REUNIÓN DA COMISIÓN 3ª, ECONOMÍA,
FACENDA E ORZAMENTOS
Día: 15.02.2019

Hora: 10:30

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 15 de febreiro de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
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A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Pregunta

1.1

44608 (10/POC-007137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns da demora e a data prevista para a publicación na páxina
web de transparencia da Xunta de Galicia da información referida aos
contratos adxudicados no ano 2017 a través de cada un dos procedementos
previstos na lexislación de contratos do sector público, así como os datos
ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019

Punto 2.

Proposicións non de lei

2.1

34677 (10/PNC-002813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia, en
cumprimento da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á
convivencia de Galicia, para acadar, no ámbito das súas competencias,
deducións do IRPF por descendencia para familias monoparentais en
combinación con criterios redistributivos acordes co nivel de renda
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 350, do 03.09.2018

2.2

42441 (10/PNC-003436)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para analizar
as causas do menor crecemento de Galicia respecto da media española de
acordo coas estatísticas do INE e a proposta de medidas que corrixan esta
situación
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 410, do 14.01.2019

2.3

43466 (10/PNC-003491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para

informar respecto da eficacia e eficiencia na prestación de servizos
públicos e do financiamento dos concellos de Oza-Cesuras e CerdedoCotobade antes e despois das súas respectivas fusións
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 418, do 24.01.2019
2.4

44342 (10/PNC-003554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre o traslado á sede parlamentaria para debater e para acordar a
estratexia de reestruturación da débeda que está a elaborar a Xunta de
Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019

2.5

44419 (10/PNC-003561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
coas empresas asentadas nos parques empresariais dos concellos acollidos
á iniciativa
empresariais de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 422, do 30.01.2019

2.6

45065 (10/PNC-003631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para abordar un
plan urxente de recuperación económica para o interior de Lugo e de
Ourense conxuntamente cos axentes sociais
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 427, do 06.02.2019

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seis
horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
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O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2019

Abel Fermín Losada Álvarez
Presidente da Comisión
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Asinado dixitalmente por:

Abel Fermín Losada Álvarez na data 11/02/2019 12:48:48
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Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.

Pregunta

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

44608(10/POC-007137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as razóns da demora e a data prevista para a
publicación na páxina web de transparencia da Xunta de
Galicia da información referida aos contratos adxudicados no
ano 2017 a través de cada un dos procedementos previstos na
lexislación de contratos do sector público, así como os datos
ao respecto
Publicación da iniciativa, 422, 30.01.2019

Á Mesa do Parlamento

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Abel Fermín Losada
Álvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.

O artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, dispón no parágrafo segundo do seu punto 1
que deberán publicarse datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume
orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos
previstos na lexislación de contratos do sector público.
Na páxina web de transparencia da Xunta de Galicia, estes datos figuran para os
anos 2014, 2015 e 2016, pero, sorprendentemente a día de hoxe, e iniciado xa o
ano 2019, non figuran os correspondentes ao ano 2017.
Polo que os deputados e as deputadas que asinan
preguntas:

formulan as seguintes

1ª) Considera o Goberno galego que se deu cumprimento en prazo á lexislación
vixente?
2ª) Que motivos poden explicar a tardanza producida?
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3ª) Cando se prevé que figuren estes datos concretos na páxina de transparencia
da Xunta de Galicia?

 4ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2017 dos órganos de contratación da Administración autonómica da comunidade
autónoma de Galicia e do seu sector público, por tipo de contrato (administrativos
especiais, obras, servizos, subministracións, xestión de servizos públicos,
colaboración público-privada, sectores da auga, enerxía, transportes e servizos
postais, concesión de obra pública)?

 5ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2017 dos órganos de contratación da Administración autonómica da Comunidade
Autónoma de Galicia e do seu sector público por tipo de procedemento (aberto,
diálogo competitivo, negociado, restrinxido, derivados de acordo marco, outros,
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contratos menores, de emerxencia)?

 6ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de

2017 dos órganos de contratación da Administración autonómica da Comunidade
Autónoma de Galicia e do seu sector público por importe para cada un dos tipos
de procedemento (aberto, diálogo competitivo, negociado, restrinxido, derivados
de acordo marco, outros, contratos menores, de emerxencia)?

