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III. ASEMBLEA CIDADÁ
Regulamento para o proceso interno de Podemos Galicia

1.- ANTECEDENTES DE DEREITO E MOTIVACIÓN
No seu artigo 6, a vixente Constitución Española establece que a estrutura interna
e o funcionamento dos partidos políticos deberán ser democráticos. Esta
configuración supón -aínda que dun modo abstracto- que a vontade das persoas
inscritas nos partidos políticos debe terse en conta na elección dos seus dirixentes
e, no seu caso, prevalecer mesmo sobre eles naqueles aspectos sometidos á súa
decisión.
Á marxe da escasa vontade que mostrou o noso lexislador e a xurisdición
constitucional polo cumprimento deste importante aspecto, a participación das
persoas inscritas vén tamén esixida pola Lei de Partidos Políticos (6/2002) que o
desenvolve no seu artigo 7, ao esixir fórmulas de participación directa dos afiliados
nos termos que recollan os seus estatutos, especialmente nos procesos de elección
de órgano superior de goberno do partido.
A elección das diferentes fórmulas de participación queda, por tanto, supeditada á
propia configuración interna do partido en termos estatutarios. Nese sentido, os
Estatutos de Podemos, o Documento Organizativo e o Código Ético vixentes
establecen con rotundidade o compromiso de esixir e respectar que a elección de

candidatos ou candidatas a calquera institución de representación política (...) se
leve a cabo mediante eleccións primarias abertas a toda a cidadanía, explicitando o
dereito e o deber de participar con total respecto ao sistema de votación.
No marco da preparación da segunda Asemblea Cidadá de Podemos, en decembro
de 2016, as persoas inscritas en Podemos tiveron ocasión de manifestarse sobre o
sistema electoral que rexe actualmente a elección de candidatos e candidatas en
todos os territorios, ratificando o sistema denominado Desborda. Ademais, na
devandita Asemblea aprobáronse tamén os elementos organizativos, establecendo
un marco claro dos elementos aos que, por unha banda, deberá dar resposta o
sistema electoral e que, por outro, determinan os límites do propio sistema
electoral; dende a configuración dos Círculos do art. 50 ata a dos Consellos
Cidadáns en función do seu tamaño, segundo o previsto nos arts. 59 e 60 do
devandito Documento Organizativo, así como as peculiaridades do ámbito
municipal previstas no art. 61
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O luns 24 de setembro o Consello de Coordinación anunciou o proceso de
convocatoria da que será a terceira Asemblea Cidadá de Podemos Galicia, proceso
no cal se renovará a Secretaría Xeral Autonómica, o Consello Cidadán Autonómico
e a Comisión Autonómica de Garantías Democráticas e os documentos Político,
Organizativo, Ético e de Igualdade.
A organización técnica e loxística deste proceso encoméndaselle a un Equipo
Técnico nomeado para ese efecto polo Consello Cidadán de Podemos Galicia
(equipotecnico@galicia.podemos.info )

2.- SISTEMA DE VOTACIÓN E PROCESOS DE ELECCIÓN
O sistema de votación para órganos internos colexiados en todos os niveis
territoriais en Podemos é o chamado sistema Desborda, aprobado polos/ as
inscritos/ as de Podemos con ocasión da segunda Asemblea Cidadá Estatal da nosa
formación.
Para a Asemblea Cidadá de Podemos Galicia, o sistema Desborda funciona como
segue:

