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Punto 4. Proposicións non de lei

4.1 664 (09/PNP-000025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis

Sobre a anulación polo Goberno galego dos concertos educa-

tivos cos centros que segregan o alumnado segundo o seu

sexo

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 5, do 28.11.2012

4.2 1289 (09/PNP-000092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para a captación de novos investimentos e proxectos empresa-

riais, así como sobre a creación de emprego

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 19.12.2012

4.3 1742 (09/PNP-000148)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para defender os intereses da frota pesqueira galega diante da

fixación pola Unión Europea de topes de captura e cotas para o

ano 2013

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24, do 02.01.2013

4.4 3813 (09/PNP-000271)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Dorado Soto, Javier

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego  para

o fomento do espírito emprendedor entre a mocidade, segundo o

previsto no artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude

Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 26.02.2013
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4.5 4275 (09/PNP-000311)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co Anteproxecto de lei para a racionalización e sustenta-

bilidade da Administración local, así como coa autonomía, co

papel e co labor das entidades locais

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

4.6 4302 (09/PNP-000315)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre a realización polo Goberno galego dos labores de

extinción de incendios exclusivamente cos medios públicos

da propia Xunta de Galicia e cos achegados polo Goberno

central

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

4.7 4385 (09/PNP-000322)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 13 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para

que a Unión Europea desenvolva un novo marco normativo que

flexibilice a prohibición dos descartes pesqueiros proposta polo

Parlamento Europeo

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

4.8 4667 (09/PNP-000339)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier, e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa actual redacción do Anteproxecto de lei de modifica-

ción do Código penal

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 12.03.2013

Punto 5. Interpelacións

5.1 1050 (09/INT-000047)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a procu-

ra de nova carga de traballo para os estaleiros públicos da ría de

Ferrol, a situación real do contrato asinado con PMI e o financia-

mento do dique flotante

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 14, do 12.12.2012

5.2 2360 (09/INT-000126)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre os colapsos producidos nos servizos de urxencias dos dis-

tintos centros hospitalarios dende o ano 2009

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 41, do 30.01.2013

5.3 2657 (09/INT-000135)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións e medidas que vai impulsar a Xunta de Gali-

cia para garantirlles o acceso a unha vivenda digna a aquelas

persoas que perdan a súa vivenda habitual por non poder afron-

tar o pagamento da súa hipoteca ou o alugueiro

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 06.02.2013

Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de

Galicia

6.1 5235 (09/POPX-000013)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o

desmantelamento industrial de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 73, do 20.03.2013

6.2 5267 (09/POPX-000014)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel

Sobre a xustificación dos recortes que se están a producir nos

servizos públicos básicos en Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 73, do 20.03.2013

6.3 5313 (09/POPX-000015)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as medias previstas polo Goberno galego para evitar

que Galicia presente as pensións máis baixas do Estado

español

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 73, do 20.03.2013

Punto 7. Preguntas ao Goberno

7.1 4028 (09/POP-000351)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis

ORDE DO DÍA



Sobre o diferente trato informativo que se dá, na Televisión de

Galicia, ás noticias relativas a persoas imputadas segundo o par-

tido político ao que pertenzan

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 60, do 28.02.2013

7.2 3776 (09/POP-000325)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación

da política que está a seguir en materia de servizos e emprego

público

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 58, do 26.02.2013

7.3 4484 (09/POP-000441)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis

Sobre o estado de tramitación do Plan xeral de ordenación muni-

cipal do Concello de Becerreá

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

7.4 4578 (09/POP-000388)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para lle

garantir á cidadanía galega a prestación duns servizos de ferro-

carril dignos

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 67, do 12.03.2013

7.5 4606 (09/POP-000444)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e 3 máis

Sobre a situación de estrangulamento do crédito á economía pro-

dutiva galega e a falla dunha política pública en materia industrial

para Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

7.6 4343 (09/POP-000376)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Blanco Paradelo, Moisés e 7 máis

Sobre a valoración da Consellería de Sanidade en relación coa

posta en marcha da xestión integrada de Ourense, Verín e Valde-

orras, no referido á área sanitaria de Valdeorras

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

7.7 5265 (09/PUP-000021)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre os motivos da ampliación do copago do servizo de come-

dor escolar, anunciada pola Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 73, do 20.03.2013

7.8 5312 (09/PUP-000022)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón, e Ron Fernández, José Javier

Sobre as consecuencias da ampliación do copago do servizo de

comedor escolar

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 73, do 20.03.2013

ORDE DO DÍA



Retómase a sesión ás dez da mañá.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre

as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar o desmantelamento industrial de Galicia. (Punto sexto da orde do día)

Intervención do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 9.)

Contestación do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 9.)

Réplica do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 10.)

Réplica do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 11.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Manuel Vázquez Fernández, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre a xustifi-

cación dos recortes que se están a producir nos servizos públicos básicos en Galicia. (Punto sexto da orde do día)

Intervención do autor: Sr. Vázquez Fernández (S). (Páx. 11.)

Contestación do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 12.)

Réplica do autor: Sr. Vázquez Fernández (S). (Páx. 13.)

Réplica do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 15.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D.ª Yolanda Díaz Pérez, do G. P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre as medi-

das previstas polo Goberno galego para evitar que Galicia presente as pensións máis baixas do Estado español. (Punto sexto da orde

do día.)

Intervención da autora: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 16.)

Contestación do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 16.)

Réplica da autora: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 17)

Réplica do Sr. presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 18.)

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. José Javier Ron Fernández e D. Ramón Váz-

quez Díaz, sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa actual redacción do Anteproxecto de lei de

modificación do Código penal. (Punto cuarto da orde do día.)

A señora presidenta anuncia que a esta proposición se lle presentou unha emenda. (Páx. 19.)

Intervención do autor da proposición non de lei: Sr. Ron Fernández (AGE). (Páx. 20.)

Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 21.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Adán Villamarín (BNG) (Páx. 22.) e Sra. Prado del Río (P).(Páx. 23.)

O señor Ron Fernández (AGE) intervén para posicionarse respecto das emendas e pechar o debate. (Páx. 25.)
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Votación das proposicións non de lei

A señora presidenta anuncia que se vai proceder á votación das proposicións non de lei. (Páx. 26.) 

En primeiro lugar, respecto da proposición non de lei presentada pola señora Adán Villamarín (BNG), informa de que esta acepta a emen-

da do G.P. de Alternativa Galega de Esquerda. (Páx. 26.)

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª María do Carme

Adán Villamarín e dous deputados máis, sobre a anulación polo Goberno galego dos concertos educativos cos centros que segregan o

alumnado segundo o seu sexo: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 26.)

A señora presidenta informa de que na seguinte proposición non de lei non foi aceptada a emenda do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto,

vótase tal como foi presentada. (Páx. 26.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. José Luis Méndez Romeu, sobre as actuacións

que debe levar a cabo o Goberno galego para a captación de novos investimentos e proxectos empresariais, así como sobre a creación de

emprego: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 26.)

A seguir, a señora presidenta pregúntalle á señora Prado Cores (BNG) se chegou a algún acordo cos demais grupos parlamentarios na

proposición non de lei presentada por ela. A señora Prado Cores (BNG) anuncia o acordo ao que se chegou. (Páx. 26.)

A señora Presidenta informa de que se comeza por votar de xeito único o punto 3 da proposición inicial presentada polo Bloque Naciona-

lista Galego. (Páx. 26.)

Votación do punto 3 da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª María Montserrat Prado

Cores, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para defender os intereses da frota pesqueira galega diante da

fixación pola Unión Europea de topes de captura e cotas para o ano 2013: rexeitado por 15 votos a favor, 40 en contra e 18 absten-

cións. (Páx. 26.)

A señora Presidenta informa de que a continuación se vota o resto da proposición presentada polo Bloque Nacionalista Galego. (Páx. 26.)

Votación do restante texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª María Mont-

serrat Prado Cores, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para defender os intereses da frota pesqueira galega

diante da fixación pola Unión Europea de topes de captura e cotas para o ano 2013: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningun-

ha abstención. (Páx. 26.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Javier Dorado Soto, sobre a actuación que debe levar a

cabo o Goberno galego para o fomento do espírito emprendedor entre a mocidade, segundo o previsto no artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de

xuño, de xuventude de Galicia: aprobado por 40 votos a favor, 33 en contra e ningunha abstención. (Páx. 27.)

A seguir, a señora presidenta pregúntalle á señora Sestayo Doce (S) se chegou a algún acordo cos demais grupos parlamentarios na pro-

posición non de lei presentada por ela. A señora Sestayo Doce (S) explica o acordo ao que se chegou. (Páx. 27.) A señora Prado del Río (P)

solicita a votación por separado dos puntos 2 e 4 desta proposición non de lei. (Páx. 27.)

A señora presidenta informa de que a continuación se votan os puntos 2 e 4 da proposición presentada polo G.P. dos Socialistas de Gali-

cia. (Páx. 27.)
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Votación dos puntos 2 e 4 do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D.ª Beatriz

Sestayo Doce e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de lei

para a racionalización e sustentabilidade da Administración local, así como coa autonomía, co papel e co labor das entidades locais: apro-

bados por unanimidade, con 73 votos a favor. (Páx. 27.)

A señora Presidenta informa de que a continuación se vota o resto da proposición transaccionada entre o Partido Socialista e o Bloque

Nacionalista Galego. (Páx. .)

Votación do texto dos puntos 1 e 5 e mais do texto transaccionado do punto 3 da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,

por iniciativa de D.ª Beatriz Sestayo Doce e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción co Anteproxecto de lei para a racionalización e sustentabilidade da Administración local, así como coa autonomía, co papel e co labor

das entidades locais: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 27.)

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. David Fer-

nández Calviño, sobre a realización polo Goberno galego dos labores de extinción de incendios exclusivamente cos medios públicos

da propia Xunta de Galicia e cos achegados polo Goberno central: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención.

