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A señora presidenta (Rojo Noguera) diríxelles aos membros da Cámara unhas palabras de agradecemento e declara constituída a IX lexislatura do Parlamento de Galicia. (Páx. 11.)
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O señor LETRADO OFICIAL MAIOR (Sarmiento Méndez): Señorías, rógolles que ocupen os seus escanos.

Parlamento de Galicia, e logo da deliberación do Consello
da Xunta de Galicia na súa reunión do día 27 de agosto de
2012,

Constitución da Mesa de Idade
DISPOÑO:
O señor LETRADO OFICIAL MAIOR (Sarmiento Méndez): Verificadas as declaracións presentadas por cada un dos deputados ou das deputadas proclamados electos, a composición da
Mesa de Idade resulta ser: Xosé Manuel Beiras Torrado, Eva
Solla Fernández e José Ramón Val Alonso. Rógolles que
comparezan na Presidencia a fin de constituír a Mesa de
Idade. (O señor Beiras Torrado, a señora Solla Fernández e
o señor Val Alonso pasan a ocupar os seus postos na Presidencia.)

Artigo 1
Queda disolto o Parlamento de Galicia elixido o día 1 de
marzo de 2009.
Artigo 2
Convócanse eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán
lugar o 21 de outubro de 2012.
Artigo 3

Ábrese a sesión ás once e dous minutos da mañá.
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):

En aplicación do artigo 9 da Lei 8/1985, do 13 de agosto, de
eleccións ao Parlamento de Galicia, o número de deputados
correspondente a cada circunscrición é o seguinte:

Ábrese a sesión.
Bos días, señorías.

A Coruña: vinte e catro.
Lugo: quince.

Señoras e señores deputados, imos proceder á sesión constitutiva desta Cámara de representantes ao Parlamento de
Galiza. E, en primeiro lugar, rogo ao secretario ou secretaria
–non sei a cal dos dous é ao que lle corresponde– da Mesa
de Idade que dean lectura ao Decreto 174/2012, do 27 de
agosto, de disolución do Parlamento de Galiza e de convocatoria de eleccións, ao Acordo da Xunta Electoral do 5 de
novembro de 2012 polo que se fan públicos os resultados
electorais por circunscricións, á relación de deputadas e
deputados proclamados electos e, se é o caso, á comunicación a respecto da presentación de recursos contenciosoelectorais que, se cadra, se presentasen.

Ourense: catorce.
Pontevedra: vinte e dous.

Procedemos, pois. ¿A quen lle corresponde? A vostede, dona
Eva Solla.
A señora SECRETARIA DA MESA DE IDADE (Solla Fernández):
Decreto 174/2012, do 27 de agosto, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións:
“De acordo co previsto na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
do Estatuto de autonomía de Galicia, na Lei 1/1983, do 22
de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e na Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao

Artigo 4
A campaña electoral durará quince días; comezará ás cero
horas do venres, día 5 de outubro de 2012, e finalizará ás
vinte e catro horas do venres día 19 de outubro de 2012.
Artigo 5
Realizadas as eleccións convocadas por este decreto, a
Cámara resultante reunirase para a súa sesión constitutiva o
día 16 de novembro de 2012 ás once horas.
Artigo 6
As eleccións convocadas por este decreto rexeranse pola
Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral
xeral, así como pola Lei 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, e pola normativa de desenvolvemento.
Disposición derradeira
Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
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Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2012.

Pola Coalición Electoral Alternativa Galega de Esquerda:

Alberto Núñez Feijóo.”

Ramón Vázquez Díaz.

O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Corresponde agora o acordo da Xunta Electoral polo que se
fan públicos os resultados.
A señora SECRETARIA DA MESA DE IDADE (Solla Fernández):
Relación de deputadas e deputados proclamados electos:
Provincia da Coruña

Polo Bloque Nacionalista Galego: Cosme Eladio Pombo
Rodríguez.
Provincia de Ourense
Polo Partido Popular: Jesús Vázquez Abad, María del Carmen
Pardo López, Miguel Ángel Santalices Vieira, Antonio Rodríguez Miranda, Cristina Isabel Romero Fernández, Antonio Mouriño Villar, Enrique Nóvoa López, Moisés Blanco Paradelo.