ELECCIÓN DO CONSELLO CIDADÁN AUTONÓMICO:
O tamaño e estrutura do Consello Cidadán Autonómico decídese na Asemblea
Cidadá de Podemos Galicia. As diferentes candidaturas poderán levar diferentes
tamaños e estruturas internas do Consello Cidadán Autonómico no seu documento
organizativo, e o tamaño e estrutura definitivos (de aplicación na mesma
Asemblea) serán os que correspondan á candidatura máis votada.
Cada proposta definirá o número N de escanos electos pola Asemblea Cidadá
Autonómica, e determinará, por tanto, o esquema de reconto nos seguintes
parágrafos deste apartado. A cantidade de escanos electos nunha proposta
concreta deberá moverse no seguinte rango (sempre sen contar o/ao Secretario/a
Xeral):
-Por ser unha Comunidade Autónoma que conta entre 1.000.001 e 3.000.000 de
habitantes: N entre 24 e 34.
Poderanse presentar listas ordenadas e abertas coas seguintes lonxitudes máximas
e mínimas:
-Lonxitude máxima: 34; lonxitude mínima: 12.
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Tamén se poderán presentar candidatos/ as individuais que conformarán, entre
todos eles/ as, a así chamada “lista independente”.
Se N é o número de escanos (electos) no Consello Cidadán segundo o documento
organizativo elixido, a puntuación que se adxudicará a cada candidato/para será
decrecente segundo a orde de votación, empezando en N + 3 N/10 puntos
(redondeando cara abaixo) e baixando de punto en punto para os/ as candidatos/
as seguintes que seleccione o/a votante. Evidentemente, e como xa se explicou, o
número N non se coñece ata que non se sabe que documento organizativo resultou
elixido, pero isto non supón ningún problema.
Exemplo: Se o Consello Cidadán ten 34 escanos que se abren á elección da
Asemblea Cidadá, a primeira persoa seleccionada polo/a votante obterá 34
+ 3x34/10 = 44,2. É dicir, 44 puntos; a seguinte, 43; a seguinte, 42… e así
sucesivamente.
Os/ as candidatos/ as que conformarán a parte finalmente electa do órgano serán
aqueles/ as que obtivesen máis puntos, corrixindo este resultado soamente en tres
direccións:
-Para garantir a paridade do órgano e evitar o posible prexuízo ás candidatas,
cando o resultado da votación conformase un órgano con menos mulleres que
homes, aplicaríase o mecanismo ‘cremalleira’ para garantir a paridade. Así, o
órgano terá, como mínimo, o mesmo número de mulleres que de homes, podendo,
con todo, ter máis mulleres que homes.
Para garantir a representación das minorías, levarán a cabo as seguintes
correccións:
-No caso de Consellos Cidadáns Autonómicos de máis de 29 escanos (sen contar á
Secretaría Xeral), se unha candidatura obtén máis do 5% dos puntos agregados,
garánteselle 1 escano no órgano; se obtén máis do 10%, garántenselle 2 escanos; e
se obtén máis do 15%, garántenselle 3. Se entran 2 ou 3 persoas por este
mecanismo, o número máximo de homes en cada caso será de 1.
-No caso de Consellos Cidadáns Autonómicos de 29 escanos ou menos (sen contar
á Secretaría Xeral), se unha candidatura obtén máis do 10% dos puntos agregados,
garánteselle 1 escano no órgano; se obtén máis do 20%, garántenselle 2 escanos
(que non poderán ser dous homes).
Representantes dos Círculos:
Adicionalmente elixiranse varios representantes dos Círculos de Galicia para
formar parte do Consello Cidadán Autonómico. O número concreto de
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representantes dos Círculos será elixido pola propia Asemblea Cidadá, sendo o
mínimo de 2 e o máximo de 4, non podendo ser elixidos máis homes que mulleres.
A súa elección realizarase mediante votación en urna durante o Encontro
Presencial da Asemblea Cidadá. O reconto levarase a cabo unha vez todos os
encontros tivesen lugar, quedando as urnas, mentres tanto, baixo custodia da
Equipa Técnica.

ELECCIÓN DA SECRETARÍA XERAL AUTONÓMICA
A elección do/o Secretario/a Xeral será mediante candidaturas unipersonais. Cada
persoa con dereito a voto seleccionará a un/a candidato/a e resultará elixido/ao/a
que obteña máis votos.
Os documentos políticos, organizativos, ético e de igualdade irán obrigatoriamente
asociados a unha candidatura á Secretaría Xeral e non serán votados
independentemente da mesma.
Non poderá haber candidatura sen documentos, nin documentos sen candidatura á
Secretaría Xeral.

ELECCIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS AUTONÓMICA:
Polo menos un 70% dos seus membros (entre titulares e suplentes) deberán ser
xuristas e acreditalo. As candidaturas deberán indicar, de cada candidato/a, se se
trata dun/a xurista ou non (considérase xurista a quen estuda o Dereito e a quen
exerce unha profesión xurídica); e poderán presentarse individualmente ou en
forma de lista. As persoas candidatas deberán levar inscritas polo menos seis
meses no territorio da súa elección.
-A elección levarase a cabo mediante voto directo cun sistema de listas abertas
(non necesariamente completas). Cada votante só poderá votar á metade dos
candidatos/ as.

