
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 3.ª, ECONOMÍA,

FACENDA E ORZAMENTOS
 

Día: 04.09.2015        Hora: 10:30



A Comisión  3.ª,  Economía,  Facenda  e  Orzamentos,  da  que  vostede  forma  parte, 
reunirase o próximo día 4 de setembro de 2015, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto único: Proposicións non de lei en comisión

1 26824 (09/PNC-002255)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a creación dunha comisión parlamentaria non permanente de estudo 
sobre os ingresos e o Sistema de financiamento autonómico
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 343, do 18.09.2014

2 27135 (09/PNC-002276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a realización pola Xunta de Galicia de plans anuais de publicidade e 
comunicación institucional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 342, do 17.09.2014

3 30734 (09/PNC-002556)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
patrimonio inmobiliario da Igrexa católica
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 389, do 11.12.2014

4 34153 (09/PNC-002868)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Sánchez García, Antón
Sobre  a  continuación  dos  traballos  da  comisión  parlamentaria  de 
investigación  en  relación  coas  antigas  caixas  de  aforros  e  as  causas  e 
responsabilidades da súa actual situación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 425, do 04.03.2015

5 38427 (09/PNC-003225)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre  a  presentación  por  parte  do  Goberno  galego,  no  Parlamento  de 
Galicia, dun plan de medidas para impulsar a reactivación do acceso ao 
crédito en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 509, do 27.08.2015



6 38793 (09/PNC-003256)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relativas aos 
datos  incluídos  na  Memoria  sobre  a  situación  económica  e  social  de 
Galicia  do  ano  2014,  aprobada  polo  Consello  Económico  e  Social  de 
Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 510, do 28.08.2015

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2015

José Antonio Sánchez Bugallo
Presidente da Comisión
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1.1 26824(09/PNC-002255)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a creación dunha comisión parlamentaria non permanente

de estudo sobre os ingresos e o Sistema de financiamento

autonómico

Publicación da iniciativa, 343, 18.09.2014



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a 

iniciativa do seu deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Comisión, relativa á creación dun comisión de estudo 

sobre os ingresos e o sistema de financiación autonómica.  

 

Segundo o informe de estratexia financeiro-fiscal da Xunta de Galiza, as 

achegas con cargo ao sistema de financiamento autonómico serán en 2015 de 

6.112 millóns de euros, é dicir, 1.327 millóns de euros menos que en 2008, 1.223 

millóns menos que en 2007 e inferiores tamén ás de 2006. 

Esta reducción das achegas non é debida só á caída da recadación por mor 

da crise económica, senón que ten a súa principal causa nun sistema de 

financiamento autonómico prexudicial para Galiza, pois non asegura a 

suficiencia e a autonomía financeira do noso país. 

O actual sistema, froito dunha reforma aprobada en 2009 coa aceitación 

da Xunta de Galiza, debía ser revisado no presente ano, mais o Goberno Central 

decidiu unilateralmente adiar esta revisión apelando ao contexto de crise 

económica. 

O Ministro de Facenda xustificou esta decisión dicindo “que es imposible 

que el Estado ponga más dinero para las autonomías”, mentres nas mesmas 
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datas anunciaba unha reforma fiscal que vai ter un impacto negativo na 

recadación e nos recursos asignados ás comunidades autónomas. 

Ademais, o propio Ministerio de Facenda presentou o pasado 23 de xullo 

un documento denominado “Sistema de Contas Públicas Territorializadas”, co 

que, e partindo dunha metodoloxía de cálculo das denominadas balanzas fiscais 

cuestionada por numerosos/as expertos/as, pretende interferir e condicionar o 

debate sobre o sistema de financiamento.  

Mentres outras comunidades autónomas criticaron o aprazamento da 

revisión do sistema, advertiron das consecuencias negativas da reforma fiscal 

anunciada polo Ministro ou cuestionaron o método escollido para elaborar e 

presentar o “Sistema de Contas Públicas Territorializadas”, a Xunta de Galiza nin 

se manifestou nin concretou as súas propostas. 

No Parlamento Galego, con anterioridade ao anuncio do Ministerio de 

Facenda, debateuse e votouse unha Proposición non de lei do Grupo Socialista na 

que se propuña a constitución dunha comisión parlamentar para o estudo sobre os 

ingresos e o sistema de financiación. Esta proposición foi rexeitada polo grupo 

maioritario apelando, entre outras razóns, á escaseza de tempo ante a inminencia 

da revisión. 