Pazo do Parlamento, 24 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 24/01/2019 17:44:29
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/01/2019 17:44:41
Abel Fermín Losada Álvarez na data 24/01/2019 17:44:48
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/01/2019 17:45:00
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Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.

Proposicións non de lei

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.1

34677(10/PNC-002813)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia, en
cumprimento da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia
e á convivencia de Galicia, para acadar, no ámbito das súas
competencias, deducións do IRPF por descendencia para
familias monoparentais en combinación con criterios
redistributivos acordes co nivel de renda
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na actualidade a contribución impositiva recae fundamentalmente sobre os
impostos indirectos ao consumo e ás rendas do traballo, fronte ás de capital, ao que se
suman unha serie de condicións para a declaración da renda que non inclúen suficientes
posibilidades de desgravacións para favorecer aos colectivos máis vulnerábeis de forma
suficiente e que ten sido practicamente inalteradas malia o impacto da crise económica,
regresividade acrecentada polas decisións dos gobernos do Partido Popular dos últimos
anos. Dese xeito, o resultado é un sistema fiscal cun baixo nivel de presión fiscal sobre
determinadas rendas e un reparto pouco equitativo da carga fiscal que impide o
desenvolvemento dun sistema de benestar e dos recursos necesarios para poder adoptar
medidas correctoras da desigualdade.
De forma particular cómpre sinalar que á hora de levar a cabo as obrigas para a
declaración da renda, os poderes públicos teñen arbitrado determinadas circunstancias
que desgravan á hora de cumprir coas obrigas fiscais. Entre elas varias destinadas á
protección e estímulo da natalidade e da familia como institución social. Porén, neste
camiño o Bloque Nacionalista Galego ten observado unha ausencia importante que
tamén ten sido denunciada por asociacións e colectivos sociais.
1
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As formas de vida e a configuración das familias abranguen unha alta variedade,
dependendo de factores sociais, económicos, culturais ou de escolla afectiva e persoal.
Neste sentido, salienta un baleiro importante canto ás familias monoparentais e a
atención á súa especificidade. A xuízo do Bloque Nacionalista Galego é preciso
impulsar desde o ámbito galego e estatal unha maior protección.
Máis aínda, cómpre ter en conta que estamos a falar de familias
maioritariamente encabezadas por mulleres e que polo tanto sofren as repercusións
negativas da desigualdade laboral, económica e salarial, entre outras, que aínda rexen na
sociedade. Así mesmo, cómpre salientar como as familias monoparentais están a
aumentar ano tras ano. Segundo os datos oficiais do propio Instituto Galego de
Estatística no 2007, o primeiro ano con estes datos a respecto da Enquisa Estrutural a
Fogares, había en Galiza 188.452 fogares monoparentais e no último dato dispoñíbel, o
2016 o número chega até 110.156 fogares monoparentais, o que constitúe o 10,4% do
total dos fogares.
Na actualidade, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia
de Galiza contempla no seu Capítulo II, Sección 7.ª Acción protectora das familias de
especial consideración o seguinte: f) No ámbito tributario, mediante o establecemento
pola Xunta de Galicia de beneficios fiscais na área das súas competencias. Porén, case
sete anos despois da súa aprobación, este aspecto non está desenvolto canto ás posíbeis
deducións autonómicas no campo da renda. No ámbito estatal contémplanse, alén das
deducións por fillos e fillas, deducións para familias monoparentais con dous fillos.
Porén, neste marco quedan moitas familias monoparentais dun só fillo ou filla que non
poden acollerse a esta dedución.
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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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir a Lei 3/2011, do 30 de
xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galiza e desenvolver, o ámbito das súas
competencias canto a deducións propias do IRPF, para vindeiros anos fiscais deducións
por descendencia para familias monoparentais, en combinación con criterios
redistributivos acordes ao nivel de renda.”

