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PRESENTACIÓN
O ano 2021, do mesmo xeito que o anterior 2020, estivo marcado polos efectos e
repercusións da Covid-19. A pandemia, con efectos e intensidades diferentes ao longo
do ano, esixiu das autoridades e responsables públicos a adopción de diferentes
medidas que marcaron o noso día a día afectando a todos os ámbitos da actividade
humana. Nese contexto complexo e en múltiples ocasións, desalentador, todos tivemos
que adaptarnos a unha nova realidade vital, impensable hai apenas dous anos. O
Consello Económico e Social de Galicia non foi unha excepción a esta realidade sendo
esta memoria un fiel reflexo da nosa capacidade de adaptación.
É de xustiza recoñecer nesta presentación o traballo e dedicación de todo o persoal do
CES, para adaptar a nosa estrutura e traballo á nova realidade socio sanitaria.
Felicitación e agradecemento que quero facer extensivo á totalidade das organizacións
presentes no Consello, así como a todos os membros, tanto da Comisión Permanente
como do Pleno.
No presente documento pódese constatar que, despois do impacto inicial da pandemia
en 2020, o CES foi capaz de incrementar a súa presenza na sociedade e o número de
actividades en relación ao 2019, último ano de normalidade.
A actividade non se limitou á emisión de ditames preceptivos, a confección de informes
por propia iniciativa ou a aprobación da memoria anual sobre a situación económica e
social de Galicia, senón que propiciamos a celebración de xornadas, así como a
participación do CES en diferentes actividades e iniciativas tanto en Galicia, como fóra
da comunidade Autónoma.
En definitiva, pretendemos que o ano 2021 sexa o inicio dun período no que o CES
incremente a súa presenza na sociedade galega, así como as súas achegas co obxectivo
de ser útiles á sociedade á que nos debemos, así como cumprir fielmente o noso
mandato legal como ente consultivo da Xunta de Galicia e foro permanente de diálogo
e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a propia Xunta de Galicia.
Agustín Hernández Fernández de Rojas
PRESIDENTE
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1.- O CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

1.1.

COMPOSICIÓN

O Consello Económico e Social está formado por 38 membros: tres grupos de 12
membros, máis o Presidente/a e o Secretario/a Xeral.
• Grupo 1: Os seus doce membros son designados polas organizacións sindicais en
función da súa representatividade. Neste momento, catro membros corresponden á
Confederación Intersindical Galega, catro membros a UGT–Galicia e catro membros
representan a Comisións Obreiras de Galicia.
• Grupo 2: corresponde as organizacións empresariais con capacidade representativa.
Os seus doce membros son designados pola Confederación de Empresarios de Galicia.
• Grupo 3: Acolle diversas entidades e asociacións cidadáns, culturais e
socioeconómicas máis representativas da realidade económica e social de Galicia. O
sector agrario conta con catro representantes (segundo a representatividade obtida nas
últimas eleccións agrarias, dous membros de Unións Agrarias e dous do Sindicato
Labrego Galego); dous membros do sector marítimo pesqueiro, designados polas
confrarías de pescadores (un de marisqueo e un de baixura); dous membros en
representación do Consello Galego de Consumidores e Usuarios; tres representantes
das Universidades galegas e un representante da economía social designado polo
Consello Galego de Economía Social.
Cada membro ten un suplente para cubrir as súas eventuais ausencias ás reunións de
traballo. Os membros son nomeados para un período de catro anos, aínda que poden
ser substituídos pola súa organización en calquera momento. O substituto permanecerá
no cargo ata o final do período previsto para o seu antecesor.
COMPOSICIÓN DO PLENO
A composición do plenario é variable, xa que os membros poden ser substituídos polas
súas respectivas organizacións en calquera momento do seu mandato por
circunstancias diversas. Os membros do Pleno e das distintas comisións de traballo a 31
de decembro de 2021 (titulares e suplentes) eran os seguintes:
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PLENO
Presidente: Agustín Hernández Fernández de Rojas
Secretario Xeral: Manuel Martínez Varela
Membros titulares

Membros suplentes

Grupo 1.- Organizacións sindicais

Grupo 1.- Organizacións sindicais:
CIG (Confederación Intersindical Galega):
-Anxo Noceda Carballo
-Lucía Freire Ces
-Xavier Rodríguez Fidalgo
-Margarida Corral Sánchez
CC.OO. de Galicia:
-Silvia Parga Rodríguez
-Omar Ceveira Vázquez
-Alejandro Rodríguez Pazos
-Roi Fernández Rodríguez
UGT Galicia:
-José Luís Fernández Celis
-Olga Crespo Sánchez
-Mar Alfonsín Madrigal
-Trinidad Campos Rodríguez

CIG (Confederación Intersindical Galega):
-Miguel Malvido Cabirto
-Susana Méndez Rodríguez
-Héctor López de Castro
-Natividade López Gromaz
CC.OO. de Galicia:
-Carlos Pardo Pardo
-Xesús Castro Baamonde
-Maica Bouza Seoane
-Juan Martínez García
-UGT Galicia:
-José Carlos Rodríguez del Río
- Delia Irene Martínez Conde
-Javier Carreiro Vázquez
-Mar Martín González
Grupo 2.- Organizacións empresariais
CEG (Confederación de Empresarios de Galicia):
-Jesús A. Méndez Álvarez-Cedrón
-Antonio Fontenla Ramil
-José María Corujo Seguido
-David Martínez Alonso
-José Manuel Maceira Blanco
-J. Ignacio López-Bachiller Fernández
-Javier Martínez López
-Francisco Couso Santos
-Marisol Novoa Rodríguez
-Jorge Cebreiros Arce
-Jaime Luis López Vázquez
-Diego Vázquez Reino

Grupo 2.- Organizacións empresariais:
CEG (Confederación de Empresarios de Galicia):
-Lourdes Pardo Domínguez
-Guadalupe Hervera Iglesias
-Verónica Val Vázquez
-Marina Graña Bermúdez
-Laura Otero Rúa
-Marta Amate López
-María Botana Rocamonde
-Rosa María Sánchez Gándara
-Mª del Mar Barreiros Mariño
-Cristina Rama Molinos
-José Antonio Neira Cortés
-Ana Belén Vázquez Eibes

Grupo 3.- Outras entidades e asociacións:
Universidade de Vigo:
-José María Martín Moreno
Universidade da Coruña:
-Angel S. Fernández Castro
Universidade de Santiago de Compostela:
-Edelmiro López Iglesias
Sindicato Labrego Galego:
-Ramón Barreiro Carnota
-Marieta Pastoriza Martínez
Consello Galego de Consumidores e Usuarios:
-Miguel López Crespo
-Rosa Celia Otero Raña
Unións Agrarias de Galicia:
-Alba Torreira Puga
-Pedro González Boquete
Federación de confrarías:
-José Antonio Pérez Sieira
-Manuel Daniel Formoso Moledo
Consello Galego de Economía social:
-Mar Pernas Márquez

Grupo 3.- Outras entidades e asociacións:
Universidade de Vigo:
-Jorge Falagán Mota
Universidade da Coruña:
-Anxo Calvo Silvosa
Universidade de Santiago de Compostela:
-Melchor Fernández Fernández
Sindicato Labrego Galego:
-Ana Eiras Regueira
-Xosé Pérez Rei
Consello Galego de Consumidores e Usuarios:
-Mª Rocio Arnoso Moure
-Josefa Monteagudo Romero
Unións Agrarias de Galicia:
-Cristina Pedreira González
-Jacobo Feijóo Lamas
Federación de Confrarías:
-José Manuel Rosas Otero
-José Basilio Otero Rodríguez
Consello Galego de Economía Social:
-Esther Blanco Araújo
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COMPOSICION DA COMISIÓN PERMANENTE
GRUPO PRIMEIRO

GRUPO SEGUNDO

GRUPO TERCEIRO

CIG: Miguel Malvido Cabirto
UGT: José Carlos Rodríguez del Río
CCOO: Xesús Castro Baamonde

CEG: Marta Amate López
José Antonio Neira Cortés
José Manuel Maceira Blanco

UUAA: Jacobo Feijóo Lamas
CGCU: Miguel López Crespo
USC: Edelmiro López Iglesias

COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS SECTORIAIS
CS-1: Economía, emprego e sectores produtivos
CIG: Miguel Malvido Cabirto
UGT: José Carlos Rodríguez del Río
CC OO: Maica Bouza Seoane
CEG: José Antonio Neira Cortés
Ana Belén Vázquez Eibes
José Manuel Maceira Blanco
SLG: Marieta Pastoriza Martínez
Confrarías : José Antonio Pérez Sieira
CG Consumo: Miguel López Crespo