- Serán membros da Comisión de Garantías Democráticas as persoas máis votadas
con dúas correccións. Alcanzarán a condición de membros, ata o 70% do total,
as/vos xuristas máis votadas/vos e logo realizarase unha corrección de xénero nos
resultados: se o órgano resultante ten menos do 50% de mulleres, substituirase
aos homes ao final da lista polas seguintes mulleres máis votadas.
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-O tamaño do órgano decidirase como resultado da propia Asemblea Cidadá, como
parte do documento organizativo do/o Secretario/a Xeral que resulte elixido/a,
non podendo nunca exceder 5 titulares e 5 suplentes, nin ser menor de 4 titulares e
4 suplentes.
3.- CALENDARIO
O calendario da Asemblea Cidadá de Galicia celebrarase de acordo ás seguintes
datas:

Do martes 25 de septembro ao domingo 7 Presentación de avais.
de outubro

Do lunes 8 de outubro ao martes 9 de Inscripción de candidaturas, e rexistro de
octubro
documentos

Mércores 10 de octubre

Publicación provisional de candidaturas,
listas e documentos

Do mércores 10 de outubro ao xoves 11 de Subsanación de candidaturas, listas e
outubro
documentos

Venres 12 de outubro

Publicación de candidaturas, listas e
documentos definitivos

Do sábado 13 de outubro a mércores 24 de Periodo de Campaña e Debates
outubro

De xoves 18 de outubro a mércores 24 de Periodo de votación telemática
outubro
Domingo 21 de outubro

Encontro Presencial da Asemblea Cidadá e
votación presencial de representantes dos
círculos

Xoves 25 de octubre
Antifraude e Proclamación de resultados
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4.- CENSO DE VOTANTES
Poderán votar na Asemblea Cidadá as persoas inscritas en Podemos Galicia que o
sexan dende dez días antes do comezo das votacións [pechándose o censo o día 7
de outubro de 2018 ás 23:59 horas].
Lembramos que a inscrición en Podemos, con todo, nunca se pecha. As persoas
poden seguir inscribíndose en todo momento, pero só poderán votar aquelas
persoas inscritas antes do peche do censo de votantes descrito anteriormente.

5.- DOCUMENTOS
Cada persoa candidata á Secretaría Xeral deberá presentar un documento Político,
un Organizativo, un Ético e un de Igualdade. Os documentos irán obrigatoriamente
asociados á súa candidatura e non poderán ser votados independentemente da
mesma.

6.- ENCONTRO CIDADÁN PRESENCIAL
Celebraranse encontros en toda Galicia e un Encontro Presencial para a realización
dun proceso de debate político e estratéxico global da organización.
Garantirase que as propostas se atopan dentro do marco estatutario,
regulamentario e ético do aprobado en Vistalegre II, achegadas polas persoas
inscritas na organización ou polos seus Círculos Activos estarán presentes na
Asemblea, contando con todos os medios desenvolvidos para ela.
A Asemblea Presencial celebrarase o domingo 21 de outubro e a súa regulación
concreta tratarase nun regulamento específico, a aprobar polo Consello Cidadán e
a proposta do Equipo Técnico.