Santiago de Compostela, 20 de agosto de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 20/08/2018 12:30:41
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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María Montserrat Prado Cores na data 20/08/2018 12:30:46

Ana Pontón Mondelo na data 20/08/2018 12:30:48

Xose Luis Rivas Cruz na data 20/08/2018 12:30:49

Olalla Rodil Fernández na data 20/08/2018 12:30:51

Xosé Luis Bará Torres na data 20/08/2018 12:30:52
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Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día

2.2

42441(10/PNC-003436)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
para analizar as causas do menor crecemento de Galicia
respecto da media española de acordo coas estatísticas do INE
e a proposta de medidas que corrixan esta situación
Publicación da iniciativa, 410, 14.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Julia
Torregrosa Sañudo e do seu deputado Manuel Lago Peñas, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3.ª

O Instituto Nacional de Estatística (INE) ven de publicar a súa estatística
denominada Contabilidade Rexional serie 2010-2017 na que estima a evolución
do PIB nas diferentes Comunidades Autónomas.
Nesta estatística o INE inclúe un cadro no que estima o crecemento medio do
PIB dende 2010 a 2017 do conxunto do estado e das diferentes CC.AA.
Nese cadro o INE informa que o PIB en España medrou o 0,8% en media anual
entre 2010 e 2017. Nese mesmo período o PIB medrou en Galicia o 0,6%, isto é,
dúas decimas menos cada ano de media.
Polo exposto anteriormente, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a
seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a analizar as causas do diferencial
negativo de crecemento do noso país e propoñer medidas e estratexias que o
corrixan.

CSV: REXISTRO-wSPHkKUbC-0
Verificación:
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 03/01/2019 13:48:29

José Manuel Lago Peñas na data 03/01/2019 13:48:34
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Luis Villares Naveira na data 03/01/2019 13:48:42
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2.3

43466(10/PNC-003491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
para informar respecto da eficacia e eficiencia na prestación
de servizos públicos e do financiamento dos concellos de OzaCesuras e Cerdedo-Cotobade antes e despois das súas
respectivas fusións
Publicación da iniciativa, 418, 24.01.2019

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Abel Fermín
Losada Álvarez, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán Lorenzo, a través
do portavoz e 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.

Nos anos 2013 e 2016 materializáronse dúas fusións de concellos galegos, os
concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello OzaCesuras e os concellos de Cerdedo e Cotobade dando lugar ao novo concello
Cerdedo-Cotobade.
No primeiro caso, os gobernos municipais dos concellos de Oza dos Ríos e
Cesuras aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus
respectivos municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2013 (IGE)
de 3.204 e 2.131 habitantes, respectivamente.
No DOG do 7 de xuño de 2013, publicouse o Decreto 83/2013, da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, polo que se aprobou a Fusión voluntaria dos concellos de Oza dos Ríos
e Cesuras e se constituíu o Concello de Oza-Cesuras, dando orixe a un novo
concello cunha poboación de 5.275 habitantes (IGE do 01 de xaneiro de 2014)
que a 1 de xaneiro de 2017 ten descendido a 5.133 habitantes (IGE).
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No segundo caso, os gobernos municipais dos concellos de Cerdedo e Cotobade
aprobaron, no seo dos seus concellos-plenos, a fusión dos seus respectivos
municipios, que tiñan unha poboación a 1 de xaneiro de 2016 (IGE) de 1.781 e
4.290 habitantes, respectivamente.
No DOG do 17 de outubro de 2016 publicouse o Decreto 134/2016, da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, do 22 de setembro, polo que se aproba a fusión voluntaria dos
municipios de Cerdedo e Cotobade e se constitúe o municipio de CerdedoCotobade, dando orixe a un novo concello cunha poboación de 6.107 habitantes
(IGE 01.01.2017).
Na propia exposición de motivos dos decretos de fusión establécese que “A
Administración Autonómica vese na obriga de impulsar medidas innovadoras
relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles”.
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E, neste senso, a Administración autonómica considera que concorren razóns de
conveniencia e de oportunidade que aconsellan a fusión dos concellos de Oza dos
Ríos e de Cesuras en 2013, e de Cerdedo e Cotobade en 2016, baseados na
creación dun novo concello, xurdido da fusión, que estará en disposición de
garantir unha “prestación de servizos máis eficaz e eficiente sen mingua da
calidade da democracia local”, supoñendo unha vantaxe na prestación de
servizos e na adquisición de “máis cuantiosos ingresos” por parte doutras
administracións públicas que dos que poidan adquirir por separado.
Pasados 5 anos desde a primeira fusión e dous dende a segunda, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de
lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que, con relación aos
Concellos de Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade:
1. Elabore, antes de que remate o actual período de sesións, un Informe que
recolla especificamente:
1º) Os resultados da eficiencia e eficacia acadadas na prestación de servizos
municipais dos concellos fusionados, en relación cos prestados antes da fusión.
2º) Os recursos achegados pola Administración autonómica aos concellos
fusionados, con relación cos achegados a cada un dos concellos antes da fusión.
3º) Remita o dito Informe a todos os grupos parlamentarios no prazo dun mes
desde o seu remate.
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Pazo do Parlamento, 15 de xaneiro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/01/2019 10:54:23
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/01/2019 10:54:31
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/01/2019 10:54:39
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/01/2019 10:54:53
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/01/2019 10:55:00
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2.4