CS-3: Desenvolvemento rexional
CIG: Héctor López de Castro
UGT: Javier Carreio Vázquez
CC OO: Xesús Castro Baamonde
CEG: José Antonio Neira Cortés
Ana Belén Vázquez Eibes
José Manuel Maceira Blanco
UU AA: Pedro González Boquete
Confrarías: Manuel D. Formoso Moledo
USC: Edelmiro López Iglesias

CS-2: Sector público e benestar social
CIG: Susana Méndez Rodríguez
UGT: Delia Irene Martínez Conde
CC OO: Carlos Pardo Pardo
CEG: José Antonio Neira Cortés
Ana Belén Vázquez Eibes
José Manuel Maceira Blanco
SLG: Ramón Barreiro Carnota
CG Economía Social: Mar Pernas Márquez
Univ. Coruña: Ángel S. Fernández Castro

CS-4: Memoria socioeconómica de Galicia
CIG: Natividade López Gromaz
UGT: Mar Martín González
CC OO: Juan Martínez García
CEG: José Antonio Neira
Cortés Ana Belén Vázquez Eibes
José Manuel Maceira Blanco
UU AA: Alba Torreira Puga
CG.Consumo : Rosa Celia Otero Raña
Univ. Vigo: José María Martín Moreno
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1.2.NATUREZA E FINALIDADE
O Consello Económico e Social é un organismo consultivo da Xunta de Galicia en
materias socioeconómicas (economía, tributación, emprego e seguridade social,
agricultura e pesca, educación e cultura, saúde, consumo, medio ambiente, transporte
e comunicacións, enerxía e industria, vivenda e mercado único europeo). É un
organismo independente do Executivo autonómico. Na súa composición, a diferencia
do que acontece con órganos homólogos doutras comunidades autónomas, non figura
ningún representante do Goberno.
Creado pola Lei 6/1995, do 28 de xuño, en aplicación do previsto no artigo 9.2 da
Constitución e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia. Configúrase
como un foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e
sociais e a Xunta de Galicia coa finalidade de facer efectiva a participación destes
axentes na política socioeconómica da comunidade autónoma (que as súas opinións e
propostas podan ser tidas en conta no proceso de adopción de decisións por parte do
Executivo autonómico).
A labor do CES aplícase non só á actividade normativa gobernamental, senón mesmo á
elaboración, por iniciativa propia, de estudos e informes que conteñen propostas
dirixidas a unha eventual introdución de reformas nas políticas públicas aplicadas nos
diferentes sectores de actividade.
1.3. FUNCIÓNS
As funcións do Consello Económico e Social de Galicia, reguladas no artigo 5 da súa Lei
de Creación, son:
1- Emisión de ditames preceptivos sobre anteproxectos de lei e proxectos de
decretos lexislativos que regulen materias socioeconómicas directamente
vencelladas ao desenvolvemento económico e social de Galicia. Tamén pode ser
consultado facultativamente para outros asuntos ou materias non
comprendidas no apartado anterior.
2- O Consello tamén elabora informes, por iniciativa propia ou a petición da Xunta
de Galicia, sobre a realidade socioeconómica da Comunidade ou sobre plans o
programas de desenvolvemento da mesma.
3- A participación en mesas sectoriais xunto con representantes da Administración
é outra das funcións do CES.
4- Elaborar anualmente e remitir ao Consello da Xunta, a través da Consellería de
Economía e Facenda, unha memoria sobre a situación económica e social de
Galicia. Este traballo pode incluír opinións e recomendacións sobre as políticas
gobernamentais.
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1.4. ORZAMENTO
O orzamento do Consello Económico e Social de Galicia para 2021 ascendeu a
1.000.158 euros, cun incremento de 0,72 % respecto ao ano anterior.
Máis concretamente, no capítulo I, gastos de persoal, contou con 660.497 euros e no
capítulo II, gastos de bens correntes e servizos, acada os 185.415 euros e para os IV e VI,
153.246 e 1.000 euros respectivamente.

Evolución do orzamento do CES: 2013-21
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Fonte: elaboración propia
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2.- ACTIVIDADE DO CES GALICIA NO 2021
Como sempre, a información mais polo miúdo pode atoparse na web do CES, onde
están dispoñibles todos os documentos a texto completo (no apartado de Publicacións
ou poden tamén procurarse a través do buscador https://www.cesgalicia.org/publicacions ).
2.1. DOCUMENTOS APROBADOS: MEMORIA, INFORMES, DITAMES.
MEMORIA SOBRE A SITUACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL
A Comisión sectorial nº 4, cuxa presidencia, neste ano, correspondeu á Confederación
de Empresarios de Galicia (CEG), foi a encargada de elaborala. A proposta de Memoria,
elaborada pola dita comisión sectorial, foi tramitada pola Comisión Permanente deste
organismo na súa sesión 10/21, do 14 de xullo e de acordo coa normativa, o Pleno do
Consello Económico e Social de Galicia aprobouna por unanimidade, na súa sesión 5/21,
do 22 de xullo. Na mesma recóllense as recomendacións ou orientacións sobre a
política orzamentaria da Comunidade Autónoma.

A Memoria 2020, como as anteriores, pode consultarse na web do CES:
https://www.ces-galicia.org/memoriasocioeconomica

11

CES-Galicia

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

INFORME 1/21: O SISTEMA DE COIDADOS DE LONGA DURACIÓN EN GALICIA DESDE A
PERSPECTIVA DA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E DE CREACIÓN DE EMPREGO.
Froito do convenio de colaboración ca Universidade da Coruña, os profesores Raquel
Martínez Buján e Paolo Rungo elaboraron o informe que foi tramitado pola Comisión
sectorial 2 do Consello e aprobado polo Pleno o 19 de febreiro.
O documento está estruturado en cinco capítulos nos que se caracteriza o panorama
dos coidados de longa duración en Galicia. A súa finalidade é puramente descritiva e de
diagnose no sentido de que presenta a evolución deste sistema na última década e os
cambios sociais e demográficos aos cales tenta responder. Remata cas conclusións
sobre a realidade actual dos coidadores e as perspectivas para os vindeiros anos.

O
informe
pode
consultarse
no
seguinte
enlace:
https://www.cesgalicia.org/publicacions/informes/informe-sobre-sistema-cuidados-longaduraci%C3%B3n-en-galicia-desde-perspectiva
Asemade, o vídeo resumo do informe pode visualizarse no seguinte enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=XorBFec9nCA
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INFORME 2/21: A EMPREGABILIDADE DA MOCIDADE EN GALICIA
Froito da colaboración entre o CES e a USC, responde ao obxectivo común de ofrecer un
diagnóstico rigoroso do problema da empregabilidade da mocidade e o paro xuvenil en
Galicia e das políticas desenvolvidas nas etapas mais recentes coa finalidade de
formular novas propostas de actuación a un problema agravado dende a recesión de
2008 e aínda máis ca crise motivada pola Covid-19.

Foi aprobado polo Pleno na sesión 3/21 do 27/05/2021 e logo presentado na sede do
Consello en Santiago o 9/06/2021 ca presencia do equipo redactor encabezado polo
profesor da USC Alberto Meixide, a directora xeral de Emprego da Xunta de Galicia,
Covadonga Toca, a presidenta de turno da comisión responsable do traballo, Maica
Bouza de CCOO e o secretario xeral do CES Manuel Martínez.
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Na primeira parte, faise unha diagnose pormenorizada da situación actual e da
traxectoria mostrada polo mercado laboral dos novos ao longo do período que vai da
crise do 2008 a mais recente provocada polo Covid-19.
A segunda parte, centrase na inserción laboral, cun análise detallado dos principais
grupos por nivel de estudio: Titulados universitarios (Grado e Máster) e Graduados en
ensinanzas de Formación profesional (Básica, Media e Superior).
O seguinte bloque aborda o papel do sector público e as políticas de emprego xuvenil.
O último apartado resume e establece as principais conclusión do traballo.
O informe pode consultarse no seguinte enlace: https://www.cesgalicia.org/publicacions/informes/informe-sobre-emprego-xuvenil
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DITAME 1/21: ANTEPROXECTO DE LEI RECOÑECEMENTO DA UNIVERSIDADE PRIVADA
“UNIVERSIDADE INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA”.