(Páx. 28.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. José Manuel Balseiro Orol e trece deputados máis, sobre

a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que a Unión Europea desenvolva un novo marco normativo que flexibilice a pro-

hibición dos descartes pesqueiros proposta polo Parlamento Europeo: aprobada por 40 votos a favor, 33 en contra e ningunha abstención.

(Páx. 28.)

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. José Javier Ron

Fernández e D. Ramón Vázquez Díaz, sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa actual redacción do Ante-

proxecto de lei de modificación do Código penal: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 28.)

Interpelación, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a procura de nova

carga de traballo para os estaleiros públicos da ría de Ferrol, a situación real do contrato asinado con PMI e o financiamento do dique

flotante. (Punto quinto da orde do día)

Intervención da autora: Sra. Martínez García (AGE). (Páx. 28.)

Resposta da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria. (Páx. 30.)

Réplica da autora: Sra. Martínez García (AGE). (Páx. 33.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria. (Páx. 34.)

O Sr. Puy Fraga pide a palabra con base no artigo 76.3 do Regulamento, ao que accede o señor presidente. (Pax. .35)

Interpelación de D.ª María Carmen Acuña do Campo e dous deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre os colapsos

producidos nos servizos de urxencias dos distintos centros hospitalarios dende o ano 2009. (Punto quinto da orde do día)

Intervención da autora: Sra. Acuña do Campo (S). (Páx. 36.)

Resposta da Xunta: Sra. conselleira de Sanidade. (Páx. 38.)

Réplica da autora: Sra. Acuña do Campo (S). (Páx. 40.)

Réplica da Xunta: Sra. conselleira de Sanidade. (Páx. 41.)
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Interpelación do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa do D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, sobre as actuacións e

medidas que vai impulsar a Xunta de Galicia para garantirlles o acceso a unha vivenda digna a aquelas persoas que perdan a súa

vivenda habitual por non poder afrontar o pagamento da súa hipoteca ou o alugueiro. (Punto quinto da orde do día)

Intervención do autor: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 42.)

Resposta da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 44.)

Réplica do autor: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 46.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 47.)

Pregunta de D.ª María Remedios Quintas Álvarez e dous deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre o diferente trato

informativo que se dá, na Televisión de Galicia, ás noticias relativas a persoas imputadas segundo o partido político ao que perten-

zan. (Punto sétimo da orde do día.)

Intervención da autora: Sra. Quintas Álvarez (S). (Páx. 48.)

Contestación da Xunta: Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. (Páx. 49.)

Réplica da autora: Sra. Quintas Álvarez (S). (Páx. 49.)

Réplica da Xunta: Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. (Páx. 50.)

Pregunta de D.ª Beatriz Sestayo Doce e dous deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre as previsións do Gober-

no galego respecto da rectificación da política que está a seguir en materia de servizos e emprego público. (Punto sétimo da orde

do día.)

Intervención da autora: Sra. Sestayo Doce (S). (Páx. 51.)

Contestación da Xunta: Sra. conselleira de Traballo e Benestar. (Páx. 51.)

Réplica da autora: Sra. Sestayo Doce (S). (Páx. 52.)

Réplica da Xunta: Sra. conselleira de Traballo e Benestar. (Páx. 53.)

Pregunta de D. José Manuel Balseiro Orol e sete deputados máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre o estado de tramitación do Plan

xeral de ordenación municipal do Concello de Becerreá. (Punto sétimo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Balseiro Orol (P). (Páx. 54.)

Contestación da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 54.)

Réplica do autor: Sr. Balseiro Orol (P). (Páx. 55.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 55.)

Pregunta de D.ª Ana Belén Pontón Mondelo, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre as actuacións previstas pola Xunta de Gali-

cia para lle garantir á cidadanía galega a prestación duns servizos de ferrocarril dignos. (Punto sétimo da orde do día.)

Intervención da autora: Sra. Pontón Mondelo (NBG). (Páx. 56.)

Contestación da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 57.)

Réplica da autora: Sra. Pontón Mondelo (NBG). (Páx. 58.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (Páx. 58.)

Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e tres deputados máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre a situación de

estrangulamento do crédito á economía produtiva galega e a falla dunha política pública en materia industrial para Galicia. (Punto séti-

mo da orde do día.)
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Intervención do autor: Sr. Fajardo Recouso (AGE). (Páx. 59.)

Contestación da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria. (Páx. 60.)

Réplica do autor: Sr. Fajardo Recouso (AGE). (Páx. 61.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria. (Páx. 61.)

Pregunta de D. Moisés Blanco Paradelo e sete deputados máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a valoración da Consellería de Sani-

dade en relación coa posta en marcha da xestión integrada de Ourense, Verín e Valdeorras no referido á área sanitaria de Valdeorras.

(Punto sétimo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Blanco Paradelo (P). (Páx. 62.)

Contestación da Xunta: Sra. conselleira de Sanidade. (Páx. 63.)

Réplica do autor: Sr. Blanco Paradelo (P). (Páx. 64.)

Réplica da Xunta: Sra. conselleira de Sanidade. (Páx. 64.)

O señor presidente (Santalices Vieira) anuncia o debate acumulado, con base no artigo 159 do Regulamento, das preguntas que se van

tratar a continuación. (Páx. 65.)

Pregunta de D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre os motivos da ampliación do copago

do servizo de comedor escolar anunciada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. (Punto sétimo da orde

do día.)

Pregunta de D. Ramón Vázquez Díaz e D. José Javier Ron Fernández, do G.P. da Alternativa galega de Esquerda, sobre as conse-
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Retómase a sesión ás dez da mañá.

A señora PRESIDENTA: Reiniciamos a sesión co punto
sexto, de preguntas para resposta oral do presidente da
Xunta de Galicia.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Fran-
cisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, sobre as actuacións previstas polo Gober-
no galego para evitar o desmantelamento industrial de
Galicia

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a
palabra o señor Jorquera Caselas.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.

Señor Feijóo: “La exigencia de un mundo globalizado,
también en el aspecto económico, requiere respuestas efica-
ces. Ante esta situación es necesario evitar los atascos en
barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas, distraccio-
nes que en la mayor parte de las ocasiones son una falta de
capacidad o de conocimiento. No se puede esperar más, este
es el verdadero compromiso con Galicia.”

Mire, señor Feijóo, estas palabras cheas de arrogancia,
acompañadas de apelacións a que é necesario un cambio
urxente e non hai tempo que perder, fíxoas o presidente de
Pescanova o domingo anterior á celebración das eleccións
autonómicas do ano 2009. Unha empresa que foi emblema de
Galiza esquecíase das súas raíces e facía unha loa á globaliza-
ción, e, é máis, prestábase a ser usada como ariete do Partido
Popular contra o anterior Goberno da Xunta. Parece ser que o
futuro desta empresa dependía de destrozar cabo Touriñán.
Hoxe a capacidade e o coñecemento deste señor fai que Pes-
canova estea nunha situación límite, como Barreras, como
Alimentos Lácteos, como Santa Bárbara, como Navantia.

Mire, señor Feijóo, empresa que vostede abraza, empre-
sa que vai a pique ou acaba na UCI. Isto pasa, señor Fei-
jóo,... (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor JORQUERA CASELAS:... por non ter política
industrial, por moito que lles moleste aos señores do Partido

Popular. Isto pasa tamén por permitir o desmantelamento
das nosas entidades de crédito. Isto pasa por renunciar a un
modelo de desenvolvemento autocentrado, por non acreditar
nas capacidades produtivas deste país nin apostar polo seu
desenvolvemento. Isto pasa por estar ao servizo da oligar-
quía madrileña. E isto pasa, señor Feijóo, tamén, por non ter
outra política que practicar o engano permanente, como en
Navantia. Aquí din defender o dique e en Madrid votan en
contra. Usan a Unión Europea como coartada e agora sabe-
mos que non houbo unha petición de consulta formal.

Por iso ¿ten pensado facer algo para evitar o desmante-
lamento económico de Galiza? ¿E ten pensado facer algo
para evitar o roubo aos estafados polas preferentes? Mire, o
señor De Guindos ten o descaro de dicir que o Estado espa-
ñol non é coma Chipre, que non vai pasar o que pasou en
Chipre. Pero mentres en Chipre o seu Parlamento impide
que se estableza unha quita aos pequenos e medianos afo-
rradores, aquí róubaselles aos pequenos aforradores galegos,
(Aplausos.) e de paso 600 millóns de aforro galego son des-
tinados a recapitalizar a banca. Señor Feijóo, ¿pensa voste-
de facer algo fronte a esta vergoña, fronte a este roubo?
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra, para respostar, o presidente da Xunta de
Galicia.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, comparto con vostede a preocupación sobre o
sector industrial de Galicia, e comparto, efectivamente, que
a crise está producindo a consecuencia máis inmediata e
máis dolorosa, que é o desemprego e o paro.

Sabe vostede que en Galicia a sociedade civil e a indus-
tria están soportando mellor que no resto de España as taxas
de desemprego e as taxas de crecemento económico. Señoría,
non comparto con vostede unha visión catastrofista da situa-
ción da industria en Galicia. Recoñezo, iso si, a extrema gra-
vidade dela, pero en ningún caso a súa visión catastrofista.

Señoría, en Galicia o PIB compórtase mellor que en
España, o Índice de Produción Industrial compórtase mellor
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que en España, as exportacións compórtanse mellor que en
España e a converxencia en renda compórtase mellor que en
España.

Señoría, acaban de saír todos os datos do Produto Inte-
rior Bruto do ano 2012: Galicia é a segunda comunidade
autónoma con menor caía do Produto Interior Bruto de
España no ano 2012. No que se refire a PIB por habitante,
Galicia, a pesar da crise, está converxendo coa media de
España. Mentres que no ano 2008 estabamos no 88,5 %, no
ano 2012 estamos no 91 % da renda converxendo con Espa-
ña, en plena crise.