Polo Partido Popular de Galicia: Beatriz Mato Otero, Rosa
María Quintana Carballo, Pedro Puy Fraga, Miguel Ángel
Tellado Filgueira, Paula Prado del Río, Pedro Manuel Arias
Veira, Ana Belén María do Campo Piñeiro, José Santiago
Freire Abeijón, María Dolores Faraldo Botana, Álvaro Pérez
López, Aurelio Alfonso Núñez Centeno, Jesús Miguel Prado
Patiño, Hipólito Fariñas Sobrino.

Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: Manuel Vázquez Fernández, María Remedios Quintas Álvarez, Raúl
Fernández Fernández, María Carmen Acuña do Campo.

Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: Francisco
Manuel Caamaño Domínguez, José Luis Méndez Romeu,
Beatriz Sestayo Doce, José Antonio Sánchez Bugallo, María
Soledad Soneira Tajes.

David Fernández Calviño.

Pola Coalición Electoral Alternativa Galega de Esquerda:
Xosé Manuel Beiras Torrado, Yolanda Díaz Pérez, Antón
Sánchez García, José Javier Ron Fernández.

Valenzuela, Javier Jorge Guerra Fernández, Pilar Milagros
Rojo Noguera, Elena Muñoz Fonteriz, Agustín Hernández
Fernández de Rojas, José Manuel Cores Tourís, Román
Rodríguez González, María Nava Castro Domínguez, Marta
Rodríguez Arias, Berta Pérez Hernández.

Polo Bloque Nacionalista Galego: María Tereixa Paz Franco.
Pola Coalición Electoral Alternativa Galega de Esquerda:

Provincia de Pontevedra
Polo Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda

Polo Bloque Nacionalista Galego: Francisco Xesús Jorquera
Caselas, Ana Belén Pontón Mondelo.
Provincia de Lugo
Polo Partido Popular de Galicia: Raquel Arias Rodríguez,
Jaime Castiñeira Broz, José Manuel Balseiro Orol, Agustín Baamonde Díaz, María Susana López Abella, Daniel
Luis Varela Suanzes-Carpegna, María Isabel García
Pacín, Jaime Íñíguez Martínez, Vidal Martínez-Sierra
López.
Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: Concepción
Burgo López, Juan Carlos González Santín, José Ramón Val
Alonso, Ricardo Vicente Docasar Docasar.
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Polo Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE: Abel Fermín
Losada Álvarez, Patricia Vilán Lorenzo, Pablo García García, María Carmen Gallego Calvar, José Manuel Gallego
Lomba.
Pola Coalición Electoral Alternativa Galega de Esquerda:
Juan Manuel Fajardo Recouso, María Consuelo Martínez
García, Eva Solla Fernández.
Polo Bloque Nacionalista Galego: Carlos Ignacio Aymerich
Cano, María do Carme Adán Villamarín, María Montserrat
Prado Cores.
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O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Pois ben, coido que unicamente falta por reseñar, no seu
caso, se existe a presentación dalgún recurso contenciosoelectoral; nese caso, que se comunique a esta Cámara.
A señora SECRETARIA DA MESA DE IDADE (Solla Fernández):
Informo de que, ao abeiro da lexislación electoral vixente,
ata o día de hoxe non consta a existencia de recursos constencioso-electorais.
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Moitas grazas, logo.
Na orde do día o seguinte punto é proceder á elección da
Mesa do Parlamento, mais, co permiso das súas señorías,
quixera dirixirlles unhas palabras de saúdo dende esta
miña máis que efémera situación de presidente desta
Cámara.
Ben sei que non presido a fase inicial desta sesión constituínte por méritos propios nin persoais nin tampouco electorais, senón por unha conxunción de circunstancias biolóxicas e cronolóxicas que dan lugar a que eu sexa o máis vello
de todas e de todos nós. Aínda así, non me resisto ou “non
me non resisto”, como escribiría Álvaro Cunqueiro, a confesarlles que tiven que vencer a malsá tentación de aproveitar
esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara
e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe
dos do pasado 21 de outubro.
Mais non se alarmen as súas señorías, esta é unha brincadeira non propia de min nin deste acto, pero si máis propia de
Un ollo de vidro, que, como todos vostedes saben, é unha
obra, unha alegoría satírica, de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, que, cando menos, para algún de nós e para algunha de nós, sempre está na nosa memoria, presidindo toda a
nosa conduta cívica e política ao longo da nosa existencia.
Gustaría que fose así para todas e todos os membros desta
Cámara, tendo en conta que incluso existe unha institución
creada pola Xunta de medallas que levan o seu nome e que
nalgunha ocasión, lamentablemente, se teñen dado a persoas que o difamaran durante a Guerra Civil, como fora o caso
de Moure Mariño, que o denunciaba ante os americanos
cando tivo que marchar ao exilio: “Aí vai ese rojo separatista”, pero déronlle unha Medalla Castelao.
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E ben sei tamén que esta prerrogativa de disolución da
Cámara está atribuída á Presidencia do Executivo na Lei da
Xunta e do seu presidente, coido que no artigo 24, mais ese
ou esa presidenta ou presidente ten que ser investido por esta
Cámara, e aínda non o foi. Entrementres, coido que, unha
vez rematada esta sesión, esta Cámara será o único poder
plenamente constituído, entrementres estaremos na situación
que no dereito canónico público –se non me lembro mal dos
meus estudos de dereito–, con don Paulino Pedret Casado, se
rotulaba como aquilo de “vacantis apostolicae sedis” e, polo
tanto, todos os poderes os ten esta Cámara. Podería disolver.
Poderiamos abrir un debate sobre esta cuestión: se a Cámara a partir de mañá podería disolverse, autodisolverse e convocar eleccións. Hai aí un tema interesante para os especialistas en dereito constitucional e en teoría do Estado, aínda
dentro do deseño constitucional existente.
Pero tampouco o tomen como unha provocación. Non pretendo que o señor Núñez se frustre nos vindeiros días e non
poida lograr renovar a súa Presidencia do Goberno, aquilo
que eu malsamente tamén chamara “a brigada de demolicións de limpeza étnica e ecocidio”, pero que retiro inmediatamente por non ofender.
Esta brincadeira, señorías e señoras e señores cidadáns que
están no público, non crean que é simplemente tal, sérveme
para reafirmar algo moito máis serio en sede parlamentaria;
para afirmar a miña convición de que cómpre restablecermos o rol sobranceiro que lle corresponde á Cámara de
representantes que ostenta o poder lexislativo sobre o
Goberno ao que a Cámara inviste a través do presidente e á
que lle confire o poder executivo. Esa é a relación de poderes, non só do deseño famoso e liberal –pero liberal do
tempo da ilustración, non do neo nin do neocón, de Montesquieu, como é ben sabido; é unha vulgaridade dicilo–, pero
que é o congruente co deseño constitucional vixente do reino
de España, un deseño parlamentarista e non presidencialista.
De maneira que a min, se me permiten abusar desta condición do máis sénior, do máis vello de todos e de todas –que
cada día me parezo máis a Un ollo de vidro, porque cada día
me aproximo máis á cova na que todos acabaremos, por
razóns de idade–, pois exhortalos a que teñamos en conta
que temos ante nós un triplo reto: primeiro, de ser a institución, como digo, sobranceira na xerarquía dos tres poderes;
que os grupos parlamentarios non sexan correas de transmi6
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sión nin do Goberno, no seu caso, nin das direccións executivas dos partidos, senón que sexan representantes dos cidadáns. Somos os únicos e as únicas que somos elixidos directamente por sufraxio universal; non así o presidente da
Xunta, que é elixido por esta Cámara. A responsabilidade
súa ante os electores é indirecta, só en canto a deputado. As
responsabilidades de todos os membros cando non se cumpren os compromisos electorais son moito máis directas por
parte de todos e todas nós que por parte do poder executivo.
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pausa un xovenciño que tiña moito interese en falar, empezou a falar. O xoven parou un momento para beber un pouco
café e don Ramón María dixo laconicamente: “... y aprovechando que este joven se ha callado para siempre...”, e xa
non o deixou falar máis. (Risos.) Isto é o que me comprometo a facer eu agora.