7.- AVAIS
Avalar non implica apoiar unha candidatura. O sentido de avalar candidaturas por
parte dos Círculos Activos e os cargos internos de Podemos responde á
responsabilidade destes de garantir que os/ as candidatos/ as cumpren os
principios éticos, políticos, organizativos e de igualdade aprobados na Asemblea
Cidadá Vistalegre 2.
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Todos os/ as candidatos/ as deben ser avalados/ as. Poderán presentar
candidaturas individuais todas as persoas inscritas en Podemos con antigüidade
superior a seis meses e maiores de idade.
As candidaturas individuais reciben avais de maneira individual. As candidaturas
que formen equipos poden recibir un aval á lista completa (en bloque), ou ben aos
seus membros por separado, non tendo que ser neste segundo caso
necesariamente avalados polo mesmo Círculo Activo ou órgano interno.
O requisito de aval en relación ás listas consiste en que todos os seus membros
deben ser avalados, xa sexa en bloque ou de maneira individual. Polo tanto, se
todos os membros dunha lista foron avalados individualmente, non hai que
solicitar un novo aval de lista.
O dereito para avalar corresponde aos Círculos de Galicia que recibiron o status de
Activo e aos órganos internos de Podemos en Galicia. As candidaturas non poderán
ser avaladas por órganos internos ou Círculos Activos alleos á comunidade
autónoma.
O Consello Cidadán Autonómico saínte avalará por defecto todas as candidaturas
individuais e colectivas que sexan presentadas, sempre que non se aprecie
vulneración expresa do Código Ético ou dos requisitos establecidos no Documento
Organizativo aprobado en Vistalegre II. A invalidación dunha candidatura requirirá
do acordo de 3/5 do Consello Cidadán Autonómico.
As candidaturas non poden ser avaladas por máis dun Círculo Activo ou órgano
interno. Cada Círculo Activo ou órgano interno pode avalar a tantas candidaturas
como estime.
No caso concreto das listas a Consellos Cidadáns Autonómicos e das candidaturas á
Secretaría Xeral Autonómica, poderán ser avaladas polo/a Secretario/a Xeral
Autonómico/a saínte, o Consello Cidadán Autonómico saínte, tres Secretarios/ as
Xenerais Municipais ou Consellos Cidadáns Municipais ou Círculos Activos de
diferentes municipios (ou unha combinación destes espazos pero respectando que
sexan de municipios distintos; podendo incluír na lista tamén Círculos sectoriais de
ámbito autonómico).
As candidaturas individuais soamente requirirán o aval do/da Secretario/a Xeral
Autonómico/a saínte, do Consello Cidadán Autonómico saínte, dun/a Secretario/a
Xeral Municipal, Consello Cidadán Municipal ou Círculo Activo (podendo incluír
Círculos sectoriais de ámbito autonómico
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8.- NORMAS XERAIS SOBRE CANDIDATURAS
As candidaturas, xa sexan individuais ou en lista, deberán formalizarse en tempo e
forma segundo o establecido no calendario especificado neste regulamento. As
listas que queiran presentarse utilizando un nome xa empregado por algún dos
equipos de anteriores procesos de eleccións deberán solicitar autorización expresa
dos membros dos devanditos equipos, e acreditala.
Os logos das candidaturas non poderán conter o logo de Podemos ou o de
Podemos Galicia, nin ningún dos logos, marcas ou emblemas utilizados polo
partido no territorio. Si poderán incluír a palabra ‘Podemos’ sempre que se
diferencie claramente do logo oficial, polo que non poderán empregar a mesmas
ou similares tipografías ou cores.
En ningún caso os nomes das listas poderán outorgarse a representación de todo
un Círculo, dado que esta estrutura ha de ser neutral no proceso. Por tanto, o nome
das listas non poderá incluír a palabra ‘Círculo’ (nin en castelán, nin en otros
idiomas).

9.- INVALIDACIÓN DO PROCESO
Daranse por non válidos aqueles procesos que:
-Incumpran algún dos artigos deste regulamento
-Non conten cun número suficiente de candidatos/ as para encher cuantitativa ou
cualitativamente todos os escanos do órgano.
-Non conten cun número suficiente de candidatas como para garantir a paridade
do órgano.
-Poderán invalidarse candidaturas individuais ou grupais nas que a Auditoría de
votos detecte fraude ou outras circunstancias invalidantes, sen que iso supoña
invalidar o proceso.
-A posteriori, contasen cun nivel de participación inferior ao 20% dos/ as
inscritos/ as activos/ as (definidos como aqueles/ as que accederon polo menos
unha vez no último ano en https://participa.podemos. info) en consultas
telemáticas ou menos do 20% dos/ as militantes en consultas presenciais.
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10.- EQUIPA TÉCNICA
Segundo o Artigo 28 do Documento Organizativo aprobado en Vistalegre 2, “a
organización técnica da Asemblea Cidadá Autonómica ordinaria correspóndelle ao
Consello Cidadán Autonómico”. En aras do devandito mandato, noméase un Equipo
Técnico para que se cumpran todos os requisitos materiais, xurídicos e políticos co
obxectivo de garantir un proceso democrático, neutral, participativo, que fomente
a interlocución coa ciudadanía e que manteña as candidaturas en todo momento
en pé de igualdade. A Equipa Técnica está formado polas seguintes persoas:
Responsable político:
-Informa puntualmente á Secretaría de Organización Estatal dos regulamentos e
protocolos aprobados polo Consello Cidadán Autonómico.
-Garante o cumprimento dos documentos de orde superior e a validez das
inscricións.
-Coordina o traballo da Equipa Técnica e informa ao Consello Cidadán Autonómico
de todos os seus avances.
Responsable legal:
-Garante o cumprimento de Lei Orgánica de Protección de Datos.
-Asegura a legalidade das votacións presenciais dos representantes dos círculos
ata a proclamación dos resultados.
Responsable de comunicación:
-É o encargado de coordinar todas aquelas actividades que afecten á imaxe e
visibilidade da asemblea: boletíns aos inscritos, coordinación das candidaturas coa
prensa, organización de debates televisados, campañas nas redes sociais, cartelería
dos actos, etc.
Responsable de finanzas:
-Propón e executa o orzamento aprobado para a Asemblea Cidadá
Responsable de informática:
-Xestiona a web da asemblea e os formularios de inscrición en coordinación coa
equipa de informática estatal.
Responsable de produción:
-Organiza a loxística das asembleas contempladas no calendario.