Tendo en conta a nova situación, non hai razóns que xustifiquen a 

resistencia a constituir esta comisión. 

O estudo sobre os ingresos e o sistema de financiación é unha cuestión 

vital para a defensa da autonomía e suficiencia financeira de Galiza e para 

asegurar a a sostibilidade dos servizos públicos e das competencias transferidas.  
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Por todo o devandito formúlase a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, a constitución dunha 

Comisión de estudo non permanente sobre os ingresos e o sistema de 

financiación.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de  setembro de 2014 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/09/2014 13:00:23 
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1.2 27135(09/PNC-002276)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a realización pola Xunta de Galicia de plans anuais de

publicidade e comunicación institucional

Publicación da iniciativa, 342, 17.09.2014



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  por iniciativa dos seus 

deputados, Juan Carlos González Santín, José Luís Méndez Romeu e José 

Antonio Sánchez Bugallo, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento 

da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte  proposición non de lei para  o seu 

debate na Comisión 3ª. 

 

 

O coñecemento previo da publicidade institucional e o gasto que comporta, 

constitúe un deber das institucións  públicas, co fin de garantir a transparencia e 

accesibilidade de tal información, á vez que permite un aproveitamento máis 

eficaz dos recursos públicos. 

 

 

Diversas comunidades autónomas, así como a propia Administración central do 

Estado, dende hai anos, veñen confeccionando os seus plans anuais de 

Publicidade e Comunicación Institucional, documentos públicos nos que se 

integran a previsión das campañas a  desenvolver ao longo do exercicio seguinte. 

 

 

Os ditos plans anuais conteñen cuestións básicas tales como os obxectivos das 

diversas campañas, a previsión de custes, os seus períodos de execución, os 

medios de comunicación a utilizar; o sentido e os destinatarios das súas 

mensaxes; os organismos ou entidades afectados, etc… 

 

 

A Xunta de Galicia vén gastando nos últimos anos importantes dotacións 

económicas – non menos de vinte millóns de euros no que levamos da actual 

lexislatura – sen que se teña un coñecemento suficiente ao respecto e sen que 

teña previsto abordar ningunha normativa ao respecto, pese ao comprometido no 

seu momento. 

 

 

Tampouco se facilita dende a Administración autonómica dun xeito claro,  

información ao respecto, pese ao demandado en diversas ocasións polos grupos 

da oposición neste sentido. 

 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate e aprobación: 

 

 
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que  realice  plans anuais de 

Publicidade e Comunicación Institucional,  nos que se ofreza de xeito previo 

información respecto ás campañas a contratar polo sector público autonómico galego, 

que incluirá a totalidade de dotacións económicas previstas a tal finalidade, dando conta 

de xeito periódico á Consellería de Facenda, das alteracións ou desaxustes que o dito 

plan poida sufrir. 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de setembro de 2014 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juán Carlos González Santín na data 10/09/2014 18:06:05 
 

José Luís Méndez Romeu na data 10/09/2014 18:06:19 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/09/2014 18:06:34 
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1.3 30734(09/PNC-002556)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co patrimonio inmobiliario da Igrexa católica

Publicación da iniciativa, 389, 11.12.2014



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Proposición non de lei 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa Deputada , Consuelo Martínez García, ao 

abeiro do establecido no Regulamento desta Cámara, presenta a seguinte 

Proposición Non De Lei para o seu debate en Comisión sobre o patrimonio 

inmobiliario da Igrexa Católica.  

A Igrexa experimentou un boom inmobiliario moi particular a partir do ano 2003. 

Unha reforma de la Lei Hipotecaria en 1998 durante o Goberno Aznar permitiu 

á Igrexa, e só á  Igrexa, inscribir lugares de culto e outras propiedades que non 

estiveran rexistradas. Neste proceso, a Igrexa rexistrou ao seu nome 4.500 

propiedades,  algunhas tan notables como a Mezquita de Córdoba, rexistrada a 

nome do Bispado tres anos antes (o 2 de marzo de 2006), acto que lle custou 

30 euros. 