Elección da Mesa do Parlamento
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):

A segunda é sermos a auténtica Cámara de representantes.
Que non se poida dicir de nós iso que foi tan voceado ao
longo dos últimos tempos polas rúas de todo o ámbito do
Estado: “É que non nos representan”. Que non teña que
acontecer como hoxe, cando chegamos aquí, e hai aí, fóra do
Parlamento, na rúa do Hórreo, unha concentración de manifestantes, de cidadáns agredidos pola estafa das preferentes,
como tantas outras cousas, e que teña que estar a policía protexendo o Parlamento dos cidadáns, cousa absolutamente
absurda e que é a inversión dos valores democráticos.
E, finalmente, practicarmos a ética por diante e como fundamento da política, cando menos os homes e as mulleres que
formamos parte do grupo parlamentario que até agora foi
extraparlamentario e que aínda o é mentres non tomemos
posesión. Así o cremos, así o facemos e así exhortamos a
todos e a todas vostedes a facelo. Fago votos, polo tanto, por
que así sexa na práctica institucional, aínda que, como bo
galego, son moi escéptico, á vista, sobre todo, dos prolegómenos desta posta en marcha da lexislatura, de que, efectivamente, sexa vista así por todas e todos nós.
Pero –e remato– saben vostedes que a condición de idiosincrasia galega do escepticismo non leva aparellada que sexamos un país de vacas e de habitantes máis mansos que as
vacas, senón que é un país que leva séculos loitando por
dous valores primordiais: a liberdade individual e a liberdade colectiva como pobo e como nación, tal e como se di
nunha das estrofas do himno oficial da nosa nación, do
himno galego, na letra de Eduardo Pondal.
E remato esta prédica pedindo desculpas se molestei a
alguén, e vou desaparecer rapidamente. Ou sexa, remedando
a don Ramón María del Valle-Inclán, que, nunha tertulia no
café Derby, no tempo da República –falaba el sempre, apenas deixaba falar a ninguén–, nun momento que fixo unha
7

Polo tanto, procedamos á elección do Parlamento..., perdón,
da Mesa –o Parlamento está electo–, conforme os artigos 4.2
e 36 do Regulamento. Polo tanto, a repartición de papeletas
seica está feita, entón, non hai que facela –sigo o guión; se
me trabuco será o guión o que está trabucado, porque aínda
non me trabuco tanto como para non seguir o guión–.
Entón correspóndeme, seica, explicar o procedemento. O
procedemento consiste en que haberá tres quendas de votación. Existen tres papeletas. Para que non nos trabuquemos,
facemos, ou está feito, como nos países africanos despois da
colonización, cando había moito analfabeto, que poñían
papeliños de cores diferentes para que non se trabucasen.
Entón, hai unha papeleta branca que é para a primeira quenda de votacións, na que se escolle ou se elixe ou se vota
exclusivamente o candidato ou a candidata á Presidencia do
Parlamento –candidato ao presidente ou á presidenta; eu
sempre dixen “o ou a presidente”, porque tamén digo “cliente” e tamén digo “paciente”, e non “pacienta”, pero, en fin–.
Esa é a primeira; é a papeleta branca.
Na segunda quenda si que, en troques, se votan simultaneamente a vicepresidencia primeira e a vicepresidencia segunda; é un papeliño amarelo. Teñan moi en conta que está establecido que cada un de nós, deputados e deputadas, só podemos votar un nome, aínda que o Partido Popular, con 41
votos, fronte aos 18 do PSOE, ben podería repartir a votación a dous candidatos distintos, 20 e 21 deles, e copar a
Mesa do Parlamento. Xa sei que non o vai facer. O papeliño
amarelo.
Na sesión constitutiva do Parlamento de Galiza, a elección
de secretaria e vicesecretaria é a papeleta verde, e tamén vale
o mesmo, só se pode poñer un nome. Polo tanto, desa maneira, se o PP tamén respecta o de non repartir os seus votos
entre dous candidatos, pois o seguinte en maioría será o
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PSOE. Se aplicamos mecanicamente, o PSOE fará o que non
fai o PP, é dicir, copar os dous postos dos cinco da Mesa que
lle corresponden, en principio, a unha oposición que, neste
momento... Se estamos na oposición, que non o sei; estamos
no Parlamento e aínda non empezamos a funcionar. Na pasada lexislatura eran tres grupos e había tres grupos representados na Mesa; agora somos catro grupos e, se cadra, imos
ser representados só dous.

O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado): O
resultado da votación é: dona Pilar Rojo Noguera, 40 votos;
votos en branco, 34; votos nulos, 1.
Polo tanto, queda proclamada –supoño– como presidenta
electa da Mesa do Parlamento dona Pilar Rojo Noguera.

Elección de vicepresidentas ou vicepresidentes
E, finalmente, polo tanto, como isto xa está perfectamente
explicado, pois aquí indícase que o secretario ou secretaria
da Mesa de Idade faga o chamamento das deputadas e dos
deputados para que depositen o seu voto na urna.

