
ASEMBLEA MUNICIPAL DE EU PONTEAREAS

INTRODUCIÓN

Os  estatutos  de  Esquerda  Unida  regulan  ás
asembleas de base (artigo 52) e as funcións das
asembleas  locais  (artigo  56),  os  grupos  locais
(artigo  46)  e  a  figura  dos  simpatizantes  (artigo
25).
Dentro  das  asembleas  de  base  indicase  que
“Funcionan en réxime aberto á cidadanía”,  e só
cando se se adopten decisións de orde interna,a
participación limitarase ás persoas afiliadas  con
dereito de voto. Dentro das asembleas de base
os simpatizantes  inscritos  participarán  conforme
aos  dereitos  que  se  lles  recoñece  nestes
estatutos.
Entre as funcións das asembleas locais están as
de “aprobar o programa municipal, respectando o
programa  marco  para  as  eleccións  municipais
aprobado polo CPN” e “discutir e aprobar as liñas
de actuación do grupo municipal, respectando as
resolucións do CPN”.

Proposta
A partir dos estatutos, proponse a separación das
asembleas locais na asemblea local propiamente
dita  para  tratar  temas  internos  e  a  creación  e
publicitación  das  “Asembleas  Municipais”  que
tería  un  carácter  aberto  á  cidadanía.  Estas
asembleas terían un carácter de apoio aos grupos
municipais, na toma de decisións.

OBXECTIVOS
• Crear unha estrutura aberta no concello. Dita

estrutura  permitiría  a  incorporación  en
calquera momento de organizacións políticas
á candidatura.

• Publicitarnos  para  a  elaboración  dun
programa alternativo.

• Preparar unha candidatura de EU- (    )
• Controlar a xestión municipal

Artigo 1. AS ASEMBLEAS MUNICIPAIS

As asembleas municipais estarían definidas polo
seguinte:

1. Uns  principios  programáticos,  que  ten  que
respectar  o  programa  marco  aprobado  polo
CPN.

2. Uns principios  éticos  das candidaturas,  que
terían que coincidir polo menos cos principios
recollidos nos nosos estatutos.

3. Unha  metodoloxía  de  funcionamento
democrática,  onde  tiveran  cabida  incluso
persoas  non  simpatizantes,  e  cuns
mecanismos áxiles para a toma de decisións.

Artigo 2. PRINCIPIOS DO PROGRAMA

O  programa  é  un  acordo  coa  cidadanía,  un
compromiso  de  acción  institucional  e  unha
fórmula  de  control  democrático  porque  permite
fiscalizar a acción política.
Por elo, en EU entendemos que os procesos de
converxencia deberán xirar en torno a un acordo
programático,  que  para  nós  debe  contar  con
varias ideas forza:

1. Poñer a Economía ó servizo das persoas e
da creación de emprego.

2. Poñer  a  Democracia ó servizo do pobo,  do
que deben emanar todas as decisións.

3. A  potenciación  e  mellora  Dos  Servizos
Públicos.

4. Un modelo de desenvolvemento baseado nas
necesidades  da  poboación  e  no  respecto  á
natureza.

5. A igualdade real para todas as persoas.

Artigo 3. PROPOSTAS BÁSICAS

En  base  a  estes  principios  elaboramos  9
propostas básicas para cambiar o Concello:

1. Auditoría   da  débeda  e  dos  servizos
privatizados  para  saber  a  quen  e  a  que
empresas se beneficiou con diñeiro público, e
para poder exercer un mellor control sobre o
gasto. Os resultados faranse públicos.

2. Defendemos o papel do público na economía.
Defendemos a remunicipalización de servizos
privatizados.  Neste  sentido,  consideramos
que a auga é un dereito humano que debe
xestionarse  como  un  recurso  público  non
mercantil.  Defendemos  unha  rede  de
transportes  públicos.  En  tanto  non  sexan
remunicipalizados   auditar  se  o  estrito
cumprimento dos contratos.