Con data 28 de decembro de 2020 tivo entrada Consello Económico e Social de Galicia
oficio do Presidente da Xunta de Galicia remitindo para o seu preceptivo ditame o
anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada “Universidade
Intercontinental de la Empresa” con sede en Galicia.
A Comisión Sectorial 1- Economía, emprego e sectores produtivos, competente na
materia acordou aprobar a proposta de ditame para a súa posterior tramitación e
aprobación polo Pleno na súa sesión 2/21 do 19 de febreiro.
O ditame pode consultarse no seguinte enlace:
https://www.ces-galicia.org/publicacions/ditames/ditame-sobre-anteproxecto-leireco%C3%B1ecemento-universidade-privada-%E2%80%9Cuniversidad
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DITAME 2/21: ANTEPROXECTO DE LEI REGULADORA DOS XOGOS DE GALICIA

En data 9 de xuño de 2021 tivo entrada no Consello Económico e Social de Galicia (CES)
oficio do presidente da Xunta de Galicia remitindo, para o seu preceptivo ditame, por
trámite de urxencia o Anteproxecto de Lei reguladora de xogos de Galicia.
O texto foi remitido , en data de 10 de xuño, á presidencia e aos membros da Comisión
Sectorial 1, Economía, emprego e sectores produtivos que acordou aprobar a proposta
de ditame na súa sesión 10/21 do 30 de xuño.
O presidente do CES, de acordo coa Comisión Permanente do organismo, convoca o
Pleno do Consello, que na súa sesión 4/21, do 14 de xullo, e tras coñecer o texto
remitido, acorda aprobar o ditame.
O ditame pode consultarse no seguinte enlace:
https://www.ces-galicia.org/publicacions/ditames/ditame-sobre-anteproxecto-leireguladora-dos-xogos-galicia

16

CES-Galicia

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

2.2 ACTIVIDADE INSTITUCIONAL E PROXECCIÓN
Xunto coa a súa actividade interna, o CES desenvolve tamén actividades de tipo externo
como colaboracións con outros organismos, participación en organizacións de ámbito
tanto comunitario como europeo, nun intento de proxectar á sociedade os pareceres,
as opinións, as inquedanzas sociais e económicas das organizacións, entidades e
asociacións representadas no seu seo.
As actividades neste campo, levadas a cabo no 2021, seguindo orde cronolóxica son as
seguintes:
•

REDE TRANSNACIONAL ATLÁNTICA-RTA: 28 de xaneiro, 2 y 4 de febreiro, 24 y 31 de
marzo e 24 y 27 de maio

O CES Galicia, xunto co resto dos Consello membros da RTA sigue a traballar no debate
institucional sobre a rede transeuropea de transportes (RTE-T). Os Consellos de España
xa elaboraron, en novembro de 2020, un documento conxunto sobre as súas
prioridades para o corredor atlántico, con consenso dos participantes, que sirve de
punto de partida para continuar afondando no estudo da situación e as preferencias
para o futuro.
Neste intre, o CES Galicia recibiu por parte da RTA, para a súa validación, o novo
documento "Cara unha revisión da RTE-T para o Espazo Atlántico", respecto o que se
mantiveron varias reunións de traballo, na ultima das cales se aprobou o documento
cas aportacións para a nova versión da estratexia europea de transporte para a fachada
atlántica, que está a ser desenvolvida pola institución comunitaria.

17

CES-Galicia

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

• CORREDOR ATLANTICO: 10 de febreiro
Xuntanza entre CES, Xunta, Eixo Atlántico e Fegamp co fin de poñer en común unha
estratexia conxunta sobre o desenvolvemento do corredor atlántico en Galicia. O
presidente do CES, o secretario xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias,
o director xeral de Mobilidade da Xunta e o secretario do Eixo Atlántico buscan
establecer unha vía de traballo conxunta para potenciar e desenvolver o corredor
atlántico e que este asunto sexa central na axenda de Galicia.
• OUTROS CES: 30 de marzo
Os presidentes dos Consellos Económicos e Sociais autonómicos e o CES España
mantiveron unha xuntanza para analizar a posibilidade de elaborar un documento
conxunto de propostas para a recuperación da actividade económica logo da covid-19.
Neste primeiro encontro preparatorio, o CES de España acordou a remisión dun índice
de temas co obxecto da súa análise e posible ampliación.
A proposta foi valorada positivamente pola totalidade dos asistentes, a expensas da
análise e aprobación por parte das organizacións presentes nos diferentes Consellos.

• COMITÉ DE SEGUIMENTO DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA: 14
de abril
O CES, como membro do Comité de seguimento do Programa de Desenvolvemento
Rural (PDR) de Galicia, participou na reunión deste organismo para valorar a última
proposta de modificación do programa. A sesión celebrouse para que os membros
coñeceran a valoraran a proposta de modificación das Autoridade de Xestión do PDR de
Galicia 2014-2020 e que atende a dous motivos principais: por unha banda, á prórroga
do PDR 2014-2020 para os anos 2021 e 2022 por parte das autoridades comunitarias,
que establece axudas para o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) e do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) nos anos 2021 e 2022 e, por
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outra banda, a incorporación dos fondos do Instrumento de Recuperación da Unión
Europea (IRUE) para apoiar a recuperación trala crise da covid-19.

• ACTO DE ENTREGA DOS GALARDÓNS DA VII EDICIÓN DO PREMIO “VALENTÍN PAZ
ANDRADE” DE INVESTIGACION EN ECONOMÍA DE GALICIA: 20 de abril
No marco da colaboración que se mantén coa Universidade de Santiago, e en concreto
co IDEGA, a participación na convocatoria do VII Premio de Investigación en Economía
de Galicia “Valentín Paz Andrade”, convocado co obxecto de recoñecer e premiar
aqueles traballos de investigación que contribúan ao mellor coñecemento da realidade
económico-social de Galicia e ao establecemento das mellores políticas para contribuír
ao benestar dos seus cidadáns. Nesta convocatoria 2020 o xurado premiou unha
investigación sobre o dobre papel de Galicia como núcleo e periferia na división global
de actividades extractivas, así como unha análise do sector agrario e agroalimentario
galego nas últimas décadas, foron os traballos recoñecidos ex aequo na modalidade
dirixida a artigos científicos. No apartado destinado a teses de doutoramento,
recoñeceuse un traballo sobre a moto-mecanización da agricultura en Galicia.
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• PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020: 26 de abril e 12 de maio
A Comisión sectorial nº 3, Desenvolvemento rexional, do CES analizou a "Evaluación
operativa por reprogramación do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020", logo
da consulta do Comité de Seguimento do programa.
O Consello fixo unha valoración positiva da reprogramación dos fondos e reclamou
unha execución axil dos novos recursos europeos.
Na súa condición de membro do Comité de Seguimento do programa operativo, o
Consello fora requerido para expresar a súa opinión sobre a dita reprogramación, que
ten en conta a contribución dos novos fondos REACT UE, centrados en reparacións dos
efectos da crise a curto prazo.
Foi examinado tamen o informe de execución anual do 2020.

• XORNADA “DIXITALIZACIÓN”: 5 de maio
Expertos e axentes socioeconómicos estudiaron aspectos como a conectividade, os
dereitos dos usuarios, o teletraballo, o ensino a distancia ou as desigualdades de acceso
á tecnoloxía nun encontro con formato mixo, relatórios presenciais na sede do CES e
tamén en remoto.
O impacto que esta a ter a dixitalización no noso modo de vida tralo confinamento e a
nova normalidade imposta pola covid-19, as oportunidades que supón e os retos que
implica para o conxunto da sociedade foi o contido da xornada de análise que organiza
o Consello Económico e Social de Galicia e que se celebrou o 5 de maio.
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A xornada organizouse en tres bloques: o primeiro, dedicado á gobernanza dixital, falou
de competencia, dereitos dos usuarios ou protección de datos, fiscalidade. Un segundo
apartado centrouse na conectividade, as diferenzas entre as contornas rurais e urbanas
e as oportunidades no ámbito laboral. E o terceiro bloque puxo o foco nas
desigualdades e o seu impacto, tanto desde un punto de vista educativo como desde
unha mirada social.
Para acadar unha visión completa e multidisciplinar, o CES contou coa colaboración de
expertos de empresas, entidades e organizacións como Telefónica, a Axencia Española
de Protección de Datos, a Asociación de Internautas, o sindicato de técnicos do
Ministerio de Facenda, Amtega ou a Confederación de ANPAS galegas, ademais de
representantes das organizacións sindicais, empresariais e outros membros do
Consello.
Todas as intervencións poder seguirse no canle de youTube:
https://www.youtube.com/watch?v=3MLDAyq871c

• ESTRATEXIA DE ESPECIALICACIÓN INTELIXENTE DE GALICIA (RIS3) 2021-2027: 25 de
maio
O CES tomou parte na reunión que mantiveron distintos departamentos sobre a
Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3) 2021-2027, como parte do
proceso participativo que definirá a estratexia nas vindeiras semanas.
Logo dunha breve presentación da RIS3 como Estratexia integral da Xunta en
innovación, e o papel que esta ten para dar resposta ás demandas e necesidades da
sociedade, os participantes tiveron ocasión de compartir un debate sobre a vinculación
e posible encaixe de cada unha das consellerías, axencias e organismos na nova
estratexia como elemento horizontal, transversal ao conxunto da Xunta.
A reunión rematou coa identificación de distintos novos axentes ou contactos para
incorporar ao proceso participativo.
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• PRESENTACIÓN MAPA FERROVIARIO DE GALICIA: 6 de xullo
O presidente do CES-Galicia, Agustín Fernández, participou na presentacións aos
axentes sociais do Mapa ferroviario de Galicia, un completo informe sobre a necesidade
e estimacións orzamentarias desta infraestrutura elaborado polo Eixo Atlántico. A
xuntanza reuniu aos máximos representantes da Confederación de Empresarios de
Galicia e os tres sindicatos maioritarios (CIG, CCOO e UGT) cos responsables do Eixo,
que explicaron polo miúdo o contido do documento e reclamaron a máxima unidade
social para acadar a mellora das conexións ferroviarias de Galicia.