III ASEBLEA CIDADÁ DE GALICIA

Responsable de mediación:
-Impulsa e dinamiza espazos de negociación e consenso.
-Fomenta a fraternidade e o respecto entre as candidaturas.
Ligazón coas candidaturas de representantes de Círculos:
-Fomenta a participación das candidaturas a representantes dos Círculos
garantindo a súa visibilidade, así como traslada as súas propostas á Equipa
Técnica.

11.- COMITÉ ELECTORAL
Formarase de maneira obrigatoria un Comité Electoral (a súa dirección de
contacto, que será publicitada, é a seguinte: correo electrónico Comité Electoral),
cuxas competencias se detallan a continuación.
- Será o encargado de resolver os conflitos que poidan xurdir en primeira instancia,
por exemplo os relativos ao nome das candidaturas. As listas que queiran
presentarse utilizando un nome xa empregado por algún dos equipos de anteriores
procesos de eleccións deberán solicitar autorización expresa dos membros dos
devanditos equipos. En ningún caso os nomes das listas poderán outorgarse a
representación de todo un Círculo, dado que esta estrutura ha de ser neutral no
proceso. Por tanto, o nome das listas non poderá incluír a palabra “Círculo” (nin en
castelán nin noutros idiomas).
-Velará polo bo funcionamento do proceso no seu territorio, así como polo
cumprimento do protocolo de neutralidade (ver apartado 12).
-Comprobará, en caso de conflito, calquera dato relativo ao aval das candidaturas
concedido polos Círculos activos e os órganos internos (ver apartado 7).
-Vixiará o correcto funcionamento das mesas de votación (ver apartado 13).
-Velará por que se cumpra o calendario.
-Impulsará espazos e dinámicas de participación, como debates e encontros, para
visibilizar aos/ as diferentes candidatos/ as e para fomentar a interlocución de
éstos/ as coa cidadanía, manténdoos/ as en todo momento en pé de igualdade.
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O Comité Electoral estará composto por 9 membros:
1.- Dúas persoas elixidas polo CCA entre os membros voluntarios do mesmo ou
alleas a este, e que garantan a súa dispoñibilidade durante o proceso.
2.- Unha persoa designada pola Secretaría de Organización Estatal.
3.- Unha persoa designada pola Secretaría de Organización de Podemos Galicia.
4.- Unha persoa elixida pola responsable de Igualdade de Galicia.
5.-Unha persoa alixida pola Secretaría de Participación de Galicia
6.- Unha persoa elixida pola Comisión de Garantías Democráticas de Podemos
Galicia.
7.- Dúas persoas elixidas por sorteo de entre todas as militantes no censo nominal
de Podemos Galicia.
Estas 9 persoas, que terán voz e voto, acordarán as funcións de cada unha delas
(Presidencia, Secretaría, etc.) en base a criterios de coñecemento e dispoñibilidade.
Os membros do Comité Electoral poderán ser candidatos/ as pero inhibiranse nos
procesos de debate e toma de decisións que lles afecten persoalmente. Unha vez
publicadas as candidaturas definitivas, entrarán a formar parte do Comité
Electoral (con voz pero sen voto) un membro de cada lista ao CCA.
Todas as decisións do Comité electoral serán recurribles ante a Comisión de
Garantías Democráticas competente que resolverá as reclamacións no prazo de 48
horas ou as arquivará de maneira sumaria.

