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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentar de En Marea por inciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do
disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción
para substanciar a Interpelación 2459 (10/INT-000094) debatida na sesión
plenaria do 9 de maio sobre a valoración do Goberno galego acerca das elevadas
taxas de risco de pobreza infantil.

MOCIÓN:

A) O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Impulsar, no presente periodo de sesións, un plan de choque específico para
reducir o numero de persoas que se atopan en situación de privación material
severa, con especial incidencia nos fogares con menores.
2. Impulsar, neste período de sesións, a publicación do Decreto que desenvolva a
Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia, de xeito
dialogado cos sindicatos e coas asociacións e entidades que traballan sobre a
pobreza e exclusión social, e regulando nel os tramos de inserción e transición ao
emprego.
3. Elevar en 2018 a dotación da RISGA, co obxectivo de igualala ao SMI nesta
lexislatura.
4. Definir, neste ano 201, un plan de transición do actual modelo de RISGA cara
a modelos asimilables a rendas básicas de cidadanía.

5. Convocar, por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, a
patronal e sindicatos máis representativos de cara a adoptar acordos para loitar
contra a precariedade laboral da mocidade, eliminar a discriminación salarial de
xénero e elaborar unha estratexia contra a pobreza laboral.
6. Incrementar o orzamento do programa 313C, de servizos sociais comunitarios,
en 2018-2020, de xeito que garanta a atención universal e de calidade, cun nivel
de excelencia, en todo o territorio galego.
7. Dotar os servizos sociais especializados da área de Menores da Xunta de
Galicia dos medios materiais e humanos necesarios para prestar unha atención de
calidade.
8. Aumentar nun 7% a contía por menor acollido/a en familia extensa.
9. Recuperar a xestión directa dos comedores escolares por parte da Consellería
de Educación, garantindo a gratuidade do servizo e as prazas suficientes para
todo o alumnado.
10. Impulsar unha oferta pública directa de actividades extraescolares e de ocio
nos centros públicos para garantir o igual acceso do alumnado.
11. Elaborar un plan que permita garantir a gratuidade total do ensino de 0 a 3
anos, de xeito progresivo, antes de rematar a presente lexislatura; comezando por
garantir a existencia de prazas públicas suficientes e rebaixar o limiar de renda
familiar para a exención de taxas en escolas infantís até, canto menos, os 12.000
€ anuais, de xeito que ditas familias queden exentas a partir do/a primeiro fillo/a.
12. Desenvolver un programa de bolsas compensatorias propio da Xunta de
Galicia para atender ao alumnado con menos recursos

13. Incrementar a aplicación orzamentaria 10.40.422C.480.0 para axudas
destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no curso académico
2016/17, nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que por causas
sobrevidas e imprevistas teña dificultades económicas para continuar estudos.
14. Aumento da contía da Tarxeta Benvida e extensión desta até os 3 anos antes
de 2020.
15. Actualizar e publicar o estudo realizado en 2014 pola Conselleria de Traballo
e Benestar sobre a pobreza infantil en Galicia, incluíndo un estudo
pormenorizado e integral sobre a incidencia na pobreza entre a preadolescencia e
adolescencia, de cara a aplicar un plan de choque específico nesta lexislatura.
16. Aumentar o gasto en programas de infancia e familia para acadar, antes de
2020, o gasto medio da UE (2,3% do PIB).
17. Elaborar unha estratexia galega para erradicar a discriminación por razóns de
etnia que padece a poboación romaní, co obxectivo de reforzar e afondar nas
áreas de emprego, vivenda e educación, marcando como obxectivo reducir, canto
menos, á metade a taxa actual de abandono escolar temperán (63,7% ).
18. Creación do Consello Galego da Infancia e a Adolescencia, como organismo
participativo da infancia e adolescencia nas políticas públicas da Xunta de
Galicia.
19. Garantir que ningunha persoa con menores a cargo se vexa afectada por un
procedemento de execución hipotecaria ou lanzamento por impago do alugeiro
da súa vivenda habitual sen que se asegure unha alternativa habitacional.

B) O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno
de España:
1. Derrogar o Real Decreto-Lei 3/2012, de 10 de febreiro, de medidas urxentes
para a reforma do mercado laboral.
2. Derrogar a modificación do artigo 135 da Constitución Española.
3. Elevar a contía do Salario Mínimo Interprofesional ata acadar en 2020, canto
menos, aos 1000 € mensuais.
4. Aumentar o gasto público en políticas de infancia e familia para acadar, antes
de 2020, o gasto medio da UE (2,3% do PIB).
6. Aumentar as contías por fillo ou filla a cargo da Seguridade Social, de forma
progresiva, dos actuais 291 ata os 1200 euros anuais para nenos e nenas con
menos recursos.
5. Deixar de descontar das Pensións Non Contributivas a contía por menor
acollido/a en familia extensa.
Santiago de Compostela, 12 de maio de 2017.
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