O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Imos proceder agora á votación para as dúas vicepresidencias. E non vou repetir cal é o mecanismo de votación.

E aviso que para o suposto de empate ou de non acadar a
maioría absoluta, repítese o procedemento; co cal, é evidente que ou temos amnesia todos e todas ou non vai ocorrer
semellante cousa.

(A señora secretaria da Mesa de Idade, Solla Fernández,
procede a efectuar o correspondente chamamento das
señoras e señores deputados, que depositan o seu voto na
urna.)

Señor oficial maior, ¿está preparada a urna –urna, non furna;
a furna está na praia das Furnas–?

O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):

Elección de presidenta ou presidente
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Procédase, logo, ao chamamento.
Entón, descendan da Mesa os dous, secretaria e secretario, e
unha fai o chamamento dende alí abaixo e outro recolle as
papeletas.
A señora SECRETARIA DA MESA DE IDADE (Solla Fernández):
Desde aquí.
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
¡Ah!, ¿dende aí? Entendín mal, moitas grazas. Adiante.
(A señora secretaria da Mesa de Idade, Solla Fernández, procede a efectuar o correspondente chamamento das señoras e
dos señores deputados, que depositan o seu voto na urna.)
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Ben, procederase entón agora ao escrutinio por parte dos
membros da Mesa.
(Procédese ao escrutinio.) (Pausa.)

Antes esquecín preguntar se ficaba –e agora o fago nesta
ocasión– algún deputado ou deputada por exercer o seu
dereito ao voto, por votar. Desculpen que me esquecese de
preguntalo antes. ¿Non hai ninguén? (Negación.)
(Procédese ao escrutinio.) (Pausa.)
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado): O
resultado da votación é o seguinte: don Miguel Ángel Santalices Vieira, 41 votos; dona María Soledad Soneira Tajes,
18 votos; votos en branco, 16.
Conforme as normas da votación, correspóndelle, polo
tanto, a vicepresidencia primeira a don Miguel Ángel Santalices, e a segunda, a dona Marisol Soneira.

Elección de secretaria ou secretario e de vicesecretaria
ou vicesecretario
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado): Procedemos agora á votación para a secretaría e vicesecretaría.
(A señora secretaria da Mesa de Idade, Solla Fernández,
procede a efectuar o correspondente chamamento das
señoras e dos señores deputados, que depositan o seu voto
na urna.)
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O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Debo preguntar se fica algunha das súas señorías sen votar,
por votar aínda. ¿Non? (Negación.)
Procedemos logo ao reconto.
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acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de
Galicia.
En primeiro lugar farao esta Presidencia, e deseguido solicitareilles o cumprimento do dito artigo aos membros da Mesa
e aos restantes membros da Cámara.

(Procédese ao escrutinio.) (Pausa.)
O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado): Os
resultados da votación para a secretaría e a vicesecretaría
foron os seguintes: 41 votos para don José Manuel Balseiro
Orol; 18 votos para dona María Concepción Burgo López; 9
votos para dona Eva Solla Fernández; e 7 votos en branco.
Como consecuencia das votacións, queda proclamado o
resultado da elección da Mesa do Parlamento, que é o
seguinte: presidenta, dona Pilar Rojo Noguera; vicepresidente primeiro, don Miguel Santalices Vieira; vicepresidenta segunda, dona María Soledad Soneira Tajes; secretario,
don José Manuel Balseiro Orol; vicesecretaria, dona María
Concepción Burgo López.

Segundo o procedemento, a fórmula é a de contestar “si
xuro” ou “si prometo” á pregunta que fará esta Presidencia.
Señoras deputadas e señores deputados, ante o pobo de
Galicia, representado aquí polo seu Parlamento, prometo
acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de
Galicia.
Señor vicepresidente primeiro, ¿xura ou promete acatar e
gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia?
O señor VICEPRESIDENTE PRIMEIRO (Santalices Vieira): Si, xuro.
A señora PRESIDENTA: ¿Señora vicepresidenta segunda?

Polo tanto, aquí remata a función e o cometido da Mesa de
Idade.

A señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Soneira Tajes): Si, pro-

Agradezo ás señorías a paciencia que tiveron comigo. Agradezo moito a colaboración do secretario e da secretaria da
Mesa e, polo tanto, facemos o chamamento aos membros
electos, que vai facer a secretaria en nome da Mesa de
Idade..., ou eu mesmo.