3. Queremos  a  democratización  radical  do
funcionamento dos Concellos. Para asegurar
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a  transparencia  na  toma  de  decisións,  a
participación  das  minorías  e  o  control
cidadán.

4. Tolerancia  cero  cos  corruptos  e  os
corruptores.  Queremos  asegurar  o
comportamento  ético  dos  cargos  públicos
regulando  máis  as  incompatibilidades,  con
medidas  contra  o  transfuguismo  e
establecendo  a  revogación  dos  cargos
electos,  aos  que  se  lles  debe  esixir  unha
rendición  periódica  de  contas.  Austeridade
nas retribucións dos cargos públicos.

5. Queremos  establecer  mecanismos  de
participación  directa  da  cidadanía:
orzamentos  participativos,  referendos
vinculantes  e  consultas  cidadás  a  nivel
municipal.  Para  isto,  queremos  potenciar  a
organización  da  sociedade  civil  e  o  tecido
asociativo,  mediante  a  creación  e
potenciación  de  consellos  sectoriais  e
parroquiais.

6. Queremos  uns  Servizos  Sociais  públicos,
universais e descentralizados que garantan a
protección social e a prevención e eliminación
das causas que conducen á exclusión social.

7. Defendemos  a  promoción  e  o  acceso  á
cultura desde as administracións públicas, así
como a protección do patrimonio cultural e, en
concreto, da lingua galega.

8. Afirmamos que os recursos naturais son bens
da  humanidade  e,  xa  que  logo,  non  poden
estar  suxeitos  a  sobreexplotación,  nin  a
dereitos  de  propiedade  intelectual,  nin  a
patentes. Queremos promover a conservación
do patrimonio natural e da biodiversidade na
ordenación do territorio do Concello.

9. Queremos converter a futura corporación de
Ponteareas  nunha  institución  radicalmente
democrática  que  se  converta  no  paradigma
do  cambio  social  que  propugnamos,  no
horizonte  dun  proceso  de  empoderamento
das clases populares.

Artigo 4. METODOLOXÍA DE TRABALLO

As asembleas municipais  terán  un  regulamento
de  funcionamento  democrático  cos  seguintes
mínimos:
Terán un Pleno da Asemblea e un Consello de
Coordinación.

Artigo 5. DO PLENO DA ASEMBLEA

1. Membros
a) Serán membros, con voz e con voto, do Pleno
da  Asemblea  todas  aquelas  persoas  que  se
comprometan  cos  principios  programáticos  e
políticos que defende Esquerda Unida.
b)  Non poderán formar parte  da asemblea o/as
membros de ningunha organización que presente
unha  candidatura  cando  compita  electoral  ou
institucionalmente con Esquerda Unida.
c) Calquera veciño ou veciña poderá participar na
asemblea con voz e sen voto.

2. Competencias
a)  Posicionamento  dos  concelleiros  electos  nos
asuntos a tratar no pleno.
b) Aprobación de propostas de mocións.
c) Revogación dos concelleiros electos, por mala
xestión  ou  por  incumprimento  flagrante  e  non
xustificado do programa.
d) Revogación de membros de pleno dereito pola
súa  pertenza  a  outra  organización  que  compita
electoral  ou  institucionalmente  con  EU  ou  por
reiterarse  en  posicionamentos  racistas,
xenófobos, machistas ou homófobos.

3. Reunións
a)  A  asemblea  reunirase  ordinariamente  con
anterioridade á celebración do Pleno Municipal.
b) A orde do día será elaborada polo Consello de
coordinación.
c)  Os  acordos  da  Asemblea  serán  aprobados,
preferentemente, por consenso. No caso de non
acadar  o  consenso,  aprobaranse  por  maioría
cualificada dun 60%.