Señoría, a taxa de paro, como sabe, está cinco puntos por
debaixo da media de España. Na evolución da produción
industrial, con datos xa do ano 2013, somos a terceira comu-
nidade autónoma con maior incremento do Índice de Produ-
ción Industrial; somos a terceira comunidade autónoma coa
maior taxa de negocio na industria; somos a segunda comu-
nidade autónoma –datos do ano 2013– con maior incremen-
to de pedidos da industria, e somos a terceira comunidade
autónoma –datos do ano 2013– con maior incremento das
exportacións. Señoría, iso non significa en ningún caso que
esteamos nunha mellor situación, pero visións catastrofistas,
non, señoría.

No que se refire ao sector do automóbil, hoxe, onte e
antonte están saíndo noticias onde estamos creando empre-
go neto a pesar da crise económica, e en Vigo a industria
auxiliar está incrementando máis dun 35 % a produción de
novos vehículos. Temos posibilidades no sector da minería,
señoría, e podemos en Ourense e na Coruña crear máis de
mil postos de traballo no sector da minería. E temos posibi-
lidades no sector do naval, sen dúbida, señoría. Seguimos
tendo posibilidades no sector do naval e imos seguir traba-
llando para que isto sexa así, tanto no naval público como no
naval privado.

Señoría, vostede fálame de Pescanova e o primeiro que
teño que dicirlle é que o cabo se chama Touriñán, non Tou-
riño. Deixe vostede o presidente tranquilo: Touriñán
(Risos.). En segundo lugar, que vostedes botaron a Pescano-
va de Galicia, iso é evidente. E en terceiro lugar, teña un
pouco máis de respecto...

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... polos 1.500 traballadores en Galicia e polos 10.000
en todo o grupo Pescanova.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do señor Jorquera Case-
las.

O señor JORQUERA CASELAS:Mire, señor Feijóo, voste-
de segue empeñado en vendernos os mundos de Yupi. Patee
o país, vaia á rúa, fale cos traballadores do sector naval e
saberá cal é a situación deste país. Pero mire, a sociedade
galega cada vez é máis consciente das súas mentiras, señor
Feijóo. E digo mentiras e sei o que digo, porque vostede é o
cómplice necesario para que se perpetre o roubo que está
sufrindo este país: o roubo do noso sector naval, o roubo do
noso aforro e os estafados polas preferentes.

Mire, voulle ler parte dunha resposta do Goberno central
a unha pregunta do BNG referida a Novagalicia Banco:
“Aunque a corto plazo la entidad seguirá en solitario, es
previsible que en un futuro pase a formar parte de otra enti-
dad. No se tiene constancia de que la Xunta de Galicia diri-
giera ninguna demanda al Gobierno sobre la necesidad de
contar con una entidad financiera territorializada en Gali-
cia.” Isto é o que di o Goberno central, vostede engana os
galegos e as galegas, señor presidente, (Aplausos.) como
engana as vítimas das preferentes. E non respondeu nada a
ese respecto porque foi unha lei do señor Aznar quen permi-
tiu a comercialización deste produto. Porque foi durante os
gobernos do Partido Popular cando se emitiron a maior parte
das participacións preferentes. (Protestas.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor JORQUERA CASELAS: Porque foi unha lei de
Rajoy a que legalizou a quita, foi unha lei de Rajoy a que
legalizou a quita co voto a favor dos deputados do Partido
Popular de Galicia, do que vostede é presidente; unha lei,
señor presidente, que vostede se negou a recorrer pese a que
significaba espoliar a miles de aforradores galegos e gale-
gas. Por tanto, pídolle que rectifique, deixe de botarlles a
outros as culpas, asuma e exerza as súas responsabilidades
se non quere ser cómplice deste roubo. E se non as asume,
dimita, porque vostede non é digno, se non defende os inte-
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rese de Galiza, de ser presidente deste país. (Aplausos.)
(Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Prego silencio, por favor.

Ten a palabra, para respostar, o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moitas grazas, señoría.

Mire, vostedes estiveron durante catro anos na Conselle-
ría de Industria, e durante eses catro anos, de novos barcos,
cero; de dique flotante, cero, e de levantamento ao veto en
Europa, cero. Señor Jorquera, un pouco de respecto, señoría,
un pouco de respecto. (Aplausos.)

Señoría, fala vostede de Novagalicia Banco. Lamento
que o xiro radical do BNG non esqueza que aquí votamos o
BNG e o PP a favor do mantemento de Novagalicia Banco e
dunha entidade galega. (Protestas.) Non mudamos a opi-
nión, señoría. Imos seguir traballando por unha entidade
galega...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... coa sede social en Galicia, co domicilio en Galicia,
con vostedes ou sen vostedes, pero aquí non mudamos a opi-
nión. (Aplausos.)

Señoría, sobre as preferentes. Mire, señoría, vostede
acaba de dicir que cando gobernaba o PP se emitiron as pre-
ferentes. Señorías, ¿que camiseta levaban vostedes durante
os cinco anos que apoiaron o Partido Socialista Obreiro
Español do señor Rodríguez Zapatero? (Protestas.) ¿Por que
non levaron esas camisetas, señorías? (Aplausos.) ¿Por que
non levaron esas camisetas para defender os aforradores?

Señoría, teño á súa disposición a data de emisión das pre-
ferentes. De 1.216 millóns de euros, todos, salvo 139, se
emitiron baixo o mandato do Goberno socialista en Madrid,
e vostedes apoiaban a política económica e votaban co Par-
tido Socialista en Madrid. Todos, señoría, todos. Salvo 139
millóns de euros, (Aplausos.) todos.

Señoría, non minto. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) Nin minto agora, nin mentín onte, nin mentín
antonte. Non, señoría,...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... nin mudo de camiseta nin minto aos preferentistas.
Señoría, son o único presidente dunha comunidade autóno-
ma que pode dicir que hai 15.000 persoas que non teñen o
problema das preferentes creadas polo Partido Socialista
Obreiro Español coa conivencia do BNG. O único, (Aplau-
sos.) o único, son o único presidente.

Señoría, os problemas industriais de Galicia non se van
arranxar coa independencia. (Risos.) Non queremos unha
Galicia chipriota, independente formalmente e intervida e
rescatada de forma evidente. Señoría, o seu independentis-
mo non está nin na tradición galeguista nin na que queren os
traballadores de Galicia. Permítame simplemente recordarlle
unha frase que non é miña: “o soberanismo e a independen-
cia non crean emprego”.Ao seu lado, no seu escano, xa non
está, pero ese é o autor desta frase.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D.
Manuel Vázquez Fernández, do G.P. dos Socialistas de
Galicia, sobre a xustificación dos recortes que se están a
producir nos servizos públicos básicos en Galicia

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a
palabra o señor Vázquez Fernández.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Grazas, señora presidenta.

Señor Feijóo, permita que non saia do meu asombro.
Non minto, di vostede, non minto. Vostede, que ten unha
amplísima traxectoria en recortes sociais dos servizos públi-
cos galegos, acaba de facer unha proposta que sen dúbida é
a medida máis inxusta e máis regresiva que se teña plante-
xado nunca. Vostede, que non minte, negou en campaña
máis de cen veces que non habería pago nos comedores
escolares con vostede, e agora plantexa que as familias, que
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están máis asfixiadas economicamente, no momento máis
difícil, van ter que pagar os comedores escolares dos seus
fillos. (Protestas.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Señorías, señor presiden-
te, 20.000 familias, e permítame que lle recorde unhas
pequenas cifras.

Van  pagar só aquelas rendas de 7.000 euros por persoa e
ano. E 7.000 euros por persoa e ano, señores, son 583 euros
ao mes. O salario mínimo interprofesional é 645 euros ao
mes. Vai pagar todo o mundo, incluso os que cobran menos
do salario mínimo interprofesional.

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Esa é a verdade, señoría.
(Protestas.) Quérolle recordar a vostede que van pagar,...

A señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:... segundo os datos... Si,
non mova a cabeza, señor conselleiro. Tranquilo, déixeme
falar. Vostedes acaban de anunciar que nos tramos máis bai-
xos da renda, por debaixo de 17.000 euros –7 e 7 son 14–,
van pagar todos. Si, señoría, miren o que acaban de anunciar.

Quérolle recordar, señor presidente, que vostede se
opuxo nesta Cámara a un imposto aos depósitos bancarios
que curiosamente vai aprobar o Goberno central. E cos
depósitos bancarios dos galegos ímoslles pagar a aquelas
comunidades que si tiñan impostos aos depósitos bancarios.
Vostedes opuxéronse aquí, hai pouco, a aplicar impostos ás
rendas de 60.000 euros e de máis de 120.000 euros. Pero non
lles tembla a man para aplicarlles un prezo público e unha
taxa aos que cobran menos do salario mínimo interprofesio-
nal.

Señor Feijóo, voulle recordar o artigo 27 da Constitu-
ción, di: “O ensino básico é obrigatorio e gratuíto”. E per-
mítame que lle recorde, señor conselleiro, o artigo 28 da
LOE, que di que en educación básica as administracións
educativas deben de prestar de forma gratuíta os servizos
escolares de comedor e transporte aos nenos que se trasladen

fóra do seu concello. A súa lei non a poden aplicar; se vos-
tedes aplican esta lei, advírtoos, recorreremos aos tribunais.
Vostedes non poden facer unha carga sobre iso.

Remato cunha proposta, señor Feijóo, cumpran a lei,
anulen os convenios do Opus e paguen os comedores das
escolas públicas, é moi fácil. As dúas cousas son legais,
cumprir a lei nos convenios do Opus,...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:... cumprir a lei pagando o
ensino público.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: E dediquen eses 3
millóns de euros dos convenios, e dediquen os 8 millóns de
euros que acaban de subir a renda do patrimonio nun acordo
que tiveron.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Non fai falta cobrarlles...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

(O señor Vázquez Fernández pronuncia palabras que
non se perciben.)

