello Cidadán Autonómico serán remitidas inmediatamente á 
Comisión de Garantías estatal. A simple presentación dun recurso e a súa admi-
sión a trámite non interrompe a executividade da resolución ou acto recorrido.

2. Co fin de simplificar e axilizar a tramitación das reclamacións ou recursos 
baseados nuns mesmos feitos ou con características e elementos comúns, a Co-
misión de Garantías Democráticas Autonómica poderá decidir a acumulación 
de dous ou máis expedientes aos efectos de solicitar a documentación precisa 
e/ou proceder á súa resolución. Esta acumulación proporase pola Presidencia a 
aprobarase por maioría simple do Pleno.
3. Admitido a trámite a reclamación ou recurso, a persoa a quen lle corresponda 
a instrución por quenda remitirá copia do mesmo e da documentación anexa ás 
partes concernidas para que no prazo de 10 días poidan formular alegacións ou 
a súa oposición ao mesmo e achegar canta documentación estea relacionada co 
mesmo.
4. A persoa encargada da instrución solicitará a totalidade do expediente aos 
órganos que correspondan, os cales deberán envialo cun índice de documentos 
e debidamente dixitalizado, podendo solicitar ademais de calquera membro ou 
órgano os informes e documentos necesarios para a resolución das reclamacións 
presentadas. A tales efectos, a colaboración coa Comisión de Garantías Demo-
cráticas Autonómica, no prazo razoable que esta determine, é inescusable. En 
caso de incumprimento desta obrigación estatutaria, a persoa encargada da ins-
trución poderá poñelo en coñecemento do Pleno da Comisión para que se inicie 
obrigatoriamente expediente sancionador de oficio. En caso de que o órgano que 
non colabore sexa a Secretaría Xeral de Podemos Galicia, o Consello Cidadán 
autonómico ou calquera das persoas que compoñen eses órganos remitirase in-
mediatamente a Comisión de Garantías estatal con proposta de sanción.
5. Na Instrución, se se estima necesario, admitirase a práctica de probas, nese 
caso se decidirá a forma de practicalas, sendo facultade discrecional da Comi-
sión de Garantías Democráticas Autonómica a realización das que se propoñan, 
motivando a aceptación ou non das mesmas.
6. Unha vez instruído plenamente o procedemento, e se así o decide a propia 
Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, poderá abrirse un trámite de 
audiencia ás partes concernidas no procedemento.
7. A Instrución actuará coa máxima dilixencia na tramitación dos expedientes. 
8. A efectos do cómputo de prazos, os días consideraranse hábiles (excepto sá-
bados, domingos e festivos estatais, autonómicos e locais tanto do órgano que 
recibe a comunicación, como do remitente).
9. Así mesmo, salvo para a tramitación de recursos contra medidas de carácter 
disciplinario ou flagrante vulneración de dereitos das persoas inscritas ou órga-
no do partido, considerarase inhábil o mes de agosto.
Artigo 13. Da resolución dos procedementos.

1. As Comisións de Deliberación e Decisión resolverán os expedientes instruídos 
polas correspondentes persoas encargadas da Instrución. As súas decisións do-
cumentaranse en Acta e poderán declarar finalizado o expediente por algunha 
das seguintes causas:

a) Desestimación do solicitado.
b) Decisión que pode ser sancionadora ou non.
c) Resolución.



Proposta de documento Político Organizativo | Un Mar de Xente Podemos Proposta de documento Político Organizativo | Un Mar de Xente Podemos
6564

d) Arquivo.

2. As resolucións da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica deberán 
ditarse no prazo máximo de 2 meses, entendéndose este desde que finalizasen a 
instrución.

3. As resolucións da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica estable-
cerán en cada caso as medidas concretas a adoptar. A resolución será comuni-
cada ás persoas implicadas e as actas serán postas á súa disposición. As actas da 
Comisión serán públicas cos límites establecidos na Lei Orgánica de protección 
de datos, é dicir, eliminaranse os nomes propios dos implicados e os demais da-
tos que poidan identificalos.
Aquelas resolucións que impliquen expulsión do partido serán comunicadas ao 
Consello Cidadán Autonómico.

4. As resolucións da Comisión de Garantías Democráticas Autonómica teñen 
carácter executivo pero non definitivo, e contra elas cabe recurso ante a Comi-
sión de Garantías Democráticas de ámbito superior. Non obstante os recursos á 
Comisión de Garantías estatal suspenden a eficacia dos acordos da Comisión de 
Garantías autonómica que supoñan suspensión de funcións de órganos electos.

