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EIXE 1 Nova Lei de Transparencia e Bo Goberno de Galicia 

OBXECTIVO .- Dar cumprimento á normativa estatal básica establecida na 
Lei 19/2013. 
 

.- Recollendo e ampliando as esixencias das vixentes Leis 
galegas de Transparencia e de Incompatibilidades. 
 

.- A través dun foro de participación cidadá, para acadar un 
anteproxecto  de Lei consensuado.  

.- Ampliar o catálogo de información esixido pola Lei Estatal. 
 

.- Maior control no réxime de incompatibilidades. 
 

.- Regulación dos Gobernos en funcións. 
 

.- Organismo independente para as reclamacións. 
 

.- Novas esixencias para os altos cargos. 

PROPOSTAS 



EIXE 2 Portal Web de transparencia 

.- Superar o actual modelo disperso. 
 

.- Unificando e homologando toda a información dispoñible 
 

.- Acceso directo e centralizado á información sobre a 
organización, recursos e xestión da Administración Autonómica. 
 

.- Fortalecendo, en definitiva, o dereito ao acceso á información 
e á participación cidadá 

OBXECTIVO 

.- Un portal único, integrando as iniciativas xa existentes. 
 

.- Protocolos internos para actualización de datos. 
 

.- Interconexión cos portais estatal e locais 
 

.- Máis facilidades para a presentación de solicitudes de 
información adicional, queixas e suxestións. 

PROPOSTAS 



EIXE 3 Impulso do Portal Open Data 

.- Avanzar na aposta polos formatos estándar abertos, 
facilitando a reutilización da información. 
 

.- Achegar novos contidos e incidir na súa difusión. 

OBXECTIVO 

.- Un novo Rexistro de Convenios máis accesible, integrando o 
uso de medios tecnolóxicos, e reforzando as garantías de acceso 
á información. 

OBXECTIVO 

EIXE 4 Novo Decreto do Rexistro de Convenios 



EIXE 5 Control e seguimento das obrigas de transparencia 

.- Control e seguimento dos contidos do portal de 
transparencia, de acordo coas obrigas e indicadores 
establecidos non só pola normativa galega e estatal, senón 
tamén por Transparencia Internacional. 

OBXECTIVO 

.- Implantar medidas que permitan sistematizar e protocolizar o 
cumprimento de todas as previsións do Código Ético: 
contratación pública, procesos selectivos, viaxes oficiais ao 
exterior, mostras de cortesía e protocolarias, transparencia 
parlamentaria 

OBXECTIVO 

EIXE 6 Impulso das medidas do Código Ético Institucional 



EIXE 7 Nova Lei de Ordenación dos Servizos Xurídicos 

.- Incorporación das novidades en materia de tramitación 
electrónica e autoprovisión de servizos aos entes do sector 
público. 
 

.- Clarificación das condicións de acceso á asistencia letrada. 
 

.- Implantación dos mecanismos oportunos para vincular o pago 
do servizo ao propio ditame da xustiza. 

OBXECTIVO 

.- Regular nun texto único as subvencións públicas a partidos 
políticos. 
 

.- Suprimir as doazóns anónimas ou de persoas xurídicas. 
 

.- Establecer medidas de transparencia adicionais ás previstas 
na normativa básica estatal 

OBXECTIVO 

EIXE 8 Lei de Financiamento de Partidos Políticos 



EIXE 9 Proxecto de reasignación de efectivos 

.- Estudio e análise do dimensionamento dos cadros de persoal. 
 

.- Elaboración dunha proposta de reasignación de unidades, en 
función da súa carga de traballo. 
 

.- Con dotación prioritaria daquelas que asumen tarefas de 
inspección, control e comprobación. 
 

OBXECTIVO 

.- Atribución de novas funcións de consulta e avaliación ao 
Consello de Contas e ao Consello Consultivo: réxime contable, 
xurídico, contractual e urbanístico, a petición dos propios entes 
locais. 
 

.- Potenciar as funcións de asesoramento ao entes locais da 
Xunta Consultiva de Contratación e da APLU. 

OBXECTIVO 

EIXE 10 Mecanismos de control de legalidade no eido local 



EIXE 11 Formación específica en transparencia 

.- Desenvolver actividades de formación específica ao persoal 
público para responder ás novas esixencias normativas: 
transparencia, apertura de datos, solicitudes de información, 
ética pública, reforzo das funcións inspectoras e de control… 
 

.- EGAP: integración de contidos no plan de formación xeral + 
cursos específicos . 
 

OBXECTIVO 

.-  Garantir que o conxunto do programa de impulso 
democrático sexa implementado nos prazos fixados e cos niveis 
de eficiencia necesarios. 
 

.- A través da implantación de protocolos de avaliación e o 
impulso de mecanismos de actualización, mellora e difusión de 
resultados. 

OBXECTIVO 

EIXE 12 Sistema de seguimento, mellora e actualización 