12.- PROTOCOLO DE NEUTRALIDADE
O protocolo de neutralidade regula durante os procesos de eleccións as seguintes
ferramentas oficiais do partido a todos os niveis territoriais:
-Contas de Twitter, Facebook, Instagram e outras redes sociais.
-Páxinas web.
-Contas de correo electrónico.
-Canles de Telegram, grupos de WhatsApp e outros programas de mensaxería
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Os debates mantenos a xente. As contas oficiais teñen a responsabilidade de
promocionar e alentar tales debates, pero tamén de comportarse de maneira
neutral, para que este sexa o máis limpo posible.
Os responsables das contas oficiais de Twitter e Facebook, as páxinas web oficiais,
as contas de correo electrónico oficiais, as canles de Telegram oficiais e calquera
outro medio telemático de comunicación que se use de maneira oficial,
responsabilizaranse da promoción dos espazos onde se aloxan todas as
candidaturas desde as contas corporativas de Podemos. En ningún caso poden
promocionar listas ou candidaturas individuais concretas.
Todas as candidaturas son libres de crear perfís propios en redes sociais para
promocionar aos seus candidatos/ as, pero en ningún caso estes poderán ser
confusos ou poderá caber a posibilidade de que se confundan con redes oficiais de
Podemos (non se poderán utilizar os logos ou banners oficiais de Podemos ou
Podemos Galicia para as mesmas, e na descrición deberá figurar que se trata da
conta dunha candidatura).
Durante o proceso de promoción de candidaturas e as votacións, as contas oficiais
de Podemos lanzarán varias campañas animando á participación e promocionando
os espazos comúns, pero non promocionando candidaturas concretas.
Desde contas oficiais poderase facer cobertura de calquera cargo público ou
interno nas redes oficiais, aínda que pertenza a unha candidatura, a condición de
que a temática que estea a tratar non estea relacionada co proceso interno.
Os/ as candidatos/ as teñen dereito a asegurarse de que este protocolo non se
incumpre en beneficio dunha candidatura concreta e, no caso de que así suceda, a
reclamar o seu cumprimento ao municipio ou círculo correspondente e ás persoas
responsables das redes sociais do mesmo.
As contas oficiais non deben utilizarse para nada que non sexa a promoción de
espazos comúns. Por tanto, non se pode nin mencionar as contas das candidaturas
nin darlles RT,nin “me gusta”. Tampouco se deben facer RT, nin “me gusta” a
asuntos relacionados con lainterna aínda que sexan tuits de portavoces. Esta
cuestión tamén ha de aplicarse ás contas dos diferentes grupos parlamentarios.

SEDES DO PARTIDO
As sedes do partido e dos grupos institucionais poderán exhibir propaganda das
diferentes candidaturas, en condicións de igualdade para todas as candidaturas, e
unha vez publicadas as listas definitivas.
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Igualmente, nas sedes de Podemos poderanse promover actos ou debates aos que
se convidarán a representantes de todas as candidaturas concorrentes.

13.- MESAS TELEMÁTICAS
Coa idea de potenciar a participación das persoas inscritas en Podemos e eliminar
barreiras tecnolóxicas que dificulten á xente elixir os seus dirixentes orgánicos,
poñeranse puntos de votación dentro das sedes oficiais de Podemos, onde calquera
persoa xa inscrita poida exercer o seu dereito ao sufraxio activo. Quen desexe
axudar a romper a fenda dixital e a estender a participación en Podemos, pode
montar unha mesa cumprindo estes requisitos:
-Mandar, previamente á instalación da mesa, un correo ao Equipo Técnico
do proceso a través do correo electrónico oficial creado ad hoc para a
Equipa (equipotecnico@galicia.podemos.info ) con asunto do correo “Mesa
de votación - ”, seguido do municipio onde se sitúa a mesa e os seguintes
datos: nome, correo electrónico e teléfono móbil do responsable da( s)
mesa( s) de votación. Alguén da Equipa Técnica organizará a mesa xunto
coa persoa voluntaria que solicitase poñer a mesma.
-Unha vez remate a votación presencial, enviará outro correo co mesmo
asunto indicado antes, seguido da palabra “informe”, informando do
correcto desenvolvemento da votación na mesa e da IP pública que se
utilizou
na
votación
(podes
obtela
accedendo
á
páxina
http://www.cualesmiip.com/ desde o computador ou tablet que instales);
as direccións públicas non comezan por "192.168", recoméndase usar a
páxina indicada para saber a IP pública.