44342(10/PNC-003554)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Villares Naveira, Luis
Sobre o traslado á sede parlamentaria para debater e para
acordar a estratexia de reestruturación da débeda que está a
elaborar a Xunta de Galicia
Publicación da iniciativa, 422, 30.01.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Manuel
Lago Peñas e Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 3.ª.

Exposición de motivos.
A Xunta de Galicia vén de anunciar que levará a cabo unha nova emisión de
débeda nos mercados financeiros. Por primeira vez dende o ano 2015, a Xunta de
Galicia vai volver a endebedarse a través dos mercados.
Segundo o comunicado emitido pola Consellería de Facenda, a decisión de
acudir de novo ao financiamento a través dos mercados financeiros é debido “á
mellora das condicións que ofrecen os mercados, cunha redución significativa
dos diferenciais que a Xunta quere aproveitar para afondar na reestruturación da
débeda; a modificación das condicións que ofrece o Fondo de Facilidade
Financeira respecto das condicións de 2015; o actual contexto de mercado, con
abundante liquidez; e a conveniencia de estar en mellores condicións para
afrontar a supresión dos mecanismos de facilidade para o financiamento”
O punto clave é que este argumentario foi practicamente o mesmo que empregou
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a Xunta de Galicia no ano 2012 para non acudir aos fondos públicos postos en
marcha pola Administración Central, o que provocou o feito de que a Xunta de
Galicia incorrese nun importante sobrecusto da débeda, tal e como se pon de
manifesto na Conta Xeral 2017 e tal e como veu denunciando o grupo
parlamentario de En Marea durante o que levamos de lexislatura.

A Xunta, dende o ano 2015, e co obxectivo de paliar o profundo erro cometido,
vén endebedándose a través dos diferentes fondos proporcionados pola
Administración central, os cales mantiñan unha condicións máis favorables que
as ofrecidas nos mercados de débeda. De feito, o Goberno galego foi dos que
máis acelerou o proceso de endebedamento a través dos Mecanismos
Extraordinarios de Financiamento, concretamente a través do Fondo de
Facilidade Financeira. Mentres en xuño do ano 2015, só o 11,72% da débeda
galega estaba vinculada aos mecanismos extraordinarios, en setembro do ano
2018 dita porcentaxe representaba o 56,44%.
Ante os erros cometidos na xestión da débeda pública polo Goberno da Xunta
dende o comezo da crise, así como tamén ante as constantes mentiras, enganos e
opacidade coa que a Xunta xestionou a débeda galega, o Grupo Parlamentario de
En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a trasladar, debater e acordar na
Cámara galega a estratexia de reestruturación da débeda que está levando a cabo
o Goberno galego"
Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.
Luís Villares Naveira
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Voceiro do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 22/01/2019 17:32:26
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Luis Villares Naveira na data 22/01/2019 17:32:33

Reunión da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Día: 15.02.2019
Hora: 10:30
Orde do día
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44419(10/PNC-003561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coas empresas asentadas nos parques empresariais dos
concellos acollidos á iniciativa Doing Business e coas
necesidades de todos os parques empresariais de Galicia
Publicación da iniciativa, 422, 30.01.2019

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada
Álvarez, a través do portavoz e 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.