4. Da orde do día das Asembleas 
a) A Orde do Día incluirá os puntos a tratar  no
Pleno  Municipal,  as  mocións  a  presentar  no
mesmo, e calquera outro a  solicitude dunha ou
varias  persoas  que  formen  parte,  de  pleno
dereito, da Asemblea.
b) Os primeiros puntos da orde do día serán os
puntos a tratar no pleno.
c) A orde do día dos seguintes puntos se decidirá
por votación.

5. Do Grupo Municipal
Serán obrigas do Grupo Municipal:
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a) Presentar un informe de xestión anualmente á
asemblea.
b) Como mínimo, un día ao mes, deberá recibir á
veciñanza  coa  máxima  dispoñibilidade  posible.
Para  elo  se  publicitará  un  lugar  onde  será
recibida.
c)  Como  mínimo  unha  vez  ao  ano  fará  unha
reunión  en  cada  unha  das  parroquias  do
Concello.

Artigo 6. DO CONSELLO DE COORDINACIÓN

O Consello de Coordinación é o órgano executivo
da Asemblea.

1. Composición
a) Serán membros do Consello de coordinación
os  concelleiros  electos  e  un  membro  por  cada
organización  política  ou  colectivo  social  que
participe no plenario da ASEMBLEA.
b)  Tamén  serán  membros  un  número  igual  ao
grupo  anterior,  elixidos  polo  plenario  da
ASEMBLEA.

2. Competencias
a)  Analizar  e  preparar  as  diferentes  comisións
municipais.
b) Propoñer aos concelleiros as propostas a levar
ás diferentes comisións municipais.

3. Reunións.
a) As reunións celebraranse con anterioridade á
celebración das diferentes comisións.

Artigo  7.  PRINCIPIOS  ÉTICOS  DO  GRUPO
MUNICIPAL DE EU

1.  Acatamento da carta financeira de EU
2. Rendición de contas das persoas electas, en

relación  á  súa  actividade  pública  de  xeito
presencial.

3. Transparencia e publicidade das asignacións
económicas  que  perciba  o  grupo  municipal,
cada  unha  das  persoas  electas  ou   outras
persoas que reciban asignacións económicas
derivadas da actividade institucional do grupo
municipal.

4. Publicidade da axenda das persoas electas.
5. Publicidade das ordes do día e das actas das

reunións, tanto institucionais coma internas.

6. Publicidade  de  todos  os  ingresos,  bens  e
rendementos  patrimoniais  das  persoas
electas, así como do seu rexistro de intereses
(datos  necesarios  para  a  detección  de
posibles conflitos de intereses)

7. Renuncia  por  parte  das  persoas  electas  a
todo tipo de regalo persoal.

8. Limitación  dos  cargos  a  dúas  lexislaturas,
excepcionalmente prorrogable a un mandato
mais.

9. Compromiso de renuncia  ou cese de forma
inmediata, ante a apertura de xuízo oral pola
xudicatura,  de  delitos  relacionados  con
corrupción, prevaricación con animo de lucro,
tráfico  de  influencias,  enriquecemento  ilegal
con recursos públicos ou privados,  suborno,
malversación  e  apropiación  de  fondos
públicos, ben sexa por interese propio ou para
favorecer  a  terceiras  persoas.  Así  como
tamén  en  casos  de  acusación  xudicial  por
delitos  de  racismo,  xenofobia,  violencia  de
xénero, homofobia ou outros delitos contra os
dereitos humanos.

Artigo 8. DA MODIFICACIÓN DAS NORMAS

1. Considerarase a modificación destas normas
á solicitude do 10% das persoas que formen
parte de pleno dereito da Asemblea Municipal,
a  partires  dun  mínimo  de  tres  persoas
asistentes.

2. Aprobarase  a  modificación  destas  normas,
preferiblemente  por  consenso.  No  caso  de
non acadarse  o  consenso,  as  modificacións
serían  aprobadas  por  unha  maioría
cualificada do 60%.

3. Este punto deberá estar incluído na orde do
día.

Agrupación Local
ESQUERDA UNIDA

Ponteareas
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