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RELATORIOS: 

 

 

1.- Galeguidade. Desenvolvemento Normativo. 

2.- Galicia Exterior no século XXI 

3.- Política Socio-Asistenciais. 

4.- Cultura. 
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GALEGUIDADE. DESENVOLVEMENTO NORMATIVO 

 

Artigo 3: Acórdase introducir no parágrafo 1 a expresión “así como tamén aos 

seus descendentes”. 

Acéptase a achega da Unión de Sociedades Galegas na República 
Argentina e rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 4: Rexeitase a achega da Federación de Sociedades Gallegas en 
Cuba así como tamén a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 8: Acéptase a achega da Unión de Sociedades Galegas na República 
Argentina tanto no apartado C como no D. 

Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea. 

Artigo 9: Rexeitase a achega da Unión de Sociedades Galegas na 
República Argentina en relación co apartado g). 

Rexeitase a achega da Unión de Sociedades Galegas na República 
Argentina  en relación co parágrafo 3, aceptándose a eliminación do silencio 

administrativo negativo en relación coa solicitude de recoñecemento das 

Entidades como centros colaboradores, e solicitando que as ditas Entidades 

sexan coñecedoras do informe preceptivo da Comisión Delegada do Consello 

de Comunidades Galegas así como da resolución motivada da Secretaría Xeral 

da Emigración. 

Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea. 

Artigo 10: Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 11: Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 12: Rexeitase a achega da Unión de Sociedades Galegas na 
República Argentina. 
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Acéptase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea en canto 

a que exista un informe preceptivo da Comisión Delegada do Consello de 

Comunidades Galegas para a resolución das solicitudes de recoñecemento das 

Entidades como centros colaboradores. 

Artigo 13: Acéptase a achega da Unión de Sociedades Galegas na 
República Argentina. 

No parágrafo 3 acórdase estender a todas as áreas xeográficas o sinalado para 

as comunidades autónomas de España e instar ao goberno de Galicia a 

promulgar un decreto no que se reflicta a especificidade da existencia na 

República Arxentina de dúas federacións históricas, recomendando o seu 

mantemento. 

Artigo 19 e 20: Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 35: Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 36: Rexeitase a achega da Sociedade Galega “Sementeira” de 
Basilea. 

Artigo 42: Rexeitase a achega da Rexeitase a achega da Sociedade Galega 
“Sementeira” de Basilea. 

Artigo 48: A Comisión apraza o debate sobre o número de membros natos da 

Comisión Delegada ata a celebración do próximo Consello de Comunidades 

Galegas en apoio e solidaridade coa situación do Centro Galego de Buenos 
Aires  

En canto a achega da  Sociedade Galega “Sementeira” de Basilea, facúltase 

á Comisión Delegada designada por este Consello a estudar e formular unha 

proposta á administración pública galega sobre o número mínimo de socios 

galegos que debe ter unha comunidade galega para ser membro nato da 

Comisión Delegada. 
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- A Comisión do relatorio considera suficiente a redacción do anteproxecto da 

lei da galeguidade en canto ao fomento e uso da lingua galega. 

Acórdase que sexa a Comisión Delegada do Consello de Comunidades 

Galegas a que estude e asesore á administración pública galega para fixar a 

periodicidade na celebración dos consellos das comunidades galegas que será 

reflectida no decreto regulador do devandito consello. 

- Finalmente apróbase o Anteproxecto da lei da galeguidade coas 

modificacións acordadas por esta Comisión co voto en contra da  Sociedade 
Galega “Sementeira” de Basilea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

        