Señor Vázquez, moitas grazas.

(Aplausos.)

Ten a palabra para responder o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Cando me dixo que mentía crin que vostede me ía falar
das preferentes e da súa data de emisión. Vexo que non,
señoría. (Interrupcións.) Vexo que agora iso xa non lle inte-
resa. (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moi ben, señoría. (Interrupcións.)
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Mire, señoría, hai un político en Galicia... (Interrup-
cións.)

A señora PRESIDENTA: Perdoe, presidente. Perdoe.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Por favor, escoiten con respecto, o mesmo que piden
para todos. Por favor.

Ten a palabra, presidente.

(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.)

Señora Quintas, por favor.

Ten a palabra, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moitas grazas, señora presidenta.

Digo que hai un político de Galicia –e permítame
citalo– que di literalmente: “Podar un poco el estado de
bienestar como una visión socialdemócrata”. E engade:
“Igual se nos fue la mano creando tanto estado de bien-
estar”. Señorías, ese político en Galicia é vostede. (Mur-
murios.) Por iso me sorprende agora que unha proposta
de claro matiz socialdemócrata vostede non a apoie, que
é pagar en función da renda, exclusivamente. (Murmu-
rios.) É unha proposta absolutamente defendible e que
nós estamos orgullosos dela.

Eu comprendo, señoría, que ao mellor aos seus fillos e
aos seus netos había que pagarlles o comedor, pero non llelo
imos pagar, evidentemente; nin aos fillos das deputadas e
dos deputados da Cámara, en ningún caso. (Murmurios.) ¡En
ningún caso, señoría!, (Aplausos.) non llelo imos pagar en
ningún caso. (Aplausos.) ¡Non, non, señoría, non llelo imos
pagar! (Aplausos.)

Señoría, cando vostede me di que nós instauramos o
pago nos comedores volve faltar á verdade. ¿Pagábanse os
comedores en Galicia co bipartito? (Murmurios.) Si. ¿Había
miles e miles de galegos e galegas que non podían nin
sequera ter acceso a un comedor escolar? Si. ¿Pagábase nas

Anpas 5 e 6 euros aos fillos e ás fillas dos galegos? Si. (Mur-
murios.) Señoría, ¿a quen está mentindo? (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Señoría, permítame,... (Inte-
rrupcións.) permítame. Señoría, permítame,... (Interrup-
cións.)

Voulle dar os datos, señoría, porque creo que intoxicar é
fácil, pero esclarecer a verdade,... (Interrupcións.) esclarecer
a verdade,...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... esclarecer a verdade é fundamental.

Mire, señoría, familias numerosas en Galicia, o 77,5 %
non pagarán e o 22,5 % restante pagará un euro; familias
con dous fillos, o 68 % non pagarán e o 7,3 % pagarán 1
euro; familias cun só fillo, o 50 % non pagarán e o 11,60 %
pagarán 1 euro. ¿A quen quere enganar, señor Vázquez? ¿A
quen quere enganar? Estes son os datos, o 60 % das familias
galegas non pagarán, o 10 % das familias galegas pagarán 1
euro, e, ¿a cambio de que, señoría?, de 9.000 prazas máis de
comedores escolares, (Aplausos.) de 9.000 prazas máis de
comedores escolares. (Aplausos.) Esa é a verdade, señoría,
esa é a verdade.

Moitas grazas, señor Vázquez. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra para a réplica o señor Vázquez Fernández.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Señor Feijóo, esta can-
ción xa a oímos outra vez, nadie ía pagar os libros con vos-
tedes, ¿recorda? (Murmurios.) Nadie ía pagar os libros e
80.000 familias están pagando os libros desde que chegaron
vostedes.

Señor Feijóo, mire, voulle recordar un detalle, non esta-
mos falando do que van pagar os meus fillos, estamos falan-
do de que os que gañen 583 euros ao mes van pagar o come-
dor escolar. (Murmurios.) (Aplausos.) ¡Si, si, señor conse-
lleiro, si! (Aplausos.) Estamos falando, estamos falando,
señorías, (Interrupcións.) ¡si, si!... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)
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A señora PRESIDENTA: Silencio.

Perdoe un momento.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Silencio, por favor.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Perdoe, señor Vázquez, pareille o tempo.

Silencio, por favor. Escoiten con respecto. Ten a palabra
o señor...

(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)

Señora Sestayo, vostede tamén.

Escoiten con respecto...

(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)

¡Señora Sestayo! Está a falar o señor Vázquez, faga o
favor.

Señorías, escoiten con respecto e imos escoitar o señor
Vázquez Fernández.

Ten a palabra.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Moitas grazas.

Señoría –non se acelere, señor conselleiro–, subíronlles o
IRPF ás rendas das clases medias e baixas e ás altas non lles
tocaron. (Interrupcións.) Subiron o IVE do 4 % ao 21 % en
material escolar, cóbranlles os libros de texto a 80.000 fami-
lias e vanlles cobrar 100 euros ao mes a unha parte moi
importante das familias galegas. Mire, é moi fácil, señor pre-
sidente, díxenllo antes, cumpra a lei, menos Opus e máis
pública. Élle moi fácil, si, non llo digo eu, señoría, dillo o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dille que eses 3
millóns de euros non os teñen por que gastar aí. E dígolle
que eses 3 millóns de euros llos dediquen a comedores esco-

lares. Acaban de incrementar 8 millóns de euros nas rendas
ao patrimonio, dedíquenas a comedores escolares.

E fágolle unha proposta moi sinxela e moi razoable,
señor presidente, ¡si, si! (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Incrementen o custo ás
rendas de máis de 60.000 euros e de máis de 120.000 euros.
Iso si que é socialdemócrata e non engana a nadie... (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.) Son 25 millóns de
euros e con eses 25 millóns de euros dos que máis teñen
páguelles os comedores escolares aos que non chegan ao
salario mínimo interprofesional. Iso si que é política social-
demócrata, señor Feijóo, e non o que nos vén vostede ven-
der aquí.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Remato, señoría.

A señora PRESIDENTA: Si, remate, por favor.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Un segundo, que creo que
me interromperon...

A señora PRESIDENTA: Non, pero pareille o tempo.

(Protestas.)

Ten tres... (Interrupcións.)

Silencio, por favor.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Si, señoría.

Pídolle unha cousa, non castigue aos que non lles queda
case nada. Advírtoo, imos estudar isto e plantexaremos no
Constitucional a vulneración, e a LOE estana vulnerando.
(Murmurios.) E con que vostedes, señoría,...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:... con que vostedes obri-
guen aos nenos do mundo rural que se teñen que trasladar a
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outros centros a non poder comer, atoparanse de fronte co
Partido Socialista Obreiro Español. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra para a réplica o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moitas grazas, señoría.

Evidentemente como no Diario de Sesións queda todo
reflectido, quedarán reflectidas todas as barbaridades que
vostede dixo esta mañá sobre os comedores escolares.
(Aplausos.)

Do mesmo xeito que vostede dixo que aos médicos lles
pagabamos por dar as altas aos pacientes e do mesmo xeito
que dixo que iamos dar medicamentos malos cando apro-
bamos o catálogo de medicamentos xenéricos. (Murmu-
rios.)Agora vostede di que van pagar os de 500 euros, e eu
dígolle: non van pagar os mileuristas, e o 70 % dos galegos
e das galegas non van pagar, o 67 % nada, e o 10 % res-
tante 1 euro.

Señoría, sobre os centros que discriminan por razón de
sexo, vostedes pagaron todos os anos que estiveron no
seu Goberno, o BNG e o Partido Socialista Obreiro Espa-
ñol. (Aplausos.) Todos os anos que estiveron no seu
Goberno. (Aplausos.) ¡É sorprendente, señoría! ¡É sor-
prendente!

Señoría, todos os anos, os do BNG, (Interrupcións.) si,
señoría, os do BNG e os do PSOE...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... pagando todos os anos e agora resulta que a culpa a
ten o Partido Popular por seguir cunha política que é legal.
(Murmurios.) E se non é legal rectificámola, non teña dúbi-
da, señoría,... (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Perdón, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Señoría,...

A señora PRESIDENTA: Perdón, presidente, perdón.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... eu comprendo... (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Perdón, presidente.

É que se non estamos calados non escoitamos nada, eu
son a primeira que non escoito nada.

(O señor Martínez Sierra pronuncia palabras que non se
perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sierra.

Continúe, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Mire, señoría, eu comprendo que vostedes teñen unha
política distinta da nosa, é evidente.

Mire, vostedes daban 2.500 euros a calquera fillo nacido
en España con independencia da renda dos seus pais; 2.500
euros aos netos de Botín e aos fillos dun parado, exactamente
o mesmo. Vostedes deducían 400 euros do imposto da renda
con independencia da renda de todos os españois, esa é a súa
política. A nosa política non é esa, a nosa política é pagar en
función da renda. (Murmurios.) Dime vostede, ¿que imos
facer cos 8 millóns do imposto do patrimonio? Pois, xa lle
digo, crear 9.000 prazas máis de comedores escolares, (Aplau-
sos.) que xunto coas 9.000 que xa creamos son 18.000 prazas
máis de comedores escolares. (Aplausos.) ¡18.000 prazas máis
de comedores escolares en plena crise económica!

Señoría, que non vale todo. ¿Cal é o seu modelo? ¿O de
Andalucía? ¿Como se pagan os comedores nas comunidades
do Partido Socialista? (Murmurios.) O seu modelo, ¿é o de
Cataluña? O seu modelo, ¿é o de Francia? ¿Cal é o seu
modelo, señoría? (Interrupcións.) ¿Cal é o seu modelo?
(Interrupcións.) ¿Cal é o seu modelo, señoría? (Interrup-
cións.) Supoño que o seu modelo non será coller o diñeiro
dos parados e repartilo entre organizacións políticas, cargos
políticos e axencias de ERE. Supoño, señoría, que 700
millóns de euros dos parados...