• CONFERENCIA SOBRE A TARIFA ELÉCTRICA EN ESPAÑA: 21 de xullo
O Consello Económico e Social de Galicia organizou unha conferencia sobre “A tarifa
eléctrica en España” a cargo do profesor Fidel Castro Rodríguez, profesor titular de
Fundamentos da Análise Económica na Universidade de Vigo e membro da RGEA
(Research Group in Economic Analysis, grupo de investigación de excelencia do sistema
universitario de Galicia integrado na ECOBAS (Economics and Business Administration
for Sociey).
O profesor fixo unha detallada presentación dun tema de plena actualidade e interés
social que afecta a todo o sistema produtivo do noso país.
A conferencia pode visualizarse na nosa canle de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=mYkUPAXl958

22

CES-Galicia

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

• REDE TRANSNACIONAL ATLÁNTICA (RTA): 17 e 28 de setembro (Mérida)
Os CES españois que forman parte da Rede Transnacional Atlántica (RTA) mantiveron
unha reunión do Comité de Orientacións da organización. Nese encontro, que se
celebrou na cidade de Mérida o 28 de setembro, levouse a cabo a elección dunha nova
directiva, presidencia e dúas vicepresidencias da Rede.
No marco da xuntanza do seu órgano de goberno, aprobouse o informe “Cara a unha
revisión da TEN-T para o espazo atlántico”, documento que recolle as propostas e
prioridades xerais desta organización para as futuras orientacións da Rede
Transeuropea de Transportes (TEN- T). O documento traslada a posición dos CES
españois e franceses do Arco Atlántico sobre a revisión do futuro sistema de transporte
continental e busca posicionar á sociedade civil en relación coa necesidade de potenciar
esas infraestruturas.
Coa presentación desta nota de posición previa á publicación pola Comisión Europea da
súa proposta lexislativa, a RTA convida as institucións europeas, actores nacionais e
rexionais, a tomar en conta as características específicas das rexións atlánticas da UE
nas futuras negociacións para reforzar unha “TEN- T adaptada ao futuro”.
A apertura do acto contou coa presencia do presidente da Junta de Estremadura,
Guillermo Fernández Vara, a presidenta do CES desa Comunidade, María Mercedes
Vaquera Mosquero, que foi a anfitriona; do presidente do CES de España, Antón Costas
Comesaña, do presidente da RTA, Patrick Caré, tamén presidente do CESER de Bretaña,
por parte do CES-Galicia participaron o seu presidente, Agustín Hernández e o
secretario xeral, Manuel Martínez.
O estudo, logo dunha introducción a cargo da responsable do grupo de traballo que
coordinou o documento, Camille De Amorin (CESER-Nova Aquitania), foi presentado por
los correlatores Enrique Cabero Moran, presidente do CES de Castela e León, e Jean-Luc
Léger, presidente do CESER de Normandía.
Esta contribución destaca as prioridades xerais dos membros da RTA para as futuras
orientacións da TEN- T.
Os membros da RTA tiveron ocasión de participar nun debate sobre a revisión da rede
transeuropea de transportes e o corredor atlántico, logo de senllas intervencións ao
respecto a cargo da secretaria executiva da Comisión Arco Atlántico da CRPM, Elise
Wattrelot, que fixo unha presentación dos traballos en curso sobre a TEN-T e as acción
das rexións atlánticas en proceso de revisión, e do director do Informe sobre o impacto
socioeconómico do Corredor Atlántico en Europa, Germán Barrios García.
A última parte da xornada estivo adicada a informar aos membros dos distintos CES
sobre a aposta por un cambio desde unha Estratexia Marítima Atlántica cara unha
macro-rexión atlántica. Logo dunha introducción do presidente da RTA, Patrick Caré, foi
o director xeral de Asuntos Europeos do goberno vasco, Mikel Antón Zarragoitia, en
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representación da Comisión Arco Atlántico, o encargado de explicar as vantaxes que
tería esa futura macro-rexión para as rexións do arco atlántico.

• XORNADA CONMEMORARIVA DO 30º ANIVERSARIO DO CES ESPAÑA: Madrid 21 de
setembro
O presidente do CES-Galicia participou, xunto aos seus homólogos dos outros Consellos
autonómicos e diversos invitados, na xornada de celebración do 30º aniversario da
creación do Consello Económico e Social de España. Representantes institucionais e
axentes económicos o sociais participaron nun acto presidido polo Rei Felipe VI, que
salientou a importancia do organismo como "fogar de consenso e diálogo".
Celebrouse tamén unha reunión das presidentas e presidentes dos CES para o
intercambio de experiencias sobre a actividade e o papel dos Consellos na sociedade.

O acto pode visualizarse no seguinte enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=5tPRxPGdyp0
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• PLAN ESTRATÉXICO DA PAC 2023-2027: 21 de setembro
O Consello Económico e Social de Galicia asistiu a unha xornada virtual con outros
interlocutores da sociedade civil como parte dos traballos de elaboración do Plan
Estratéxico da Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, organizada polo Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Estes traballos baséanse na transparencia dos
procedementos e na participación efectiva dos estamentos interesados.
O obxectivo da xornada foi informar e facer partícipes ás entidades e asociacións
interesadas dos traballos realizados ata o momento na principal plataforma de difusión
da política agraria nacional.

• COMITÉ CONSULTIVO DE EXPERTOS EXTERNOS DA FACULTADE DE CC. ECONÓMICAS
E EMPRESARIAIS DA USC: 30 de setembro
O Consello Económico e Social de Galicia, representado polo seu presidente, Agustín
Hernández, participou na reunión do comité consultivo de expertos externos da
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de
Compostela. No encontro participaron responsables de entidades e organizacións,
axentes sociais e representantes do eido dos recursos humáns de empresas para dar a
coñecer as súas opinións sobre o enfoque para un eventual rediseño das competencias
transversais (tanto académicas como psicoprofesionais) que pode ofertar a
Universidade ante as novas demandas das empresas. Entre os participantes dos axentes
sociais, estiveron presentes tamén, a través da vía telemática, representantes de
entidades que fan parte do CES, como a CIG, UGT, CCOO, a CEG ou a economía social.
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• XORNADA DE ECONOMÍA SOCIAL: 18 de outubro
Máis dunha ducia de expertos, representantes empresariais, membros de entidades e
asociacións, responsables políticos e axentes sociais participaron na xornada sobre
economía social organizada polo Consello Económico e Social de Galicia. O organismo
consultivo reuníu na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela a algúns dos máis
salientables coñecedores deste modelo económico diferente, que aúna a eficiencia
empresarial cos valores de solidariedade, responsabilidade e cohesión social, que é
quen de xerar riqueza pero tamén de corrixir desigualdades e desequilibrios sociais.
A xornada abriuse con dúas conferencias sobre as economías que están a vir,
especialmente na nova realidade que marca a pandemia. Na primeira, o presidente do
Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, respondeu á pregunta de qué
economía necesitamos nun contexto de incremento das desigualdades. A continuación,
foi o presidente da Confederación Empresarial Española da Economía Social (Cepes),
Juan Antonio Pedreño, quen expuxo a visión da patronal do sector, un actor
empresarial fundamental na transformación económica e social de España e Europa.
Un segundo bloque de intervencións baixo o epígrafe “Situación económica e social
galega e visión de futuro” no que se expuxeron aspectos relativos á contribución da
economía social en Galicia, o papel de apoio dos poderes públicos a este tipo de
iniciativas, as posibles estratexias para a súa consolidación ou a participación das
entidades deste sector a través do Consello de Economía social de Galicia. Entre outros
ponentes, contouse coa presencia da directora do Centro de Estudos Cooperativos, do
presidente do Foro pola Economía social galega ou da directora xeral de Emprego,
Traballo Autónomo e Economía Social.
A xornada continuou cun bloque adicado ás entidades que fan parte deste sector,
segundo a súa normativa reguladora. Cooperativas, confrarías, centros de inserción,
centro especiais de emprego e sociedades laborais aportaron a súa visión do seu papel
para acadar emprego de calidade, sostible, inclusivo e solidario, un dos obxectivos que
anima a este sector económico e auxe.