Se o Goberno Aznar liberalizou o solo, tamén lle concedeu á Igrexa católica un 

resquicio legal que lle permitiu facerse con templos, ermidas, casas 

parroquiais, cemiterios e fincas de todo tipo, algunhas delas vendeunas con 

posterioridade ao seu rexistro o que permitiulle obter as correspondentes 

plusvalías, por unha cantidade descoñecida porque nin sequera teñen obriga 

de render contas neste asunto.  Este proceso non é compatible cos principios 

constitucionais de igualdade relixiosa, neutralidade e separación entre Igrexa e 

Estado. 

Navarra é a comunidade autónoma onde o fenómeno das inmatriculacións foi 

máis estudado, dando lugar ao nacemento dunha Plataforma de Defensa do 

Patrimonio Navarro que chegou a censar ata 1.087 propiedades a nome das 

dioceses navarras. A conclusión da plataforma é que a Igrexa tense convertido 

na maior inmobiliaria de Navarra.  



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Proposición non de lei 

 

2 

Na Galiza hai 3.792 parroquias, ademais de mosteiros, conventos, ermidas, 

reitorais e outros inmobles relixiosos que no seu interior conteñen pezas con 

valor artístico susceptibles  de ser roubadas.  Segundo  a  Fiscalía Superior de 

Galicia, "entre o 70% e o 80% de todo o patrimonio histórico e artístico galego 

coñecido" é de carácter relixioso, e boa parte destes bens culturais están 

expostos ao deterioro e ao furto fácil en templos sen máis medios de protección 

que o propio coidado de algúns fieis e o cura.  

Por todo o exposto, preséntase  a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión: 

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a: 

1. Entregar á Cámara, no prazo de un mes, a relación de todas as 

propiedades que en Galiza constan a nome da Igrexa Católica. 

2. Proceder a aplicar os tributos autonómicos sobre patrimonio a todas as 

propiedades da Igrexa Católica na Galiza que non sexan 

especificamente lugares de culto. 

 

Pazo do Parlamento a 28 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 28/11/2014 13:04:59 
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1.4 34153(09/PNC-002868)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Sánchez García, Antón

Sobre a continuación dos traballos da comisión parlamentaria

de investigación en relación coas antigas caixas de aforros e

as causas e responsabilidades da súa actual situación

Publicación da iniciativa, 425, 04.03.2015



 

 

 

 

      

 

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, por medio de Yolanda Díaz 

Pérez e Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión III,  

relativa ao bloqueo da comisión de investigación das caixas. 

 

Exposición de motivos  

 

En outubro do 2014, no marco do debate sobre o estado da nación, o presidente Núñez 

Feijóo anunciou a súa disposición a reabrir a comisión das caixas se houber novos 

documentos interesantes. O anuncio expresou un exercicio atroz de patrimonialización 

das institucións, toda vez que a comisión non é propiedade do goberno; a comisión ten 

fixado un plan de traballo  común que tería que se rematar en xullo do 2013; as datas 

nas que nos atopamos excusan calquer consideración crítica ulterior respeito do 

compromiso do goberno coa transparencia e co respecto á cidadanía. 

A vulneración do plan de traballo traduce o desinterese do goberno galego en deitar 

luz sobre o expolio do aforro depositado nas caixas galegas e o seu malbaratamento a 

un grupo empresarial estranxeiro a toda presa. 

Este grupo parlamentar ten achegado diversas iniciativas para reclamar a continuación 

da laboura da comisión, toda vez que faltan documentos e comparecencias 

significativas. O bloqueo dos traballos impón a pregunta acerca do beneficiario dese 

silencio. 

 

 

 



 

 

 

O grupo parlamentar da AGE formula a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate na comisión:  

- O Parlamento Galego acorda reanudar de inmediato os traballos da comisión de 

investigación das caixas. 

En Compostela, a 25 de febreiro do 2015. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Antón Sánchez García 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 25/02/2015 12:29:35 

 

Anton Sánchez García na data 25/02/2015 12:29:41 
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1.5 38427(09/PNC-003225)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a presentación por parte do Goberno galego, no

Parlamento de Galicia, dun plan de medidas para impulsar a

reactivación do acceso ao crédito en Galicia

Publicación da iniciativa, 509, 27.08.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

da deputada María do Carme Adán Villamarín e do deputado Francisco Xesús 

Jorquera Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para debate en Comisión, relativa á mala 

evolución do crédito en Galiza e as medidas para corrixir esta situación. 

 

O Banco de España acaba de publicar os últimos datos relativos ao volume 

de créditos e depósitos por comunidades autónomas referidos a marzo do 2015. 