A señora PRESIDENTA: ¿Señor secretario?

Constitución da Mesa do Parlamento

A señora VICESECRETARIA (Burgo López): Si, prometo.

O señor PRESIDENTE DA MESA DE IDADE (Beiras Torrado):
Polo tanto, rógolles aos deputados e ás deputadas elixidos
para a Mesa que ocupen os seus postos, e nós facemos mutis
polo foro. (Os membros da Mesa do Parlamento ocupan os
seus postos na Presidencia.) (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Deseguido o secretario fará o chamamento das deputadas e dos deputados para que dende o
propio escano contesten á pregunta que lles formula esta
Presidencia.

Promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á
Constitución española e ao Estatuto de autonomía de
Galicia
A señora PRESIDENTA (Rojo Noguera): Señorías, dando cumprimento ao previsto no artigo 5 do Regulamento da Cámara, procederemos a prestar o xuramento ou a promesa de
9

meto.

O señor SECRETARIO (Balseiro Orol): Si, prometo.
A señora PRESIDENTA: ¿Señora vicesecretaria?

Señoras deputadas, señores deputados, ¿xuran ou prometen
acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de
Galicia?

O señor SECRETARIO (Balseiro Orol):
Acuña do Campo, María Carmen: Si, prometo.
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Adán Villamarín, María do Carme: Prometo por imperativo
legal e comprométome a defender os dereitos sociais e
nacionais do pobo galego.
Arias Rodríguez, Raquel: Si, xuro.
Arias Veira, Pedro Manuel: Si, xuro.
Aymerich Cano, Carlos Ignacio: Si, prometo por imperativo
legal defender os dereitos sociais e nacionais do pobo galego.
Baamonde Díaz, Agustín: Si, prometo.
Beiras Torrado, Xosé Manuel: Si, prometo e xuro defender
en calquera caso os dereitos dos cidadáns do pobo galego.
Blanco Paradelo, Moisés: Si, xuro.
Caamaño Domínguez, Francisco Manuel: Si, prometo.
Castiñeira Broz, Jaime: Si, prometo.
Castro Domínguez, María Nava: Si, xuro.
Cores Tourís, José Manuel: Si, prometo.
Díaz Pérez, Yolanda Si, prometo por imperativo legal gardar
fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia e loitar,
con base nas miñas conviccións republicanas, para que
sexan verdadeiros garantes dos dereitos sociais e cívicos
deste pobo.
Do Campo Piñeiro, Belén María: Si, xuro.
Docasar Docasar, Ricardo Vicente: Si, prometo.
Fajardo Recouso, José Manuel: Si, acato por imperativo
legal gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia e loitar, con base nas miñas conviccións republicanas,
para que sexan verdadeiros garantes dos dereitos sociais e
cívicos, así como loitar por unha sociedade máis xusta e
igualitaria non sometida á ditadura dos poderes económicos
e financeiros.
Faraldo Botana, María Dolores: Si, xuro.
Fariñas Sobrino, Hipólito: Si, xuro.
Fernández Calviño, David: Si, prometo.
Fernández Fernández, Raúl: Si, prometo.
Freire Abeijón, José Santiago: Si, prometo.
Gallego Calvar, María Carmen: Si, prometo.
Gallego Lomba, José Manuel: Si, prometo.
García García, Pablo: Si, prometo.
García Pacín, María Isabel: Si, prometo.
González Santín, Juan Carlos: Si, prometo.
Guerra Fernández, Javier Jorge: Si, xuro.
Hernández Fernández de Rojas, Agustín: Si, xuro.
Íñiguez Martínez, Jaime: Si, prometo.
Jorquera Caselas, Francisco Xesús: Si, prometo por imperativo legal e comprométome a defender os dereitos sociais e
nacionais do pobo galego.
López Abella, María Susana: Si, xuro.
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Losada Álvarez, Abel Fermín: Si, prometo.
Martínez García, María Consuelo: Prometo por imperativo
legal e prometo cumprir cos compromisos acadados coa
sociedade galega e defender os dereitos da clase traballadora galega.
Martínez-Sierra López, Vidal: Si, prometo.
Mato Otero, Beatriz: Si, xuro.
Méndez Romeu, José Luis: Si, prometo.
Mouriño Villar, Antonio: Si, xuro.
Muñoz Fonteriz, Elena: Si, xuro.
Nóvoa López, Henrique: Si, xuro
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso: Si, xuro.