No Diario Oficial de Galicia do 10 de xaneiro de 2019 a Consellería de
Economía, Emprego e Industria publicou a Orde do 17 de decembro de 2018
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de
infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e
se convocan para o ano 2019; cunha dotación orzamentaria de 4.050.541 €,
podendo achegar ata o 80% do importe total subvencionable cun máximo de
120.000€ para as solicitudes individuais e de 138.000,00 para as solicitudes
conxuntas.
O obxecto desta subvención, segundo se establece na propia exposición de
motivos e no artigo 1, é a mellora dos servizos e o acondicionamento de
infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas
radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións
máis competitivas para desenvolver a súa actividade económica.
Os criterios de valoración, retallados no artigo 13, son:
“1. Superficie do parque empresarial:
– Ata 500.000 m2 (10 puntos).
– Máis de 500.000 m2 (7 puntos).
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2. Nivel de ocupación do parque empresarial:
– Ata 300 empresas (10 puntos).
– Máis de 300 empresas (7 puntos).
3. Poboación do concello en que se atopa o parque empresarial:
– Menos de 10.000 habitantes (6 puntos).
– Entre 10.000 e 20.000 habitantes (4 puntos).
– Máis de 20.000 habitantes (2 puntos).
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No suposto de que a solicitude de axuda sexa efectuada por unha
agrupación de concellos baixo calquera fórmula, agás a de fusión
municipal, computarase aquel que obteña máis puntuación
individualmente.
4. En cada tipoloxía de investimento valorarase o menor custo subvencionable
con relación aos custos subvencionables das solicitudes admitidas para a súa
valoración; a devandita asignación farase de xeito proporcional (máximo 6
puntos).
5. Para cada tipoloxía puntuaranse de xeito proporcional, entre as solicitudes
admitidas a valoración, os seguintes parámetros:
Tipoloxía a):
a.1) Incremento da capacidade anual de tratamento de auga respecto da
situación actual, como consecuencia das actuacións propostas (en m3)
(máximo 10 puntos).
a.2) Incremento do caudal anual que se poderá derivar á depuradora
municipal respecto da situación actual, como consecuencia das
actuacións propostas (en m3) (máximo 10 puntos).
Tipoloxía b). Incremento do número de toneladas de residuos anuais que se
poderán xestionar respecto da situación actual, como consecuencia das
actuacións propostas (máximo 10 puntos).
Tipoloxía c). Lonxitude do tramo da vía en metros lineais (máximo 10 puntos).
Este punto acreditarase mediante planos cotados que evidencien a lonxitude
indicada en metros.
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Tipoloxía d). Número de empresas directamente afectadas pola infraestrutura de
vixilancia proposta (máximo 5 puntos). Número de denuncias por roubos e/ou
vandalismo no polígono no ano 2018 (máximo 5 puntos). Este punto
acreditarase mediante informe da policía local, garda civil ou polo concelleiro
responsable da seguridade no concello.
Tipoloxía e). Número de establecementos de risco intrínseco medio e alto dentro
do parque empresarial, segundo se definen no Real decreto 2267/2004, do 3 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento de seguridade contra incendios
nos establecementos industriais. Cada establecemento de risco intrínseco alto
contará como cinco (5) establecementos de risco medio (máximo 10 puntos).
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Tipoloxía f). Número de denuncias por roubo de cable no polígono no ano 2018
(máximo 10 puntos). Este punto acreditarase mediante informe da policía local,
garda civil ou polo concelleiro responsable da seguridade no concello.
6. Agrupación de concellos baixo calquera fórmula agás a de fusión municipal
(13,5 puntos máximo):
6.1. Por presentación conxunta: 4,5 puntos.
6.2. De acordo cos seguintes parámetros (máximo 4,5 puntos):
6.2.a) Número de municipios solicitantes de forma conxunta:
– Máis de dous municipios: 1,5 puntos.
– Dous municipios: 0,5 puntos.
6.2.b) Repercusión do proxecto a través da cifra de poboación total dos
concellos participantes no proxecto:
– Máis de 5.000 habitantes: 1,5 puntos.
– Ata 5.000 habitantes: 0,5 puntos.
6.2.c) Número de servizos que se van prestar de forma compartida:
– Dous ou máis servizos: 1,5 puntos.
– Menos de dous servizos: 0 puntos.
6.3. Aforro de custos respecto da prestación de modo individual: 4,5
puntos.
Para a súa valoración, será preciso a achega dunha memoria
xustificativa do aforro de custos obtido.
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7. Concello constituído como consecuencia dunha fusión municipal: 13,5 puntos.
8. Concello acollido á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia» con
anterioridade ao remate do prazo de presentación de solicitudes: 21 puntos.
No caso de agrupación de concellos, asignaranse os 21 puntos se todos os
concellos da agrupación están acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business
Galicia». En caso contrario, asignarase unha puntuación proporcional ao
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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número de concellos da agrupación que estean acollidos á iniciativa «Concellos
Doing Business Galicia».
No caso de empates na puntuación, terán preferencia os proxectos presentados
segundo a seguinte orde: concellos constituídos como consecuencia dunha fusión
municipal, agrupación de concellos baixo calquera fórmula agás a de fusión
municipal e concellos de menor número de habitantes.
No caso de empate na puntuación entre proxectos dun mesmo concello, terá
preferencia o proxecto de menor custo subvencionable.
Avaliaranse, coa mínima puntuación, aquelas epígrafes que non queden
xustificadas adecuadamente coa documentación presentada.”
Á vista destes datos o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que:
1º) Elabore un estudo sobre o número de empresas asentadas nos parques
empresariais dos concellos acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business
Galicia» desde a súa implantación.
2º) Elabore un estudo sobre as vantaxes acadadas polas empresas asentadas nos
parques empresariais acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia»,
desde a súa aplicación.
3º) Elabore un estudo, antes do remate do actual período de sesións, sobre as
necesidades de todos os parques empresariais galegos co obxecto de elaborar un
“Plan de mellora a cinco anos”, co obxecto de mellorar os servizos e
acondicionar as infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que
as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de
condicións máis competitivas para desenvolver a súa actividade económica.
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Pazo do Parlamento, 22 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 23/01/2019 16:36:32
Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/01/2019 16:36:41
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 23/01/2019 16:36:50
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45065(10/PNC-003631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
para abordar un plan urxente de recuperación económica para o
interior de Lugo e de Ourense conxuntamente cos axentes
sociais
Publicación da iniciativa, 427, 06.02.2019