14.- FINANCIAMENTO
O crecemento de Podemos debe vir acompañado dunha regulamentación mínima
pero esixible dos aspectos financeiros dos procesos de primarias internas, para
que sexan máis democráticos, abertos e transparentes.
As diferentes candidaturas deberán presentar unha contabilidade que permita
verificar todos os feitos económicos que se refiran ao proceso interno ao que
concorran. Para poder realizar esta contabilidade, recomendamos que se faga
desde unha asociación sen ánimo de lucro e, se é necesario, que se consoliden
contas co partido.
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Os gastos de campaña electoral poderán realizarse desde o día en que se convoque
oficialmente o proceso interno ata o último día de votación. Polo tanto, todos os
ingresos e gastos que se orixinen deben ser realizados dentro desas datas.
Todos os actos de campaña electoral e a propaganda deberán ser sufragados polas
propias candidaturas.
A orixe dos ingresos rexerase sobre os principios de transparencia e non
financiamento bancario que rexe a política de finanzas e transparencia de
PODEMOS. O orzamento de cada candidatura realizarase de acordo aos ingresos
estimados e publicarase con anterioridade na web de cada candidatura.
Os gastos computables serán os seguintes:
-Propaganda e publicidade directa ou indirectamente dirixida a promover o
voto ás súas candidaturas, sexa cal for a forma e o medio que se utilice.
-Aluguer de locais para a celebración de actos de campaña electoral.
-Remuneracións ou gratificacións ao persoal non permanente que presta os
seus servizos ás candidaturas.
-Medios de transporte e gastos de desprazamento dos candidatos, dos
dirixentes dos partidos, asociacións, federacións ou coalicións, e do persoal
ao servizo da candidatura.
- Cantos sexan necesarios para a organización e funcionamento das oficinas
e servizos precisos para as eleccións.
O Comité Electoral establecerá de forma previa un teito de gasto ás candidaturas
orientada a manter unha situación de igualdade de oportunidades. Para o seu
establecemento consultarase ás candidaturas tendo como referencia estándar o
que se establece na LOREG, o que resultaría nun total de 0,35€ céntimos polo
número de inscritos con dereito a voto (fixando un mínimo de 1.000€ de teito de
gasto en calquera caso). Ningunha candidatura poderá superar o teito de gasto
establecido polo Comité Electoral.
Todas as candidaturas deberán presentar a súa contabilidade electoral na que
reflictan o importe total de ingresos e gastos. En relación a estes últimos deben
desagregarse nas partidas establecidas como gastos computables.
A área de finanzas e Transparencia do nivel territorial correspondente (ou
inmediatamente superior se non a houbese) fiscalizará esta contabilidade e emitirá
un informe coas súas recomendacións. De igual modo habilitarase un espazo no
portal de transparencia para a súa publicación. As diferentes candidaturas poderán
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consultar dúbidas e pedir asesoramento sobre cuestións relativas
financiamento e contabilización da súa campaña á devandita área.

ao

15.- TRANSPARENCIA E AUDITORÍA EXTERNA
O Consello Cidadán Autonómico de Podemos Galicia garantirá que a Asemblea
Cidadá Autonómica conta cunha auditoría externa que asegure a plena
transparencia e fiabilidade do proceso de votación. Todas as candidaturas poderán
enviar a unha persoa informática experta ao proceso de votación e reconto de
Agora Voting, con capacidade para auditar todas as fases da votación.

16.- MODIFICACIÓNS E ENMENDASS DESTE REGULAMENTO
Se pola detección de erros ou incongruencias, houbese que modificar este
regulamento, será a Equipa Técnica quen deberá introducir os cambios
pertinentes, respectando sempre o documento organizativo vixente e o
regulamento marco para procesos internos.

17.- CONTACTOS
equipotecnico@galicia.podemos.info
subsanacionescandidaturas@galicia.podemos.info
comite.electoral@galicia.podemos.info