Pode visualizarse na nosa canle de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NDIWFCpmkD4&t=3339s

26

CES-Galicia

MEMORIA ACTIVIDADES 2021

• II FORO DE ECONOMÍA PROSPECTIVA DE GALICIA: 21 de outubro
No marco do II Foro de Economía Prospectiva de Galicia, que se celebrou na Coruña, e
logo da intervención inaugural da vicepresidenta primeira do Goberno e ministra de
Economía, Nadia Calviño, e da conferencia do economista e ex ministro de
Administraciones Públicas Jordi Sevilla, o presidente do Consello Económico e Social de
Galicia participou, xunto cos representantes sindicais (o secretario xeral da CIG, Paulo
Carril; a secretaria de Emprego, Política Social e Políticas Públicas de Protección do
CCOO, Maica Bouza; o secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez), nunha
mesa redonda (moderados polo periodista José Luis Gómez) sobre o futuro do emprego
industrial na comunidade autónoma.
O encontro, organizado pola UIMP baixo a dirección do catedrático Fernando González
Laxe, tratou de reflexionar sobre e presente para anticipar a configuración do futuro e
concibir estratexias de actuación “para ver e pensar o mundo que virá”.
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• COMPARECENCIA NA COMISION DE ORZAMENTOS DO PARLAMENTO DE GALICIA: 3
de novembro.
O presidente do CES-Galicia, Agustín Hernández, compareceu na comisión
parlamentaria de Orzamentos para explicar os proxectos do organismo para o exercicio
de 2022 e as contas previstas para levalos a cabo.
O presidente do CES, que estivo acompañado polo secretario xeral do organismo,
Manuel Martínez, salientou que o incremento máis importante corresponde á partida
destinada a elaboración de informes, que pasa dos 30.000€ no 2021 aos 75.000€ no
2022. Este aumento permitirá abordar novos traballos e estudios en colaboración coas
universidades de Galicia.

• COMITÉS DE SEGUIMENTO DOS FONDOS EUROPEOS DE COHESIÓN 2021-2027:
novembro 2021
O Consello Económico e Social de Galicia participou, a través do seu gabinete técnico,
nas reunións de programación dos programas operativos dos fondos europeos da
política de cohesión do período 2021-2027, que se celebraron na sede do organismo. En
concreto, sobre a programación do PO FEDER Galicia e do PO FSE+ para eses anos.
As convocatorias reuniron aos principais xestores do actual programa 2014-2020 así
como aos axentes económicos e sociais que forman parte do Comité de Seguimento
dos programas, como o propio CES.
As reunións serviron para explicar as principais novidades da Política de Cohesión 20212027 e para presentar os traballos para a programanción dos PO tanto do FEDER Galicia
2021-2027 como do FSE+ Galicia 2021-2027.
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• XORNADA “O MEDIO RURAL, UNHA ALTERNATIVA DE FUTURO”: 26 de novembro.
O CES organizou unha xornada na sede do organismo sobre o campo galego que, baixo
o título “O medio rural, unha alternativa de futuro” e baixo a fórmula mixta, presencial
e telemática, reuniu a expertos de diferentes eidos para facer unha completa análise
das diferentes facianas que ten a vida agraria, a súa importancia para o
desenvolvemento e a conservación do territorio ou os retos das novas realidades
socioeconómicas.
Logo dunha intervención inicial a cargo da directora da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural, as ponencias agruparonse en tres bloques adicados aos
sectores produtivos (en particular, ao leite, a carne, o viño e produción forestal), ao
papel da muller no mundo rural e á importancia dos fondos europeos neste medio, os
retos e as posibilidades.

A xornada pode visualizarse na nosa canle de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=dhbuO-7Upp0

• REUNIÓN DOS CES ESPAÑOIS INTEGRADOS NA RTA: 8 de novembro e 10 de
decembro.
Responsables dos CES españois integrados na RTA (Andalucía, Castela e León,
Estremadura, Galicia e País Vasco) mantuvieron unha reunión (a través de
videoconferencia) para analizar o documento relativo á Estratexia Indicativa Ferroviaria
(que se atopa en período de información pública por parte do Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), incluido no Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR).
Esta estratexia persigue fornecer o desenvolvemento, mantemento e renovación da
infraestrutura ferroviaria, establecendo un marco financeiro e de prioridades para
satisfacer as necesidades futuras de mobilidade e a sostenibilidade do sistema, así
como a consecución dun espazo ferroviario único europeo. Para iso, preténdese
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mobilizar 24.200 millóns de euros en investimentos entre 2021 e 2026 en consonancia
coa Estratexia de Mobilidade Segura, Sostenible y Conectada 2030, que sitúa ao cidadán
e ao usuario no centro de todo o sistema con especial atención á mobilidade cotiá.

• XORNADA CONMEMORATIVA DO 30º ANIVERSARIO DO CES DE CASTELA-LEÓNMESA REDONDA: 14 de decembro
O presidente do CES-Galicia, Agustín Hernández, participou, no marco da xornada “30
años de Consejo Económico y Social de Castilla y León”, nunha mesa redonda sobre o
importante papel dos CES autonómicos celebrada na sede da institución castelá e
leonesa. Organizado en colaboración do diario “El Español-NoticiasCyL”, o acto
permitiu a representantes institucionais, dos sindicatos, a patronal e ás organizacións
agrarias debatir sobre os retos de futuro e o actual esceario económico e social desa
Comunidade Autónoma.
Os objectivos da xornada eran divulgar entre a âmbiosa o importante papel dos CES,
poñer de relieve os seus principais logros e analizar os seus retos de futuro nun
contexto mundial sometido a profundos âmbios económicos e sociais.
Pola súa banda, Agustín Hernándeza fixo fincapé na súa intervención, na que falou do
Corredor Atlántico e da importancia da unión entre comunidades para apostar polo
mesmo, no interesante papel que poden xogar os CES á hora de establecer sinerxias
con comunidades vecinas.
Según recolle o medio “El Español”, o presidente do CES salientou que “tiene que
haber una recuperación que permita superar los problemas estructurales de la
economía española. Mimbres, voluntad y consenso existen, pero el ruido político
debilita e impide alcanzar algún consenso. Desde el CES de Galicia sí procuramos
consensuar acuerdos e informes, sin votación. Ese es el gran valor y lo que nos tiene
que hacer seguir trabajando y aportar ese trabajo”, aseguraba no seu turno de palabra
Agustín Hernández.
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O presidente ensalzou “la necesidad de articular un verdadero Corredor Atlántico”
para “apostar por el cambio en la movilidad de los transportes”. Agustín Hernández
pediu a Europa apostar por “este transporte de mercancías más eficaz y con menos
costes”.
“Tenemos un gran reto por delante que pasa por visibilizar en la opinión pública, en el
tejido económico y social, la importancia del Corredor Atlántico”, engadiu o
presidente do CES de Galicia, que volveu poñer en valor esa unión para facer forza co
CES de Castela e León e apoiar ese proxecto de futuro.
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2.3. COMPARECENCIAS E MANIFIESTOS
Ao longo do 2021 producíronse as seguintes comparecencias ante os órganos do CES e
fixéronse as seguintes declaracións institucionais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 de febreiro: comparecencia do director xeral de Planificación o Orzamentos
para explicar as liñas mestras dos fondos europeos para a recuperación nunha
sesión da Comisión Permanente.
7 de xuño: declaración institucional do Consello Económico e Social de Galicia e
os dereitos lingüísticos.
21 de xullo: nova comparecencia do director xeral de Planificación e Orzamentos
para afondar nos proxectos dos fondos europeos para a recuperación
económica.
9 de setembro: comparecencia da directora da Axencia Galega de Innovación
para explicar os avances da Estratexia de Especialización Intelixente 2021-2027.
21 de outubro: declaración do CES que insta aos poderes públicos a tomar
medidas para limitar os efectos negativos da reestruturación do sector
financeiro.
9 de novembro: declaración de apoio e compromiso coa Economía Social de
Galicia.
15 de decembro: comparecencia da directora xeral de Emprego para explicar as
políticas da Consellería en materia de emprego xuvenil.
20 de decembro: manifesto do CES en relación a modernización da rede
ferroviaria galega, a cal considera unha tarefa inaprazable.
20 de decembro: manifesto do Pleno do CES en relación ca xestión do lobo.
27 de decembro: comparecencia da directora de Augas de Galicia para trasladar
o contido do novo proxecto normativo da mellora da xestión do ciclo integral da
auga.