5. Calquera persoa inscrita ou órgano do partido deberá esgotar as vías de re-
curso interno establecidas antes de exercitar as accións xudiciais que puidesen 
corresponder.

Artigo 14. Do procedemento de validación de Candidaturas
Nos procesos de elección de representantes internos ou externos do Partido, o 
Consello Cidadán poderá establecer as funcións de validación dos requisitos pre-
vios das candidaturas para participar nas primarias que corresponderá levar a 
cabo pola Comisión de Garantías Democráticas Autonómica.
Os procesos de validación de candidaturas axustaranse aos prazos dos procesos 
electorais e baseásense nun principio prol-democracia onde as candidaturas se-
rán todas válidas salvo acción en contrario. As persoas invalidadas o serán para 
ese só proceso electoral e a través de resolucións motivadas e con dereito a recla-
mación que serán resoltas de forma urxente a través dun procedemento regrado 
iniciado mediante acordo da Comisión do que se dará traslado ao interesado 
para que formalice as alegacións pertinentes, no prazo de dous días, reunida a 
Comisión de Garantías e en virtude da documentación e alegacións presentadas 
se resolverá mediante resolución motivada, contra a devandita resolución pode-
rase interpoñer recurso.

A validación ou invalidación de candidaturas non implicará o inicio, a interrup-
ción, a resolución nin prexulgará ningún expediente sancionador ou non da Co-
misión de Garantías Democráticas que sexa anterior, simultáneo ou posterior 
sobre ou contra calquera das persoas validadas ou invalidadas, nin poderá ser 
tida en conta nos mesmos.

Artigo 15. Do procedemento de supervisión e control das actividades econó-
micas do partido.
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica avaliará de oficio e a peti-
ción das persoas ou Órganos do Partido o cumprimento dos requisitos de trans-
parencia e financiamento dos órganos Autonómicos de Podemos.
Para iso, poderá solicitar canta información xulgue necesaria para o exercicio 
das súas funcións a calquera Círculo ou órgano de Podemos. No exercicio das 
súas funcións poderá propoñer expediente sancionador contra aquelas persoas 
de cuxo comportamento puidesen derivarse sancións persoais ou que obstrúan 
ou falseen os datos necesarios para a investigación.

Artigo 16. Orzamento
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica será incluída no orzamento 
financeiro anual, asegurando unha dotación adecuada para garantir o seu fun-
cionamento, incluídos salarios e cantas necesidades económicas leve a súa ac-
tuación.

Artigo 17. Balance e Informe
A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica someterá ao Consello Ci-
dadán Autonómico o balance de actuación do período interasembleario e ela-
borará anualmente un informe de xestión, que presentará ao Consello Cidadán 
Autonómico.
Devandito informe anual será remitido ao Consello de Coordinación Autonómi-
co, para o seu traslado ao Consello.

Artigo18. Relación da Comisión de Garantías democráticas coas instancias 
de ámbito territorial
a) Unha vez constituída a Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, 
cada unha delas comunicará á Comisión de Garantías Democráticas a súa cons-
titución, relación das persoas que a integran e responsabilidades destas, e envia-
rán copia do seu respectivo regulamento de funcionamento unha vez fose apro-
bado polo órgano que corresponda.
b) A Comisión de Garantías Democráticas Autonómica responde da súa actua-
ción e xestión ante a Asemblea Cidadá Autonómica que a elixe, segundo as nor-
mas establecidas nos seus respectivos estatutos.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
En caso de dimisión ou falecemento ou cando de maneira permanente a Co-
misión de Garantías quede reducida a menos de catro compoñentes, e, en todo 
caso, cando quede paralizada a actividade da mesma, a Comisión de Garantías 
Democráticas Estatal poderá declarala disolta, nese caso, transferiranse a esta 
todos os asuntos que se atopasen pendentes de trámite ou resolución, a efectos 
de que a Comisión de Garantías Democráticas Estatal os coñeza, admita se pro-
cede ou traslade, se así corresponde, a outra Comisión de Garantías que poida 
resultar competente. Dita medida ten por obxecto asegurar ás persoas inscritas e 
órgano do partido que as súas reclamacións ou recursos son debidamente aten-
didos e amparados os seus dereitos.
Igualmente e no caso de dúbida ou de distintas interpretacións do presente re-
gulamento, igual que aqueles aspectos non recolleitos, será de aplicación o regu-
lamento da Comisión de Garantías Democráticas Estatal.