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente.
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O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo):... ben vale a pena ter un pouco de respecto.

A señora PRESIDENTA: Remate.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Con nós os parados nin pagan medicamentos nin pagan
comedores escolares.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D.ª
Yolanda Díaz Pérez, do G. P. da Alternativa Galega de
Esquerda, sobre as medidas previstas polo Goberno gale-
go para evitar que Galicia presente as pensións máis bai-
xas do Estado español

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a
palabra a señora Díaz Pérez.

A señora DÍAZ PÉREZ: Bos días. Grazas, presidenta.

Bos días, señor Feijóo.

Sabe vostede que o sistema público de pensións é unha
das pezas fundamentais do estado de benestar. E sabe voste-
de que foi froito das loitas obreiras que chegaron a conquis-
tar o que hoxe temos e o que hoxe xa está en perigo. Isto que
está en perigo porque vostedes, o Partido Popular, son os
vasalos dos bancos e queren facer negocio agora co pouco
que queda do estado de benestar: as nosas pensións.

Pero voulle dar algúns datos, señor Feijóo. A pensión
media no noso país, en Galicia, sitúase en 715 euros ao mes.
Os pensionistas e as pensionistas galegas temos as pensións
máis baixas do conxunto do Estado, temos ese ranking, xus-
tamente o 16 % menos que o resto do conxunto do Estado
español. Percibimos ao ano 2.000 euros menos que na media
do conxunto do Estado español. 

Pero estas medias esconden outra realidade, señor presi-
dente, voulle dar algunha delas, por exemplo: 279.257 pen-
sionistas do réxime de autónomos teñen unha pensión media
de 527 euros ao mes. Saberá, señor presidente, que o IGE
sitúa o limiar da pobreza en 597 euros ao mes. Saberá tamén
vostede que 63.000 persoas son viúvas, case todas delas

mulleres en Galicia. E saberá vostede que a media está en
383 euros ao mes. Pero esta precariedade das viúvas estén-
dese ao conxunto das pensionistas mulleres de Galicia, son
exactamente 397.235 persoas que cobran, señor Feijóo
–atenda, se fai o favor–, 556 euros ao mes. Digo atenda por-
que son 556 euros ao mes, unha cantidade mísera, ¡unha
cantidade mísera! 

Saberá vostede que estamos moi por debaixo da media
do Estado español as mulleres pensionistas deste país, pero
tamén en relación cos homes de Galicia que nos sitúa, efec-
tivamente, no 10 % por baixo dunha media xa mísera do
conxunto de Galicia. As pensións tamén máis baixas, por
certo, cuns fogares nos que temos 220.000 persoas nas que
todos os seus membros –outro dato, señor Feijóo– teñen
máis de 65 anos. 

Neste sentido, señor Feijóo, sabe tamén que acaban vos-
tedes de reducir a contía das pensións das xubilacións anti-
cipadas, e saben ademais que mudaron o acceso ao subsidio
de maiores de 55 anos, que como ben sabe vostede é a única
vía para poder acceder a unha pensión contributiva despois
de quedarse sen traballo.

Señor presidente, ¿que lle parece a vostede esta situa-
ción? ¿Cre vostede que se pode vivir con estas pensións?
¿Parécelle digno? ¿Non é para sentir vergoña? ¿Comparte...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: ... os ataques continuados do
Goberno central contra o sistema...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: ... público de pensións? (A señora
Díaz Pérez pronuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.
(Aplausos.)

Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Estou convencido, señoría, de que temos que analizar
isto axeitadamente, e por iso eu estou convencido tamén que
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vostede sabe que por ser galego un non ten unha pensión
máis baixa. Vostede sabe perfectamente que a ninguén se lle
pregunta de onde é cando se lle paga unha pensión. Sabe
perfectamente que a contía das pensións depende do tempo
de cotización e da contía de cotización,... (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Quintas... 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... por tanto nin por ser andaluz, nin por ser estremeño
nin por ser galego a ninguén se lle discrimina nas pensións.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Señoría, vostede sabe,…

A señora PRESIDENTA: Señora Martínez, vou ter que cha-
mala á orde por segunda vez. Pare, ¡eh! 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... e se non debería de sabelo, que ...

A señora PRESIDENTA: ... por segunda. 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... ao réxime xeral da Seguridade Social en Galicia coti-
za só o 47 %. Vinte puntos menos que na media de España,
que cotiza o 67 %, que é onde máis se cobra. Sen embargo,
no réxime de autónomos e no réxime do mar en Galicia coti-
zan 23 % máis que a media de España, en Galicia o 45 % e
na media de España o 22 %.

Sabe, señoría, en consecuencia, que o que vostede me
está plantexando aquí non é ético, porque a responsabilida-
de das contías das pensións van en función do réxime de
cotización e do período de cotización. Se vostede quere falar
de que debemos de incrementar as pensións mínimas, é
outra cousa. Pero dicirlles aos galegos que por ser galegos
cobran menos pensións é algo indigno. Estou convencido
que vostede, en consecuencia, nin o dixo nin o pensa. 

Señoría, se comparamos o réxime xeral da Seguridade
Social vemos como en Galicia non é verdade que sexan as
pensións máis baixas, son máis baixas en Estremadura, e en
Murcia, e en Andalucía, e en Canarias e en Valencia. Polo
tanto, comparemos de forma homoxénea.

¿Que pode facer a Xunta de Galicia no ámbito das súas
competencias? Velar con toda a posibilidade máxima polos
maiores. E por iso, señoría, creamos 2.500 prazas para maio-
res nos servizos sociais. E por iso, señorías, creamos centros
de Alzhéimer en plena crise económica. E por iso, señoría,
incrementamos en 1.300 os dispositivos de teleasistencia nas
casas dos nosos maiores. E por iso, señoría, os maiores en
Galicia non teñen que adiantar o diñeiro dos fármacos e cada
mes non teñen que pasar de 8 euros, se é que acaso pagan.
Por certo, nas comunidades onde vostedes gobernan adian-
tan os cartos. 

Señoría, e por iso dentro das nosas competencias mante-
mos en plena crise económica o suplemento maior de Espa-
ña...

A señora PRESIDENTA: Señora Sestayo, chámoa á orde. 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... das pensións non contributivas, o suplemento maior
de toda España. Só cinco comunidades pagan suplemento da
pensión non contributiva, Galicia entre elas, e das cinco
Galicia é a que máis paga de toda España, o dobre que Anda-
lucía.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica da señora Díaz Pérez.

A señora DÍAZ PÉREZ: Señor presidente, falta de ética sin-
ceramente é a que ten e practica vostede. Non pode negar a
evidencia, leva vostede a camiseta das pensións máis baixas
do conxunto do Estado español, e non o di Alternativa Gale-
ga de Esquerda; dino todos os datos, os seus datos, señor
presidente. 

Non faga escapismo, que é o mestre do escapismo, é
unha falta de respecto para os galegos e as galegas, non para
Alternativa Galega de Esquerda, o que está a facer vostede
hoxe. ¿Que vai facer? Esa é a pregunta, señor Feijóo. ¿Que
vai facer? ¿Vai seguir atacando os pensionistas do noso país.
Namentres que vostedes lles negan a suba do IPC, da actua-
lización, vulnerando unha lei que é inconstitucional, aos
nosos pensionistas, 800.000 pensionistas en Galicia, señor
Feijóo, sóbenlles o IPC a unha empresa multimillonaria
como é Audasa. Esas son as súas prioridades, señor presi-
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dente, defender os donos do capital e esmagar os de abaixo,
os nosos pensionistas. 

Voulle ler o que dicía o Partido Popular cando goberna-
ba o PSOE, señor Feijóo, mire o que dicían vostedes. Pare-
cía que vostedes, os do Partido Popular, militaban en Alter-
nativa Galega de Esquerda. (Murmurios.) ¡Mágoa de como
cambiaron as cousas!

Dicían vostedes, sesión do Congreso dos Deputados, 21
de xullo de 2011: os cidadáns non saben a que aterse, traba-
llarán dous anos máis. Iso si, os que poidan –dicían voste-
des–, pero con dereitos moito máis recortados, pensións
máis baixas e maiores discriminacións entre uns e outros. A
ruptura dos consensos en Seguridade Social –manda tela–
configura unha reforma feita contra os cidadáns, contra os
seus dereitos, contra as maiorías amplas e contra o desexa-
ble acordo, polo menos –dicían vostedes–, dos dous grandes
partidos. Esta reforma –falaba da reforma das pensións–
deteriora as expectativas de pensión digna para moitos,
incrementa as esixencias de aportacións ao sistema con
menores expectativas e prexudica sectores vulnerables da
sociedade...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: ... –dicía vostede–, especialmente
mulleres e novos.

Dea respostas, señor Feijóo,...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz. 

A señora DÍAZ PÉREZ: ... deixe de facer escapismo e teña
un pouco de ética. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do presidente da Xunta. 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Moitas grazas, señoría. 

Vexo que vostede non quere discutir os datos, paréceme
ben. E vexo que vostede non quere discutir os datos porque
os galegos non somos parvos, ¡eh! Non se crea que porque
vostede nos conte unha milonga os galegos non nos damos
conta da situación. (Murmurios.) ¡Perfectamente!

Vostede fálame das pensións. Mire, señoría, o Partido
Popular, non aquí, que non hai competencias, senón en
Madrid, que hai competencias, revalorizou sempre as pen-
sións. E o Partido Socialista Obreiro Español, con quen vos-
tede goberna en todos os sitios, non revalorizou as pensións,
señoría. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
¡Recórdollo, recórdollo! 