Información mis detallada na web do CES: https://www.ces-galicia.org/novas
Actividades realizadas no CES: 2014-21
7
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Ditames
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Declaracións
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Fonte: elaboración propia
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2.4. PRESENCIA INSTITUCIONAL
Como parte da súa actividade, o presidente participou en distintos actos en
representación institucional do Consello ou atendeu as inquedanzas e propostas de
traballo de distintos organismos.
No ano 2021 e por orde cronolóxico foron os seguintes:
-11 de xaneiro: Acto telemático NEF Tendencias con José D. Bogas, Consejero Delegado
de Endesa.
-19 de xaneiro: Xornada Gestión Fondos Europeos: La oportunidad de los Fondos
Europeos para Galicia y Asturias- APD y Sabadell Gallego.
-19 de xaneiro: Acto telemático NEF Tendencias con Carme Artigas, Secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
-20 de xaneiro: NEF Online con Isabel Celáa, Ministra de Educación y Formación
Profesional.
-20 de xaneiro: Acto telematico del CES España para presentación del Informe “El
sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia”.
-26 de xaneiro: acto telematico FORO INADE “Las responsabilidades derivadas de la
covid-19”.
-1 de febreiro: NEF online con Angel Gurría, Secretario General de la OCDE.
-15 de febreiro: NEF Online con Gabriel Colomé, politólogo y profesosr de Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y José Juan Toharia, Presidente de
METROSCOPIA y Catedrático de Sociolagía de la Universidad de Barcelona-“Análisis de
las Elecciones de Catalunya 2021”
-22 de febreiro: xornada sobre Fondos Europeos “ Una oportunidad para la
recuperación y el cambio” con Manuel de la Rocha, Secretario General del
Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno de España.
-23 de febreiro: webinar FORO INADE “Vacunación covid-19 y su repercusión en los
viajes de trabajo y ocio”.
-15 de marzo: NEF Online con Alberto Garzón, Ministro de Consumo.
-17 de marzo: 13 Congreso Nacional de UGT Galicia en Santiago.
-17 de marzo: evento telemático “FORUM EUROPA. Tribuna Euskadi” con Pedro
Azpiazu, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.
-18 de marzo: encuentros empresariales en línea del Circulo de Empresarios- Iniciativas
mundiales para alcanzar la inmunidad global.
-24 de marzo: Foro sobre “Vertebración peninsular: corredor atlántico y el desarrollo de
las infraestructuras” organizado pola CEP.
-31 de marzo: grupo de traballo de la RTA sobre los corredores europeos de
transporte.
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-6 de abril: Acto de entrega das MEDALLAS DO PARLAMENTO DE GALICIA na sede so
Parlamento.
-8 de abril: NEF Online con Manuel Pérez-Sala, Presidente do Círculo de Empresarios
-9 de abril: acto de presentación da Investigación do Laboratorio Ecosocial do Barbanza
no Paraninfo da USC
-14 de abril: NEF Tendencias con Abel Caballero.
-14 de abril: : xornada do Foro Inade : Viajes de empresa, vacunas y pasaporte sanitario.
-19 de abril: acto de presentación do Libro “40 años de descentralización en España
(1978-2018): Balance y perspectivas.
-20 de abril:: acto da entrega de VII Edición do Premio “Valentín Paz Andrade” no Pazo
San Xerome en Santiago de Comostela.
-20 de abril: NEF Online con Isabel Díaz Ayuso, Presidenta da CAM.
-29 de abril: webinar “Fondos Europeos: una oportunidad para Galicia” organizado por
Sabadell Gallego.
-5 de maio: NEF Online con Fernando Vallepín, catedrático de Ciencia Política de la
UAM y José Juan Toharia, Presidente de Metroscopia.
-20 de maio: acto inauguración do 12 Congreso Nacional de CCOO en Santiago de
Compostela.
-1 de xuño: xornada do Foro pola Economía Social Galega no marco da Asamblea Xeral
2021 en Santiago de Compostela.
-1 e 2 de xuño: encontro de Consejos Económicos y Sociales no marco do 30 Aniversario
do CES de Castela e León.
-3 de xuño: NEF Tendencias con Santiago Gómez Ramos, Presidente de APPA
Renovables.
-14 de xuño: NEF Tendencias con José María Roldán, Presidente de la Asociación
Española de Banca-AEB.
-14 de xuño: entrega ao Presidente do Parlamento a proposta dos CES atlánticos
europeos para a revisión da rede transeuropea de transportes.
-28 de xuño: acto de entrega das Medallas Castelao 2021 en Santiago de Compostela.
-1 de xullo: webinario “Galicia 2030: Reinventar la industria” organizado pola CEG.
-1 de xullo: conferencia de presentación del documento “Hacia una revisión de la TENT para el espacio atlántico” en la sede virtual del CES de Castilla y León.
-5 de xullo: NEF Online con Pepe Alvaréz, Secretario General de UGT.
-6 de xullo: reunión do Eixo Atlántico para debate documento da rede ferroviaria de
Galicia.
-12 de xullo: sinatura ante os medios no Campus Universitario de Vigo do Convenio de
colaboración para desenvolver a investigación “Galicia 2030: unha dixitalización 4.0
para unha sociedade 5.0”.
-13 de xullo: asistencia virtual o Foro de Turismo europa press.
-13 de xullo: asistencia a “cafés con aroma ...a ECONOMÍA SOCIAL” EN Santiago de
Compostela.
-14 de xullo: acto de presentación da Memoria Anual do CES España en Madrid.
-20 de xullo: presentación virtual do informe “A innovación aberta en Galicia”
elaborado pola Fundación COTEC.
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-25 de xullo: acto de saúdo a SS.MM os Reis e Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago.
-25 de xullo: acto de entrega da Medalla de Ouro de Galicia ás persoas implicadas no
dispositivo galego de vacinación fronte a COVID-19.
-27 de xullo: entrega ao Presidente do Parlamento da Memoria sobre a situación
económica e social de Galicia 2020.
-7 de setembro: NEF Online con Pablo Casado, Presidente Nacional do Partido Popular.
-21 de setembro: xornada conmemorativa presidida polo Rei Felipe VI con motivo do
30º Aniversario do CES España na sede do Consello en Madrid.
-28 de setembro: reunión do Comité de orientacións -RTA en Mérida.
-30 de setembro: reunión ordinaria do Comité Consultivo de Expertos Externos da
Facultade de Económicas e Empresariais da USC.
-13 de outubro: asistencia ao Debate de política xeral (Estado da autonomía) no
Parlamento de Galicia.
-15 de outubro: acto entrega de Premios Galicia Segura da fundación INADE en
Santiago de Compostela.
-19 de outubro: xornada Galicia. Corenta anos de autonomía e xornada en homenaxe a
Valeriano Martínez en Santiago de Compostela.
-20 de outubro: xornada “40 anos das primeiras eleccións ao Parlamento de Galicia” no
Pazo do Hórreo en Santiago de Compostela.
-21 de outubro: mesa redonda “El futuro del empleo industrial en Galicia” dentro do II
Foro de Economía Prospectiva de Galicia celebrado na Coruña.
-25 de outubro: reunión na sede do CES con AEDIGAL.
-28 de outubro: conversaciones con Andrés Alonso Seisdedos “Futuro de los negocios”
del CEO del grupo Leche Río.
-29 de outubro: presentación do Anuario 20-21 do Foro Económico de Galicia no
Paraninfo da UDC.
-4 de novembro: acto “As Cooperativas, motor dunha recuperación máis social, sostible
e participativa organizada por espazo coop e unión de cooperativas galegas en Santiago
de Compostela.
-10 e 11 de novembro: xornadas “Finanzas autonómicas: Los asuntos pendientes”
organizadas por RIFDE en Santiago de Compostela.
-11 de novembro: entrega do Premio “Ourensanía” a Alejandro Blanco Bravo da
Deputación de Ourense.
-12 de novembro: acto conmemorativo do “40 Aniversario da CEG” e ofrenda a
Santiago.
-18 de novembro: gala de la XXXI edición da entrega dos “Premios Gallegos del Año” en
Santiago de Compostela.
-22 de novembro: xornada online do CES Andalucía “Un medio rural vivo y sostenible”.
-25 de novembro: acto telemático de NEF Online con Gerardo Cuerva, Presidente de
CEPYME.
-25 de novembro: participación na “2ª reunión semestral dos membros do Consejo
Asesor de la CEG” en Santiago de Compostela.
-29 de novembro: xornada “La gestión integral del riesgo (EMR) y el seguro” organizada
polo Grupo INADE en Santiago de Compostela.
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-30 de novembro: recepción no Parlamento de Galicia para entrega dunha declaración
institucional de apoio a economía Social de Galicia.
-30 de novembro e 1 de decembro: Reunión Plenaria con motivo dos XXV alos da
Fundación Círculo de Montevideo “el mundo en pandemia” na Cidade da Cultura en
Santiago de Compostela.
-13 de decembro: reunión xurado do VIII Premio “Valentín Paz Andrade” de
investigación en economía de Galicia no Colexio San Xerome en Santiago de
Compostela.
-14 de decembro: xornada “30 años del CES de Castilla y León” en Valladolid.
-16 de decembro: homenaxe a Valeriano Martínez en Santiago de Compostela.
-19 de decembro: Solemne Sesión Conmemorativa do 40º aniversario do Parlamento de
Galicia no Pazo do Hórreo en Santiago de Compostela.
-20 de decembro: acto de entrega dos “Premios Manuel Beiras” en Santiago de
Compostela.
-20 de decembro: homenaxe a Xoaquín Alvarez Corbacho en Santiago de Compostela.
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2.5. VISUALIZACIÓNS DA CANLE DE YOUTUBE
A canle de YouTube do CES recibíu un importante impulso neste ano 2021. A táboa de
datos e o gráfico seguintes amosan as visualizacións das distintas iniciativas que están
gravadas e a disposición dos usuarios.