Segundo estes datos, Galiza conta cun volume de créditos de 44.204 millóns de 

euros, unha cifra claramente inferior aos 56.754 millóns de euros de depósitos 

bancarios. Existe una diferenza de 12.550 millóns de euros, polo que os créditos aos 

galegos so cobren o 78% dos depósitos existentes no país, o que supón que o eses 

máis de 12.500 millóns de euros emigran do noso país para fornecer crédito a outros 

territorios. Se ben nos últimos dous anos Galiza era a segunda comunidade que peor 

porcentaxe presentaba na relación entre créditos e depósitos, dende fai uns meses xa 

supera a Castela León na primeira posición. 

O crédito galego representa só o 3,1% do crédito do conxunto do Estado, 

posto que o peso da poboación galega no total estatal é de 5,88%. Isto significa que 

o peso do crédito en Galiza é case a metade (0,53) do que nos correspondería de 

distribuírse o crédito en función da poboación. 

Doutra banda, a evolución recente do peso do crédito galego no Estado está a 

ser especialmente negativa, posto que 5 anos antes, no 2009, o crédito galego 

supoñía o 3,88% do conxunto estatal. Xa que logo, neste período, o peso do noso 
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crédito no conxunto do estado descendeu 0,78 puntos, o que significa un descenso 

do 20,1%. No mesmo período, a evolución do crédito sobre os depósitos 

experimentou unha peor evolución. Se no 2009 por cada euro en depósito, existían 

1,32 euros en crédito, na actualidade, como sinalamos antes, a cifra sitúase no 0,78, 

o que significa que a relación entre créditos e depósitos caeu un 40,9% neste 

período. 

En resumo, Galiza é o territorio que ten un volume máis baixo de créditos en 

relación cos depósitos, pero ademais é o que presenta unha peor evolución recente. 

Durante os anos de crise, dende 2009 ate a actualidade, Galiza foi a comunidade que 

máis peso perdeu no total do crédito concedido no territorio do Estado, cun descenso 

do 20,1%; e tamén é o territorio que presenta a peor evolución da ratio 

créditos/depósitos. Mentres no 2009 por cada 100 euros en depósito existían 132 en 

crédito, na actualidade, por cada 100 euros en depósito so se destinan 78 para o 

crédito en Galiza, o que supón un descenso do 40,9%.  

Os datos publicados confirman os efectos negativos que a reestruturación 

bancaria tivo para Galiza, onde un deseño estatal alleo aos intereses de noso pobo 

deu como resultante a perda de entidades financeiras propias, coa bancarización e 

venda a prezo de saldo de Novagalicia Banco, así mesmo os datos reafirman a 

necesidade de deseñar medidas que favorezan que o aforro galego se traduza e 

crédito e investimento no noso país. 

 

Por todo o devandito, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte 

Proposición non de lei para debate en comisión relativa á mala evolución do crédito 

en Galiza e as medidas para corrixir esta situación: 
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O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a presentar con urxencia 

ante o Parlamento galego un plan de medidas para impulsar a reactivación do 

acceso a crédito en Galiza. 

 

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 01/07/2015 09:55:12 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 01/07/2015 09:55:18 
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Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

relativas aos datos incluídos na Memoria sobre a situación

económica e social de Galicia do ano 2014, aprobada polo

Consello Económico e Social de Galicia

Publicación da iniciativa, 510, 28.08.2015



 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, por medio da súa 

deputada Yolanda Díaz Pérez,  ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión III, 

relativa á Memoria sobre a situación económica e social de Galicia no 2014 aprobada 

polo Consello Económico e Social de Galicia. 

 

Exposición de motivos 

 

A aprobación o día 6 de xullo da Memoria sobre a situación económica e social de 

Galicia  por parte do Consello Económico e Social de Galicia  pon a énfase na 

necesidade de ampliar as políticas públicas  para contrarrestar as enormes 

desigualdades que acentou na sociedade galega a aplicación da ortodoxia neoliberal 

durante a galerna da recesión e da crise. 

O amplo repaso que realiza a Memoria amosa varias pautas comúns: fraxilidade da 

recuperación de certas variables básicas da economía,  non repercusión desa melloría 

nas condicións materiais de vida da xente do común, e o atraso comparativo da nosa 

situación respecto á media estatal. 