O Partido Popular revalorizou as pensións a pesar da
crise económica no ano 2012 e no ano 2013. E con quen vos-
tedes gobernan, o Partido Socialista, conxelou as pensións
no ano 2011. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Aplausos.) Voulle dar outro dato, señoría, voulle dar outro
dato. ¡Si, señoría, si! 

A conxelación das pensións do Partido Socialista no ano
2011 supúxolles unha perda de 2.130 millóns de euros aos
pensionistas. A revalorización do Partido Popular (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) no ano 2012 e 2013
supuxo un incremento de...

A señora PRESIDENTA: Señora Díaz.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... 1.600...

(A señora Díaz Pérez pronuncia palabras que non se
perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Díaz. 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): ... millóns de euros aos pensionistas.

Permítame outro dato, señoría. Cando o Partido Popular
se foi do goberno había un superávit na caixa das pensións
de 7.000 millóns de euros (Murmurios.) e cando o Partido
Socialista deixou o goberno o déficit é de 8.000 millóns de
euros. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Seño-
ría, conte a verdade aos galegos. 

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Cóntelles a verdade aos galegos, que non somos parvos,
señoría. Non somos parvos...
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A señora PRESIDENTA: Presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): .... e sabemos con quen gobernan vostedes.

Pero agora ben, señoría, gustaríame saber, dado que na
súa alianza electoral hai distintas sensibilidades, ¿vostede
está a favor ou en contra de que se rompa a caixa única da
Seguridade Social? (Murmurios.) ¿Vostede pode dicir en
nome dos seus nove compañeiros –incluído o ausente– que
están en contra de que se rompa a caixa da Seguridade
Social, ou quere unha Seguridade Social independente?
Quero dicirlle, señoría, que en Galicia hai 3.000 millóns de
euros máis das pensións que cobramos do que cotizamos,
polo tanto nós queremos unha caixa única da Seguridade
Social, non queremos romper a caixa única da Seguridade
Social, e queremos que as pensións baixas sigan incremen-
tándose, e por iso pagamos o dobre que os gobernos onde
vostede está nas pensións non contributivas, o dobre: 206
euros de incremento nas pensións non contributivas. (A
señora Díaz Pérez pronuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Díaz.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Fei-

jóo): Esa é a nosa responsabilidade. 

Señoría, espero que nos próximos días se aclaren voste-
des se queren romper a caixa única da Seguridade Social. En
Galicia, non.

Moitas grazas. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Señor... (Murmurios.)

Chámoo á orde por primeira vez. (Aplausos.)

Continuamos...

Por favor, silencio.

Continuamos coa orde do día... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)

Señor Fajardo, non ten a palabra. (Murmurios.)

Señor Dorado, vostede tampouco ten a palabra. 

Proposicións non de lei... (Murmurios.)

¿Podemos continuar? 

Por favor. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Señora Martínez, está facendo votos para que a chame á
orde, ¡faga o favor! (Murmurios.)

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa de D. José Javier Ron Fernández
e D. Ramón Vázquez Díaz, sobre a actuación que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación coa actual
redacción do Anteproxecto de lei de modificación do
Código penal 

A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei pre-
sentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista.

(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
deputada Carmen Gallego Calvar, a través do seu portavoz
e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emenda a esta
proposición non de lei.

Emenda de modificación do punto 1. 

Débese modificar o punto 1 da resolución da proposi-
ción non de lei, que quedará redactado co seguinte contido: 

Onde di: “... que retire o artigo 138 bis) do Anteproxec-
to de reforma...”, debe dicir: “... que retire o artigo 318 bis)
do Anteproxecto de reforma...” 

Emenda de modificación do punto 2. 

Débese modificar o punto 2 da resolución da proposi-
ción non de lei, que quedará redactado co seguinte con-
tido: 

“2) Demande do Goberno do Estado que se clarifique
penalmente a situación das persoas, clasificadas como “con
ánimo de lucro”, pero que ofrecen servizos de subsistencia
ás persoas migrantes en situación irregular.”) 
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A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición non
de lei ten a palabra o señor Ron Fernández.

O señor RON FERNÁNDEZ: Bos días a todo o mundo.

Vivimos nunha permanente tensión e contradición entre
os dereitos humanos universais e sen fronteiras e a acción
dos estados-nación, sempre concreta, particularizante e con
fronteiras. Como veremos ao longo da nosa exposición, non
imos discutir aquí dos aspectos que transmite a Lei de
estranxeiría, para nós fondamente negativa e que debera ser
derrogada, nin imos penetrar de forma directa na dialéctica
que se dá entre a declaración dos dereitos humanos e a inte-
gridade das fronteiras do Estado. 

Consideramos que está en xogo algo moi transcendente:
os conceptos de hospitalidade e solidariedade entre seres
humanos e, polo tanto, a noción mesma de humanidade. 

Nós reivindicamos aquí, erguendo a voz de Hannah
Arendt, o dereito a ter dereitos, a sermos recoñecidos como
persoas que posuímos certos dereitos inalienables só por
nacer. De aí incluso que os artigos 13 e 14 da Declaración de
dereitos humanos nos falen do dereito a transitar, de emigrar,
de solicitar asilo.

Resulta sorprendente que teñamos que erguer a voz de
Kant que, en 1795, escribía La paz perpetua, onde consig-
naba que a hospitalidade non debe entenderse como unha
mostra de bondade e xenerosidade, de sociabilidade, senón
como un dereito que pertence a todos os seres humanos na
medida en que somos todos potenciais participantes dunha
república mundial.

A hospitalidade é o dereito dun estranxeiro a non recibir
un trato hostil polo mero feito de chegar ao territorio doutro.
É que non se pode negar a súa presenza se con esa negación
contribuímos á súa destrución como ser humano. 

Esta última consideración kantiana mesmo foi incorpo-
rada na convención de Xenebra de 1951 baixo o principio de
non refoulement. Os estados teñen a obriga moral de non
expulsar a ningunha persoa se iso pon en perigo a súa inte-
gridade e dignidade. Temos dereito a ter dereitos. Hannah
Arendt entendeu que a vulneración desta afirmación foi,
entre outros, un dos motivos que se agochan no desprezo do

totalitarismo pola vida humana. Dicir que tal persoa ou tal
comunidade non ten dereito a ter dereitos, significa inocular
o virus da indesexabilidade, tinguir o imaxinario social de
resonancias moi negativas cara a estas persoas, que así serán
despersonalizadas, deshumanizadas. 

O seguinte paso, unha vez permeabilizado o imaxinario,
foi doado de executar, por imposible que nos semelle: o
exterminio; aconteceu cos xudeus, voltou na Guerra dos
Balcáns e volta unha e outra vez nos distintos conflitos béli-
cos que asolagan o planeta.

A hospitalidade, o dereito a ter dereitos son a esencia, ou
deben selo, da humanidade, e a súa salvagarda debe vir
desde o ordenamento xurídico do Estado, converténdose
desde xeito nun principio básico da democracia.

O que traemos aquí hoxe responde a esa necesidade, a
manter os valores da hospitalidade. Unha necesidade que
nace da preocupación das diferentes asociacións que traba-
llan en defensa dos dereitos das persoas migrantes e dos
dereitos humanos en xeral en Galicia e no Estado. Aprovei-
to aquí a ocasión para saudar aos representantes do Foro
Galego de Inmigración e Emigración de Retorno. 

Á hora de valorar as consecuencias da modificación do
Código penal, do Anteproxecto do Código penal, en concre-
to a que se refire á modificación do artigo 318 bis. Vexamos
antes de proseguir o que di ese artigo: “O que intencionada-
mente axude a unha persoa que non sexa nacional dun Esta-
do membro da Unión Europea a entrar no territorio doutro
Estado membro ou a transitar a través do mesmo vulneran-
do a lexislación do dito Estado sobre a entrada ou tránsito de
estranxeiro será castigado cunha pena de multa de tres a
doce meses ou prisión de seis meses a dous anos. O Minis-
terio Fiscal poderá absterse de acusar por este delito cando o
obxectivo perseguido fose unicamente prestar axuda huma-
nitaria á persoa da que se trate. Se os feitos se tivesen come-
tido con ánimo de lucro imporase a pena na súa metade
superior.” E o punto 2 dese artigo di: “O que intencionada-
mente axude, con ánimo de lucro, a unha persoa que non
sexa nacional dun Estado membro da Unión Europea a per-
manecer nun territorio dun Estado membro da Unión Euro-
pea, vulnerando a lexislación do dito Estado sobre a estadía
de estranxeiros, será castigado cunha pena de multa de tres
a doce meses ou prisión de seis meses a dous anos”. Todo
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apunta a que o artigo de saída parte dun principio positivo,
que era perseguir a quen de forma ilícita, inmoral e delitiva
fai negocio coa trata de persoas ou explota e abusa de per-
soas migrantes en situación de vulnerabilidade en claro risco
de exclusión social. Isto, claro está, debe ser perseguido e
penado, e a lei xa o contempla. 

Coa formulación actual, o Ministerio de Xustiza dá un
salto cara a adiante moi perigoso, e cae no erro de equiparar
persoas que son movidas por ese lucro inmoral e inhumano
con aquelas que actúan respondendo a un criterio de hospi-
talidade, solidariedade e asistencia para coas persoas que
transitan por Galicia e polo Estado en situación de irregula-
ridade administrativa. A consecuencia é moi grave, pois no
sucesivo se o fiscal decide acusar, aínda concorrendo fins
altruístas na acción solidaria, será moi difícil obter unha
resolución xudicial favorable a quen practicou a solidarieda-
de. O borrador do Código penal é claro e deixa en mans do
Ministerio Fiscal acusar ou non. Isto xera moita insegurida-
de xurídica e provoca medo, ao mesmo tempo que pode deri-
var en prácticas arbitrarias. 