2021 - Xornadas do CES emitidas en streaming
Ponencia

Visualizacións

Xornada sobre o futuro do medio rural
Xornadas Economía Social (1)
Xornadas Economía Social (2)
O sistema de coidados de longa duración en Galicia, prestación de servizos e creación de emprego
La tarifa eléctrica en España
Xornadas dixitalización

539
709
143
290
283
427

Fonte: Elaboración propia a partires de Youtube

2021 - Xornadas do CES emitidas en streaming
Xornadas dixitalización
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e creación de emprego

290

Xornadas Economía Social (2)

143

Xornadas Economía Social (1)

709

Xornada sobre o futuro do medio rural
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Fonte: Elaboración propia a partires de Youtube
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2.6. REUNIONS DOS ORGANOS COLEXIADOS
Para cumprir as súas funcións, o CES organízase en comisións sectoriais de traballo,
ademais dunha Comisión Permanente e o Pleno. A súa composición e estrutura poden
consultarse na primeira parte desta memoria de actividades e, como todo o resto do
material documental, na web do Consello.
A actividade do exercicio 2021 (a maioría de maneira virtual segundo as restri cións
vixentes co motivo da pandemia do COVID 19) demandou a celebración de 8 sesións
plenarias, 17 reunións da Comisión Permanente e 32 sesións das distintas comisións
sectoriais que elaboran as propostas dos traballos. Resúmense de seguido os cometidos
abordados por estes órganos colexiados:
Pleno: 8 sesións
•

1/21 celebrado o 5 de febreiro: constitución do novo Pleno do Consello logo do
nomeamento dos membros no DOG do 7 de decembro de 2020.

•

2/21 celebrado o 19 de febreiro: aprobación da proposta de ditame sobe o
anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa.
Aprobación da proposta de “Informe sobre os coidados de longa duración en Galicia
desde a perspectiva de prestación de servizos e de creación de emprego.

•

3/21 celebrado o 27 de maio: aprobación da proposta de modificación do
Regulamento de réxime interno do CES e da proposta de Informe sobre a
empregabilidade da mocidade en Galicia.

•

4/21 celebrado o 14 de xullo: aprobación da proposta de ditame sobre o
anteproxecto de Lei reguladora dos xogos de Galicia.

•

5/21 celebrado o 22 de xullo: aprobación da proposta de Memoria sobre a situación
económica e social de Galicia 2020.

•

6/21 celebrado o 30 de xullo: aprobación da proposta de orzamentos do CES para
2022.

•

7/21 celebrado o 8 de novembro: proposta de documento de apoio á economía
social.

•

8/21 celebrado o 20 de decembro: proposta do posicionamento do CES sobre a
xestión do lobo e proposta de declaración do CES sobre a modernización da reda
ferroviaria galega.

Comisión Permanente: 17 sesións
•

1/21 celebrada o 3 de febreiro: comparecencia do D.X de Planificación e
Orzamentos da Xunta de Galicia, Miguel Corgos, para explicar a planificación dos
fondos europeos.
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•

2/21 celebrada o 10 de febreiro: tramitación da proposta de ditame sobre o
anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa. Tramitación da proposta de "Informe sobre o
sistema de cuidados de longa duración en Galicia desde a perspectiva da prestación
de servizos e de creación de emprego". Dación de conta da postura do CES na Rede
Transnacional Atlántica (RTA). Proposta de plan de traballo para 2021.

•

3/21 celebrada o 3 de marzo: posicionamento sobre o escrito remitido pola CIG en
relación ao uso do idioma galego no CES e continuación da elaboración da proposta
de plan de traballo para 2021.

•

4/21 celebrada o 29 de marzo: posición do CES sobre o emprego da lingua galega e
proposta de modificación do Regulamento do Consello.

•

5/21 celebrada o 19 de abril: continuación coa revisión da proposta de modificación
do Regulamento do Consello. Aprobación contías para a remuneración a persoal
externo do CES por desenvolvemento con carácter non permanente nin habitual de
relatorios nos cursos, conferencias, congresos, xornadas, seminarios e actividades
análogas e fixación de criterios para a contratación de traballos externos para o CES.

•

6/21 celebrada o 24 de maio: tramitación da proposta de modificación do
Regulamento do Consello. Tramitación da proposta de “Informe sobre a
empregabilidade da mocidade en Galicia” e valoración da proposta da CS-1 sobre a
celebración dunha xornada de reflexión sobre a empregabilidade da mocidade.

•

7/21 celebrada o 2 de xuño: declaración do Consello Económico e Social sobre o
emprego da lingua galega.

•

8/21 celebrada o 30 de xuño: protocolo para a elaboración de informes externos.
Proposta conxunta das organizacións sindicais CIG, CCOO e UGT sobre a Estratexia
de empregabilidade da mocidade en Galicia. Proposta de xornada sobre
electrificación e mobilidade e proposta de iniciativa en relación ao incremento do
custo da factura eléctrica.

•

9/21 celebrada o 5 de xullo: tramitación da proposta de ditame sobre o
anteproxecto de Lei reguladora dos xogos de Galicia.

•

10/21 celebrada o 14 de xullo: tramitación da proposta de Memoria sobre a
situación económica e social de Galicia 2020. Protocolo para a elaboración de
informes do CES. Proposta de xornadas sobre electrificación e proposta do Consello
Galego de Consumidores e Usuarios.

•

11/21 celebrado o 28 de xullo: proposta de orzamentos do CES para 2022.

•

12/21 celebrada o 30 de setembro: posicionamento do CES en relación co Corredor
Atlántico de Mercadorías. Pronunciamento do CES en relación co peche de oficinas
bancarias en zonas pouco poboadas. Memoria sobre a situación económica e social
de Galicia 2021.

•

13/21 celebrada o 7 de outubro: posicionamento CES en relación á “Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia RIS3 Galicia 2021-2027”.
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•

14/21 celebrada o 19 de outubro: posicionamento do CES sobre a situación do
sector financiero. Proposta de declaración do CES en apoio da economía social.
Proposta de posicionamento do CES sobre a xestión do lobo.

•

15/21 celebrada o 28 de outubro: proposta de posicionamento do CES sobre a
xestión do lobo e proposta de declaración do CES en apoio da economía social.

•

16/21 celebrada o 29 de novembro: proposta de posicionamento do CES sobre a
xestión do lobo e proposta de declaración do CES sobre a modernización da rede
ferroviaria galega.

•

17/21 celebrada o 9 de decembro: proposta de declaración do CES sobre a
modernización da rede ferroviaria galega e proposta de programa de actividades do
Consello para 2022.
Reunións da Comisión Permanente e Pleno: 2007-2020
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Fonte: Elaboración propia

Comisión Sectorial nº 1- Economía, emprego e sectores produtivos: 15 sesións.
•

1/21 celebrada o 20 de xaneiro: proposta de ditame sobre o anteproxecto de Lei
de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la
Empresa.