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente o Instituto Galego de Estatística vén de facer público o seu
Estudo de salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar. Neste apartado analízanse os
fogares de Galiza con relación aos ingresos salariais que perciben a partir da
información que anualmente proporciona a Enquisa estrutural a fogares. Esta é unha
perspectiva fundamental para avaliar se a recuperación do cadro macroeconómico ten
unha translación -e se esta é xusta- a todas as capas da sociedade galega ou, pola contra,
afonda no modelo desigual que acelerou o período de recesión económica e as políticas
aplicadas polo Partido Popular.
Este informa sinala como continúa a fenda interior-franxa atlántica e recolle
como “As áreas das provincias da Coruña e Pontevedra son as que teñen unha maior
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incidencia de fogares nos que hai algunha persoa asalariada” porén “nas provincias de
Lugo e Ourense é onde se sitúan as incidencias máis baixas e así, agás as áreas de Lugo
central, A Mariña e Ourense, a porcentaxe de fogares con algunha persoa asalariada non
acada o 50% dos fogares.” polo que se pode ver a fenda tamén entre rural e urbán ou
semiurbán con exemplos como que “a área de Ourense sur na que só o 35,12% dos
fogares teñen algunha persoa asalariada.”
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Da mesma forma, os datos reflicten as consecuencias do devalo demográfico, da
falta de medidas estruturais para frear o despoboamento e impulsar a creación do
emprego nas zonas menos industrializadas do país e corrixir a dependencia doutras
fontes de ingresos diferentes aos salarios, como por exemplo que “a porcentaxe de
fogares nos que os ingresos salariais son máis do 50% sitúase no 46,83% na Coruña e
no 46,90% en Pontevedra, mentres que en Lugo e Ourense estes fogares non acadan a
ser o 40% do total de fogares provinciais.”
Son estes exemplos do fracaso das políticas do Partido Popular e da necesidade
de darlle a volta. É preocupante esta situación tendo en conta que Galiza leva varios
anos medrando en termos macroeconómicos como por exemplo canto ao PIB.

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a constituír unha mesa de traballo
plural na que estean representados os axentes sociais, sindicais e institucións políticas,
económicas, industriais e sociais para abordar un Plan Urxente de Recuperación
Económica para o interior de Lugo e Ourense no prazo de tres meses.”
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Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2019 17:16:41

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2019 17:16:46

Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2019 17:16:47

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2019 17:16:48

Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2019 17:16:50
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