A asistencia humanitaria e a solidariedade non se poden
perseguir en ningún caso cando son movidas pola hospitali-
dade e o altruísmo. A entrada en vigor desta reforma supo-
ría, por unha banda, criminalizar persoas que a título indivi-
dual ou a través de entidades apoian, axudan, acollen de
forma altruísta a persoas estranxeiras en situación de irregu-
laridade administrativa, e poderían ser detidas, xulgadas e
condenadas. E, por outra banda, tamén criminaliza a perso-
as que axudan a emigrantes en situación irregular con ánimo
de lucro, por contribuír, por exemplo, co alugueiro dun cuar-
to ou polo servizo dun menú do día a prezo social, ou outras
modalidades que apoien a súa permanencia aquí. Por outra
banda, a permanencia é necesaria para poder acollerse ao
arraigo social, tal e como contempla a Lei de estranxeiría. As
persoas migrantes quedarían así na pura marxinalidade, sen
ninguén que os poida axudar sen desafiar as liñas da lei.

O noso grupo considera que ningún dos deputados e
deputadas aquí presentes quere isto, por iso solicitamos ao
Parlamento que inste a Xunta de Galicia a que solicite con
carácter de urxencia ao Goberno do Estado que retire o arti-
go 318 bis do Anteproxecto de reforma do Código penal, que
salvemos entre todos e todas a hospitalidade da criminaliza-
ción e que se clarifique e que non se castigue penalmente ás

persoas que son cualificadas como con ánimo de lucro, pero
que ofrecen simples servizos de subsistencia a persoas
migrantes que están en situación administrativa irregular.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Ron.

Intervención dos grupos parlamentarios.

Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Gallego Calvar.

A señora GALLEGO CALVAR:Moitas grazas, señora presi-
denta.

Bos días, señoras deputadas e señores deputados.

En primeiro lugar, quixera dicir que o Grupo Parlamen-
tario Socialista comparte a reivindicación do Foro Galego da
Inmigración e tamén do foro estatal, que están traballando
arreo nestes últimos días desde que se coñeceu o texto deste
Anteproxecto da reforma do Código penal que quere levar a
cabo o Goberno de España.

O Goberno do Estado con este Anteproxecto de reforma
da Lei orgánica do Código penal o que quere facer é crimi-
nalizar a inmigración, a inmigración irregular, e culpabilizar
a cidadanía que se considera identificada cos valores da soli-
dariedade, da hospitalidade e da asistencia humanitaria. É un
feito xa habitual que o Partido Popular sempre que fracasa
nalgunha política bota man do Código penal para endurecer
unha lexislación xa de por si dura, e faino sempre aprovei-
tando estados de ánimo da poboación. O Partido Popular
aproveita nesta cuestión como en case todas a profunda crise
económica, a profunda desesperanza da cidadanía para alen-
tar condutas reprobables sobre as persoas inmigrantes en
situación irregular. 

Sabemos xa que este anteproxecto conta cun forte rexei-
tamento social, non só das organizacións que traballan coas
persoas inmigrantes, senón tamén dos colectivos da xustiza;
mesmo o Consello Xeral do Poder Xudicial ten dito que é
unha reforma anticonstitucional. Vóltase lexislar sobre o xa
lexislado, castíganse de novo delitos que xa estaban castiga-
dos, introducindo un grao de discrecionalidade, arbitrarieda-
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de e confusión na redacción da norma que resulta a todas
luces intolerable. Mesmo estaba agora repasando este artigo
318 bis, no que incluso se fala de poñer medidas de “liber-
dade vixiada”, medidas que parecen máis dos tempos fran-
quistas que dunha democracia plenamente madura.

O Partido Popular pon de novo no punto de mira ás per-
soas inmigrantes, tratando de culpabilizalas a ollos da cida-
danía, ben porque accedían aos mesmos dereitos ou porque
ocupan os postos de traballo. Así o xustificaron cando lles
retiraron xa no pasado ano a tarxeta sanitaria; unha medida
cruel, inxusta, innecesaria e ineficaz, unha medida que aca-
bará traendo problemas de saúde pública, unha infamia que
non ten impacto económico relevante pero si consecuencias
para a saúde e para a vida destas persoas. 

Nós queremos recoñecer aquí, hoxe, neste Parlamento,
no Parlamento de Galicia –un país que o foi de emigrantes e
que hoxe por culpa da crise e da recesión económica volve
selo, hoxe que os mozos e as mozas teñen que facer o que
fixeron os nosos pais e os nosos avós–, o papel das persoas
inmigrantes. Os inmigrantes que chegaron a España, a Gali-
cia, aportaron ao crecemento económico do noso país; tra-
ballaron atendendo ás demandas do mercado laboral, moitas
veces reclamados mesmo por nós; contribuíron mediante as
súas cotizacións e os impostos, e axudaron a manter e a
mellorar o Estado do benestar. Non temos dereito, agora,
cando estas persoas son prexudicadas especialmente pola
intensidade da crise, a olvidarnos delas, a culpabilizalas e a
quitarlles os seus dereitos. 

Nós, desde Galicia, temos que dar exemplo, e non que-
remos que os que veñan aquí sufran o mesmo que sufriron
os nosos cando tiveron que marchar. Esperamos que cando
menos en Galicia, neste Parlamento, se faga xustiza e que
hoxe poidamos, entre todos e todas, dar unha lección de soli-
dariedade, apoiando a retirada deste artigo 318 bis, desta
reforma conxunta do Código penal, para que un Goberno
non poida, aproveitando a escusa da crise, quitarlles os
dereitos que construímos entre todos e todas a seres huma-
nos en función da súa condición administrativa. 

Presentamos para isto unha serie de emendas técnicas
que consideramos que melloran o proposto polo Grupo Par-
lamentario de Alternativa Galega de Esquerda e que espera-
mos que sexan acollidas favorablemente.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.

Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Gale-
go ten a palabra a señora Adán Villamarín.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, presidenta.

Bos días, señoras deputadas, señores deputados.

Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos comezar
agradecendo ao Foro Galego de Inmigración o traballo que
leva feito e tamén recoñecer a súa preocupación para que
este traballo solidario siga a adiante e non se vexa crimina-
lizado nesta reforma do Código penal. Defender os dereitos
humanos xa foi explicado, tanto polo grupo propoñente
como polo grupo que acaba de falar emendante, de que é
unha obriga á que todos nós temos que sumar. Eu tamén
quero recoñecer neste Parlamento que en Galicia, en con-
creto en Compostela, temos un exemplo a través de Laura
Bugallo do que significa ser perseguida e criminalizada por
apoiar de forma solidaria aos inmigrantes. 

Estamos diante dun debate que ten polo menos dous
niveis: un primeiro nivel, eu creo que todas e todos somos
conscientes do que significa o problema da trata de persoas,
indo en concreto tamén dentro da trata de persoas a trata de
mulleres, e a necesaria persecución, criminalización e medi-
das necesarias para que esas mafias, para que esas persoas
que se dedican ao tráfico de seres humanos sexan persegui-
das e conleven o conseguinte castigo. Pero o que non enten-
demos é que no ánimo de mesturar as cousas se inclúa aí a
aquelas persoas, aquelas entidades, aquelas organizacións
que están velando polas persoas –neste caso, que son os elos
máis débiles dunha cadea, da cadea que fai que nos seus paí-
ses se vexan explotadas e caian en mans moitas veces deste
tipo de mafias– e que despois cando chegan aquí outras per-
soas que queiran ser hospitalarias ou buscar a solidariedade,
pois neste caso a través desta reforma do Código penal, poi-
dan incluso ser criminalizadas e perseguidas.

Entendemos que non pode estar no ánimo do Partido
Popular, que non pode estar no ánimo do lexislador perseguir
as persoas que entenden os dereitos humanos como un logro
conseguido a nivel mundial. Entendemos que polo tanto é
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unha... Desde logo, nós non presentamos emendas, xa que
compartimos este texto, tamén compartimos o espírito das
emendas, compartimos desde logo o traballo que fai o Foro
Galego de Inmigración. E entendemos que, por unha banda,
é necesario pensar se de baixo estamos diante dun substrato
de intentar crear a idea de que sobran as persoas emigrantes,
de que son un problema, de que están causando un problema
nun momento de grave crise económica. Se entendemos
efectivamente que por parte do Partido Popular o que hai no
seu..., e isto vouno facer como unha hipótese, como unha
suposición, pero creo que hai unha parte importante de ver-
dade por todo o que levamos visto nestes últimos anos, que
sobran estas persoas, que é necesario levantar máis fronteiras
en Europa e que polo tanto perseguir as persoas que están tra-
ballando polos dereitos humanos, que están traballando pola
hospitalidade, as persoas que incluso sen ánimo de lucro pero
que se lucran minimamente –xa foi explicado aquí-polos
menús sociais, por poder alugarlle a unha persoa un piso, pois
poidan ser perseguidas e penalizadas.

Parécenos de xustiza social que se deteña este cambio
lexislativo. Efectivamente, que se busquen as formas nece-
sarias para perseguir claramente a trata de seres humanos,
pero que non se pretenda confundir a cidadanía co que é un
grave delito, que é a trata de seres humanos, co que é real-
mente unha forma importante de solidariedade, unha forma
importante de velar polos dereitos humanos, como é dar acu-
billo, como é axudar ás persoas inmigrantes. 

Antes fixo unha referencia a compañeira Carmen Galle-
go ao que é a historia de Galiza. A historia de Galiza está
construída sobre a emigración, en moitos casos en situacións
dramáticas, en situación tamén de trata de persoas, funda-
mentalmente de mulleres, pero de mulleres e de homes.
Moitas desas persoas atoparon solidariedade nos países aos
que chegaron, e desde aí contribuíron a sacar a adiante as
súas vidas. Hai pouco vimos todos un filme de mulleres por
unha muller como é Margarita Ledo, no cal quere facer un
recordo desa inmigración, en moitos casos legais e en moi-
tos casos pois tamén unha inmigración ilegal que se remon-
ta de antigo. Eu creo que –hoxe temos aquí con nós e sau-
damos o Foro Galego de Inmigración– son herdeiros desa
tradición de tentar tender pontes cara aos máis débiles con
aqueles que, neste caso o capitalismo máis salvaxe, se ceba
en todo o mundo cos desposuídos, pois intentan buscar liñas
para escapar desas situacións tan tremendas. 