Núñez Feijóo, Alberto: Si, prometo.
Pardo López, María del Carmen: Si, xuro.
Paz Franco, María Tereixa: Si, prometo por imperativo legal
e comprométome a preservar os dereitos sociais e nacionais
do pobo galego.
Pérez Hernández, Berta: Si, prometo.
Pérez López, Álvaro: Si, xuro.
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio: Por imperativo legal,
prometo, e comprométome a defender os dereitos sociais e
nacionais do pobo galego.
Pontón Mondelo, Ana Belén: Si, prometo por imperativo
legal e comprométome a defender os dereitos sociais, a
igualdade, a xustiza social e os dereitos do pobo de Galicia.
Prado Cores, María Montserrat: Si, prometo por imperativo
legal e comprométome a defender os dereitos sociais e
nacionais do pobo galego.
Prado del Río, Paula: Si, xuro.
Prado Patiño, Jesús Miguel: Si, xuro.
Puy Fraga, Pedro: Si, prometo.
Quintana Carballo, Rosa María: Si, xuro
Quintas Álvarez, María Remedios: Si, prometo.
Rodríguez Arias, Marta: Si, prometo.
Rodríguez González, Román: Si, xuro.
Rodríguez Miranda, Antonio: Si, xuro.
Romero Fernández, Cristina Isabel: Si, prometo.
Ron Fernández, José Javier: Si, acato por imperativo legal
gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia e
loitar, con base nas miñas conviccións republicanas, para
que sexan verdadeiros garantes dos dereitos sociais e cívicos
do pobo galego, polo que tanto loitaron os nosos camaradas.
Rueda Valenzuela, Alfonso: Si, xuro.
Sánchez Bugallo, José Antonio: Si, prometo.
Sánchez García, Antón: Por imperativo legal, si, prometo.
Sestayo Doce, Beatriz: Si, prometo.
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Solla Fernández, Eva: Si, prometo por imperativo legal gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia e loitar, con base nas miñas conviccións republicanas, para que
sexan verdadeiros garantes dos dereitos sociais e cívicos do
pobo galego.
Tellado Filgueira, Miguel Ángel: Si, xuro.
Val Alonso, José Ramón: Si, prometo.
Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luis: Si, prometo.
Vázquez Abad, Jesús: Si, xuro.
Vázquez Díaz, Ramón: Si, acato por imperativo legal, sen
renunciar ás miñas conviccións republicanas e loitando
polos dereitos socias e cívicos da clase traballadora, pola
que tanto loitaron camaradas que o deron todo.
Vázquez Fernández, Manuel: Si, prometo.
Vilar Lorenzo, Patricia: Si, prometo.
A señora PRESIDENTA: Señoras e señores deputados, a tradición di que hoxe non é momento de discursos pero si de agradecementos. Por tanto, permítanme dar as grazas, en nome dos
que acabamos de ser elixidos membros desta Mesa do Parlamento de Galicia, pola confianza que depositan en todos nós.
Dicía na constitución da VIII lexislatura que por riba do que
nos separa nos une a todos algo moito máis importante, que
é a paixón e as enormes ganas de traballar por Galicia. Por
iso confío en que dende o primeiro día sexamos capaces de
estar á altura do que os galegos e as galegas agardan de nós.
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Porque a historia ten demostrado que, dende o esforzo compartido, dende a capacidade de diálogo e do espírito de consenso, podemos construír entre todos unha Galicia aberta
aberta, plural e solidaria.
Moitas grazas.
Declaro constituída a IX lexislatura do Parlamento en Galicia en virtude do artigo 5 do Regulamento, constitución que
lles será comunicada ao Rei, ao Senado, ao presidente en
funcións da Xunta de Galicia e ao presidente do Goberno de
España.
Moitas grazas. (Aplausos.)
Invito ás súas señorías e ás persoas que nos acompañan a
que, postos en pé, escoitemos ou cantemos o himno galego.
(As señoras deputadas e os señores deputados, así como o
público asistente á sesión, postos en pé, cantan o himno
galego.) (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Levantamos a sesión.
Moi bos días.
Remata a sesión ás doce e vinte minutos do mediodía.
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