O leve crecemento galego quedou nun 0.4%, cifra que “(…) non consegue impulsar a 

creación de emprego neto, reducíndose a poboación ocupada…”. Moi significativo 

neste apartado é o dato é a formación bruta de capital fixo, investimento que crece 

1,3% fronte o 3,4% da media estatal. 

Outro chanzo clave da dramática regresión das clases traballadoras do país é a 

constatación que fai a Memoria do desigual reparto das cargas da crise, que levou a 

que os salarios  perderan peso na participación na renda nacional quedando por baixo 

do excedente bruto de explotación, dos beneficios empresariais. A clase traballadora 

galega  supón polo seu custe laboral a cuarta forza de traballo máis económica do 

Estado. 



 

 

O reparto inxusto que fixo o goberno Núñez Feijóo foi de tal magnitude que obriga ao 

Consello a recomendar que se adiquen máis recursos orzamentarios para as partidas 

de sanidade, educación, protección e promoción social, outrosí de reclamar que non se 

deterioren máis as condicións de traballo do persoal do sector público so pretexto de 

melloras na eficiencia dos servizos públicos. 

O informe pon de manifesto as insuficiencias do quefacer público da Xunta en políticas 

activas de conciliación familiar que contribúan no contexto de crise social a evitar a 

regresión demográfica galega. 

A Xunta de Galicia colaborou na degradación do mercado laboral e así o Consello insta 

a adopción de medidas que superen a progresiva perda de poboación activa e a 

preocupante  situación da mocidade galega e do colectivo de maiores de 45 anos no 

paro. Galicia rematou 2014 con menos poboación ocupada tanto a  tempo completo 

como a tempo parcial  que no 2013. Refire o informe tamén a necesidade de deseñar 

políticas que freen as desigualdades e que garantan a cobertura social  dunha forza de 

traballo precarizada. Polarización e crecemento das desigualdades laborais marcan 

este capítulo adicado ao mercado de traballo. 

Non menos severas son as necesidades e urxencias do tecido produtivo galego. O CES 

recoñece que persisten os atrancos para conquerir financiamento ás empresas e 

autónomos. Para desgranar urxencias e necesidades dos sectores produtivos, que caso 

da industria o levan a reclamar con urxencia medidas concretas que entre outras  

abaraten os prezos enerxéticos ou aumenten os recursos adicados a investigación e 

innovación, que caeron sen interrupción do 1,04% cando chegou Núñez Feijóo ao 

0,86% do 2013. Mención expresa fai o informe da conveniencia de apoiar as políticas 

de rehabilitación e sustentabilidade enerxética así como a recualificación da man de 

obra que viñera traballando na construción. 

En materia de calidade de vida e benestar social o CES formula tamén toda unha serie 

de recomendacións que atallen circunstancias tan graves como “(…)a crecente 

problemática da pobreza infantil”, o “(…) déficit de cobertura por desemprego 

existente e o forte risco de exclusión social das persoas desempregadas”, ou a 

prioridade para adoptar “(…) todas as medidas necesarias  para que as persoas que 

teñan recoñecido o dereito a unha prestación por estar nunha situación de 

dependencia accedan á mesma, eliminando así a lista de espera existente.” Incluso 

aféalle á Xunta a opacidade e os retrasos en materias tan sensibles como a tramitación 

e entrega da Risga, ou demanda sen ambaxes a  “creación de centros públicos para a 

atención a persoas con enfermedades mentais…”. 

 

 



 

 

Un apartado do informe non deixa de constatar a privación cultural derivada do 

impacto da crise na nosa sociedade, con mencións expresas a asistencia ao cinema e ás 

artes escénicas con carácter xeral. Datos derivados da aguda contracción que sufriu o 

gasto en cultura nos fogares. 

Polo sinalado, o grupo  parlamentario da AGE  formula a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a que presente un plan de actuación para 

cumprir o conxunto de consideracións contidas na Memoria do CES 2014. 

 

En Compostela, a 13 de xullo do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 
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Yolanda Díaz Pérez na data 13/07/2015 12:47:26 

 


	CONVOCATORIA DO 04 do setembro do 2015
	RELACIÓN DE MEMBROS
	1. Proposicións non de lei en comisión
	1.1 09/PNC-002255
	26824

	1.2 09/PNC-002276
	27135

	1.3 09/PNC-002556
	30734

	1.4 09/PNC-002868
	34153

	1.5 09/PNC-003225
	38427

	1.6 09/PNC-003256
	38793


