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XOSÉ ANTONIO VAZQUEZ COBAS, Concelleiro Portavoz do Grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
(BNG) neste Concello, presenta a seguinte proposición ante o Pleno da Corporación Municipal e ante o Alcalde, para
denunciar o atraso na tramitación de novas axudas RISGA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No último informe remitido polo valedor do Pobo ao Parlamento galego podemos ler o seguinte: “Este ano, como os
inmediatamente anteriores, produciuse un aumento nas solicitudes de axudas sociais ante situacións de necesidade, como
son as Rendas de Integración Social de Galicia ou as Axudas de Emerxencia Social. Tamén medrou o número de queixas
en relación con elas, sobre todo por denegacións que se consideraban inxustificadas ou por atrasos nas resolucións deses
procedementos, que pola súa proia natureza deben resolverse con urxencia.”
Nesta liña, son varios os concellos e tamén as persoas que denunciaron os atrasos de máis de sete ou oito meses de
retrasos e incumprimentos nas tramitacións da RISGA e da AES. Cómpre lembrar que a Lei de Inclusión de Galiza recolle o
seguinte:
“Artigo 37. Resolución
1. Unha vez finalizada a instrución do expediente, o órgano competente de ámbito provincial da Administración autonómica
elaborará a correspondente proposta de resolución e ditará a resolución, que deberá ser notificada no prazo de dous
meses desde a entrada da solicitude da RISGA en calquera dos rexistros do órgano competente para resolver.”
No recente informe de Cáritas española podemos comprobar como os datos a pobreza ofrecen un panorama desolador,
sobre todo na Galiza. O informe sinala que na Galiza a pobreza infantil pasou dun 16,9% en 2007 a un 22,2% en 2012.
Asemade, indica que 30.000 fogares non reciben ningún tipo de ingresos, e son xa unhas 465.000 persoas as que viven na
Galiza baixo o limiar da pobreza.
Á luz destes datos, e dado que estas axudas para poder facer fronte a situacións de extrema necesidade e pobreza teñen
urxencia para as persoas demandantes, consideramos urxente o que se cumpra a Lei de Inclusión social de Galiza e que
se poñan en marcha de inmediato de maneira urxente a tramitación das axudas da RISGA, para o que se deben cumprir os
prazos que se estabelecen a este respecto.
Por outra banda, este incremento de persoas en exclusión social, consecuencia das erráticas políticas económicas
aplicadas durante as crise, converten en papel mollado os progandísticos anuncios da Xunta relativos ao incremento da
dotación na RISGA para 2014, de apenas 7 millóns de euros, cando para o pagamento da débeda se consignaron sete
veces máis (53 millóns de euros), e demostran a necesidade de achegar máis fondos públicos para as solicitudes se
resolveren en prazo e para non incorrer en demoras inxustificábeis.
Como consecuencia desta situación o BNG presentou unha inciativa no Parlamento Galego que acadou o apoio unánime
no pleno celebrado o pasado 12 de xuño, que se concreta en instar á Xunta de Galiza a:
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1. Axilizar a tramitación da Renda de Inclusión Social de Galicia e das Axudas de
Inclusión Social para adecuar o tempo aos prazos que marca a normativa vixente.
2. Instar aos concellos, como administración corresponsable da tramitación da Renda
de Inclusión Social de Galicia e das Axudas de Inclusión Social, a axilizar a tramitación
dos expedientes, tal e como establece a Lei de Inclusión Social de Galicia.
3. Acordar que a todas as persoas que teñan solicitada a Renda de Inclusión Social de
Galicia pola Lei de Inclusión Social de Galicia e estean agardando pola resolución da
mesma, superado os tempos legais establecidos, lle sexa recoñecido o dereito á
percepción da Renda por silencio administrativo.
4. Acordar que todas as solicitudes rexistradas antes do 31 de marzo de 2014 se
resolvan nun prazo máximo de dous meses.

Por iso, o grupo municipal do BNG de Ribeira , solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO
1. Instar á Xunta de Galiza a incrementar a dotación de fondos no programa da RISGA ante o incremento de
persoas en situación de exclusión social

Ribeira, xuño de 2014

Asdo.: Xosé Antonio Vázquez Cobas
Concelleiro Portavoz do BNG de Ribeira.
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