•

2/21 celebrada o 29 de xaneiro: análise da proposta de ditame sobre o
anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad
Intercontinental de la Empresa.
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•

3/21 celebrada o 2 de febreiro: continuación da análise da proposta de ditame
sobre o anteproxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada
Universidad Intercontinental de la Empresa.

•

4/21 celebrada o 17 de marzo: presentación do documento “Informe sobre a
empregabalidade da mocidade en Galicia” a cargo do equipo da Universidade de
Santiago de Compostela encargado do traballo.

•

5/21 celebrada o 24 de marzo: continuación coa presentación do documento
“Informe sobre a empregabalidade da mocidade en Galicia” a cargo do equipo
da Universidade de Santiago de Compostela encargado do traballo e valoración
do informe e consideracións.

•

6/21 celebrada o 9 de abril: continuación coa valoración e consideracións do
“Informe sobre a empregabilidade da mocidade en Galicia".

•

7/21 celebrada o 7 de maio: continuación coa análise do documento “Informe
sobre a empregabilidade da mocidade en Galicia".

•

8/21 celebrada o 18 de xuño: proposta de ditame sobre o anteproxecto de Lei
reguladora dos xogos de Galicia

•

9/21 celebrada o 23 de xuño: continuación da análise da proposta de ditame
sobre o anteproxecto de Lei reguladora dos xogos de Galicia

•

10/21 celebrada o 30 de xuño: continuación da análise da proposta de ditame
sobre o anteproxecto de Lei reguladora dos xogos de Galicia

•

11/21 celebrada o 9 de setembro: comparecencia da directora da Axencia
Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey Vilar, para explicar as políticas de
innovación da Xunta de Galicia.

•

12/21 celebrada o 24 de setembro: contribución do CES á Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia RIS3 Galicia 2021-2027, logo da
presentación da mesma por parte da Axencia Galega de Innovación

•

13/21 celebrada o 4 de outubro: continuación da análise da contribución do CES
á Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3 Galicia 2021-2027.

•

14/21 celebrada o 10 de novembro: presentación do estado do informe “Galicia
2030: unha dixitalización 4.0 para unha sociedade 5.0.”, a cargo do profesor
Xosé Henrique Vázquez Vicente, responsable do mesmo.

•

15/21 celebrada o 15 de decembro: comparecencia no organismo, a petición do
Grupo I do CES, da directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía
Social da Xunta de Galicia, Covadonga Toca Carús.

Comisión sectorial nº 2- Sector público e benestar social: 2 sesións.
•

1/21 en sesión do 27 de xaneiro: presentación da proposta de “Informe sobre o
sistema de coidados de longa duración en Galicia desde a perspectiva da prestación
de servizos e de creación de emprego”, a cargo do equipo redactor dirixido pola
profesora Raquel Martínez Buján e valoración do informe e consideracións.
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2/21 en sesión do 27 de decembro: comparecencia da directora de Augas de Galicia,
Teresa Gutiérrez López, para explicar as novidades do anteproxecto de Lei de
mellora da xestión do ciclo integral da auga de Galicia, que vai ser sometido a
ditame do CES.

Comisión sectorial nº 3- Desenvolvemento Rexional: 2 sesións.
•

1/21 celebrada o 26 de abril: postura do CES, como membro do Comité de
Seguimento, respecto á proposta de reprogramación do PO FEDER Galicia 20142020.

•

2/21 celebrada o 21 de xullo: comparecencia do director xeral de Planificación e
Orzamentos para continuar a explicación da planificación dos fondos europeos.

Comisión sectorial nº 4- Memoria socioeconómica: 13 sesións.
Como cada ano, a Comisión Sectorial nº 4 elaborou a Memoria sobre a situación
económica e social de Galicia 2020, para o que foron necesarias trece sesións de
análises e debates xurdidos cas novas propostas e froito do acontecer da nosa
economía.
•

1/21 celebrada o 22 de xaneiro: fixación dos criterios e liñas para a elaboración
da Memoria 2020.

•

2/21 celebrada o 30 de abril: análise da proposta de capítulo 2.- Mercado de
traballo e relación laborais da Memoria 2020.

•

3/21 celebrada o 14 de maio: análise da proposta de capítulo 3.- Dinamismo do
tecido produtivo da Memoria 2020.

•

4/21 celebrada o 21 de maio: análise da proposta de capítulo 4.- Calidade de
vida e benestar social da Memoria 2020.

•

5/21 celebrada o 28 de maio: análise da proposta de capítulo 1.- Panorama
económico da Memoria 2020.

•

6/21 celebrada o 3 de xuño : análise da proposta de capítulo 5.- Recursos e
capacidades para o desenvolvemento da Memoria 2020.

•

7/21 celebrada o 11 de xuño: análise da proposta de integracións das
Consideracións do capítulo 2 da Memoria 2020.

•

8/21 celebrada o 17 de xuño: análise da proposta de integracións das
Consideracións do capítulo 3 da Memoria 2020.

•

9/21 celebrada o 25 de xuño: análise da proposta de integracións das
Consideracións do capítulo 4.- Calidade de vida e benestar social da Memoria
2020.

•

10/21 celebrada o 2 de xullo: análise das propostas de integración das
Consideracións dos capítulos 1.- Panorama económico e 5.- Recursos e
capacidades para o desenvolvemento da Memoria 2020. Revisión das
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Consideracións dos capítulos 2, 3 e 4 coas modificacións aprobadas nas sesións
anteriores.
•

11/21 celebrada o 22 de novembro: análise das propostas de mellora e fixación
de criterios para a elaboración da Memoria sobre a situación económica e social
de Galicia 2021.

•

12/21 celebrada o 1 de decembro: revisión do texto da Memoria para
modificacións de cara á elaboración da Memoria sobre a situación económica e
social de Galicia 2021.

•

13/21 celebrada o 23 de decembro: continuación da revisión do texto da
Memoria para modificacións de cara á elaboración da Memoria sobre a
situación económica e social de Galicia 2021.

Reunións das comisións sectoriais: 2007-2020
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2.7. PRÉSTAMO DE SALAS PARA ACTIVIDADES DOUTROS ORGANISMOS
Como órgano de debate, na sede do Consello acollemos tamén a outros organismos
que o longo do 2021, na Sala de Plenos do CES levaron a cabo máis de 30 actividades e
reunións.
-23 de febreiro-22 de decembro: 23 reunións do Consello Galego de Relacións
Laborais para conciliacións.
-15 de xullo: Secretaría Xeral de Igualdade: Reunión do xurado das Medallas Emilia
Pardo Bazán.
14 de decembro: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e ca UE: Reunión do
Consello de Acción Exterior de Galicia (CAEX)
17 de decembro: Foro Económico de Galicia: Presentación do novo Barómetro
Exportador de Galicia.
-20, 21, 22 e 23 de decembro: mediacións do comité de empresa de Alcoa, a
Consellería de Industria e representantes da empresa Alcoa.
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2.7. O CES NA PRENSA
Para completar a información relacionada coas actividades anuais do organismo neste
ano 2021, de seguido, relaciónanse as novas nas que o CES estivo presente na prensa e
as que se accederá de cada enlace:
https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/
2021/02/23/consello-economico-avalaabanca-cree-35327189.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/02
/23/consello-economico-social-avalacreacion-35316874.html
https://www.galiciapress.es/textodiario/mostrar/2680536/ces-emiteinforme-negativo-sobre-proyectouniversidad-abanca-educacion-cree-pasoproceso
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia
/154513-informe-negativo-ces-proxectouniversidade-abanca
https://www.elcorreogallego.es/galicia/elces-ve-carencias-en-el-proyecto-de-launiversidad-privada-que-pilota-abancaXM6529462

dependientes/202103130137051491306.ht
ml
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galici
a/2021/03/12/atencion-dependenciagenerar-galicia-5000-empleos2035/00031615561999515996242.htm
https://www.elcorreogallego.es/galicia/el665-de-los-dependientes-gallegos-estaexclusivamente-al-cuidado-de-su-familiaKX6770840
https://www.elcorreogallego.es/galicia/oconsello-economico-e-social-de-galiciaunese-aos-de-toda-espana-nunhainiciativa-de-recuperacion-ante-a-covidFY7067601
https://www.elcorreogallego.es/galicia/lospremios-valentin-paz-andrade-destacan-laevolucion-del-campo-EC7334204

https://www.galiciapress.es/textodiario/mostrar/2780239/ces-analizaradigitalizacion-empresas-ante-impulsonuevas-tecnologias-pandemia

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santi
ago/2021/04/21/trabajos-ganadorespremios-investigacion-paz-andrade-ponenfoco-agro/0003_202104S21C4998.htm

https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2
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