Por iso creo que esta é unha iniciativa que fala de que a
un Parlamento non lle debe ser alleo aquilo que é humano e
non hai máis humano que buscar a solidariedade e a hospi-
talidade. Por iso nós apoiamos esta iniciativa que vén á
Cámara a través de todo o traballo do Foro Galego de Inmi-
gración e cremos que para nós é moi importante que se apoie
por todos os grupos políticos.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a seño-
ra Prado del Río.

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señora presi-
denta.

En primeiro lugar, quero saudar os representantes do
Foro Galego de Inmigración e dicirlles que o Partido Popu-
lar somos partícipes da preocupación que amosan os repre-
sentantes do foro na súa preocupación pola posibilidade que
puidera verse nesta modificación do anteproxecto de lei de
persecución aos inmigrantes e de persecución ás persoas que
poden facilitar axuda humanitaria a aquelas persoas que
están en situación irregular no noso país e que puideran ver
unha ameaza nesta modificación legal.

Tamén somos sensibles dende o Partido Popular, porque
somos deputados e deputadas galegos e galegas, e como
tales –e como dicían os que me precederon na palabra–
somos herdeiros dun país de emigración, dun drama impor-
tantísimo nuns anos nos que Galicia sufriu e viu como moi-
tas familias emigraron a outros países. E non nos gusta tra-
tar as persoas que acoden aquí buscando unha vida mellor
como non nos gustaría que tratasen aos nosos antepasados,
algúns avós e avoas, noutros países. E por iso a nosa sensi-
bilidade é con todas as persoas que poidan estar neste país
nesa situación.

Pero facendo referencia ao texto que hoxe se trae a deba-
te, o Goberno de España ten emprendido unha revisión da
regulación do artigo 318 bis –non do 138, como di o texto
que se presenta– coa finalidade de corrixir a grave inxustiza
e desproporción que ten a actual regulación vixente proce-
dente das reformas dos anos 2007 e 2010 de gobernos socia-
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listas. Actualmente o artigo 318 bis constitúe un tipo penal
de amplitude excesiva no que calquera acción dalgún modo
á inmigración clandestina é punible. E non o di o Partido
Popular, señorías, dino diferentes sentenzas do Tribunal
Supremo, concretamente do ano 2008 e 2009, que di –e leo
exactamente–: “Podríamos decir, de acuerdo con la doctrina
más autorizada, que cualquier acción prestada al inicio o
durante el desarrollo del ciclo emigratorio o inmigratorio y
que auxilie a su producción en condiciones de ilegalidad está
contenida en la conducta típica”.

A desproporción da actual regulación percíbese facil-
mente se se comproba que calquera destas condutas se cas-
tiga con penas de catro a oito anos de prisión, incluso se se
cometen sen ánimo de lucro, e que soamente de xeito excep-
cional está prevista a posibilidade de rebaixar a pena ao
mínimo de dous anos de prisión. Pois ben, a actual regula-
ción pretende corrixir este exceso de reformas socialistas e
faino revisando a regulación en tres aspectos esenciais:

En primeiro lugar, a determinación das condutas puni-
bles. Vanse reducir as condutas castigadas penalmente ao
estritamente esixido pola normativa da Unión Europea, con-
cretamente pola Directiva 2002/90 e a Decisión marco
2002/946. Deste xeito só serán punibles a facilitación da
entrada a un país da Unión Europea con infracción expresa
da Lei de estranxería e os actos de facilitación da permanen-
cia no territorio nacional cando tales actos constitúan unha
infracción da Lei de estranxería e ademais se cometan sen
ánimo de lucro. Señorías, non intenten enganar dicindo que
se endurecen as penas, iso é absolutamente falso. Coa refor-
ma redúcese o que é delito estritamente ao que di o decreto
da Unión Europea, que obriga a sancionar como delito o
feito das dúas condutas que lles acabo de relatar.

En segundo lugar, a redución radical das penas dunha
penalidade básica de catro a oito anos de prisión, coa que,
por exemplo, se era punible a conduta dunha persoa que por
mero altruísmo ofrecera un contrato falso ou realizara unha
oferta de matrimonio falso, iso si sería punible de catro a
oito anos, e coa nova regulación pasaría a ser unha penali-
dade de multa. Polo tanto, non digan que se incrementan as
multas cando iso é absolutamente falso. Soamente se mante-
ñen as penas máis graves para perseguir as mafias da inmi-
gración, as que poñen en perigo a vida das persoas inmi-
grantes. Dende o Partido Popular queremos perseguir as

mafias que utilizan as persoas que están nunha situación de
vulnerabilidade e as que utilizan para lucrarse, ben sexa a
través de explotación sexual ou a través de explotación labo-
ral, que fundamentalmente, por desgraza, son mulleres.

E, finalmente, prevese a posibilidade de excluír a perse-
cución penal daqueles que actúen por motivos humanitarios.
Neste punto o ministro de Xustiza expresou a súa vontade de
reforzar este aspecto da regulación presentada coa finalida-
de de excluír calquera posibilidade de que a comisión oca-
sional dunha destas infraccións por razóns humanitarias
poida ser castigada. Dise expresamente na lei que o Minis-
terio Fiscal poderá acusar ou non unha previsión que actual-
mente non está prevista, e, polo tanto, o Ministerio fiscal
está obrigado a acusar si ou si. E de aí unha circular do
Ministerio Fiscal, a 5/2011, na que se di expresamente –por-
que a lei non o regula e agora co novo modelo si se vai regu-
lar–...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señora Prado.

A señora PRADO DEL RÍO: ... que no delito de tráfico
“siendo un elemento constitutivo de delito de tráfico ilícito
la concurrencia del ánimo de lucro cualquier ayuda a la
inmigración clandestina realizada por razones altruistas,
humanitarias, familiares o similares podría constituir una
infracción administrativa. Y en ningún caso...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado.

A señora PRADO DEL RÍO: ... sería penalmente punitiva”.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora PRADO DEL RÍO: Por tanto, señorías, nós non
imos apoiar esta proposición porque consideramos que a
proposta que fai o Anteproxecto do Código penal é moito
menos invasiva...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado.

A señora PRADO DEL RÍO: ... e o dereito final só está para
a última ratio. Esa é a filosofía da modificación do proxecto
do Código penal.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra para pechar o debate o señor Ron Fernán-
dez, do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda.

O señor RON FERNÁNDEZ: Ben, cando comezaba a repre-
sentante do Partido Popular a falar de que compartían a preo-
cupación do Foro Galego de Inmigración –que saudamos aquí
de novo– dicía que era sensible pola condición que temos de
galegos e galegas e que somos un pobo emigrante desde hai
douscentos anos, e aínda seguimos emigrando agora pola
crise e polas políticas que se están aplicando no noso país, xa
temía con esas dúas palabras de que eran partícipes da preo-
cupación e que eran moi sensibles de que non ían apoiar a pro-
posta que traemos aquí a través do Foro Galego de Inmigra-
ción e do movemento Salvemos a Hospitalidade a nivel do
Estado.

E prodúceme tristeza porque nalgunhas localidades
como en Málaga o Partido Popular si dixo si, dixo que a
había que eliminar e apoiou esta moción. E o Partido Popu-
lar de Málaga sabe moi ben o que é a inmigración porque o
vive de forma moi directa. Entón, polo tanto, entristéceme
de verdade que non saibamos ir máis aló da condición parti-
dista, porque ademais eu non son xurista pero si sei e enten-
do de humanidade. E aí entendo perfectamente que na redac-
ción actual do anteproxecto tal como está –e xa dixen que
non ía falar da Lei de estranxería porque nós loxicamente
sempre nos opuxemos a ela, que consideramos que é unha
lei regresiva e unha lei securitaria que criminaliza desde o
inicio, polo tanto, iso queda claro–, pero a transposición
dunha lei nacional non obriga e non esixe necesariamente a
reprodución formal de todas as disposicións, porque xa a
lexislación contempla, xa penaliza; xa o dixo vostede.

Polo tanto, o que nós solicitabamos é que na redacción
actual as cousas quedasen claras. E como non quedan claras,
como se introduce a arbitrariedade, como se introduce inse-
guridade xurídica, porque o Ministerio Fiscal podería acusar
a aquelas persoas que tamén actúan de forma honesta, de
forma humana ofrecendo hospitalidade a persoas que non
teñen nada, e que o único que teñen é o soporte vital para
poder conseguir, ademais a través da Lei de estranxería, o
arraigo social. E o arraigo social sabemos moi ben que se
consegue cunhas certas condicións, que son vivir case invi-

sibles durante dous ou tres anos para conseguir ese arraigo.
Ese arraigo social é un informe, vostede sabe moi ben que é
certo.

Eu estou convencido de que se esta proposta saíse de vos-
tedes nós a apoiariamos. Ben, máis nada. Paréceme moi triste
que non saibamos ver máis aló e que non beneficiemos as per-
soas que pasan penalidades en Galicia hoxe en día por culpa...
que xa as están pasando por culpa de toda unha lexislación
regresiva e inhumana. Porque nós somos conscientes de que
cando imos por aí adiante queremos que nos traten ben e non
queremos vivir na marxinalidade como galegos.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor RON FERNÁNDEZ: Pois fagamos o mesmo aquí.

Máis nada. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Votación das proposicións non de lei

A señora PRESIDENTA: Imos proceder entón á votación
das proposicións non de lei.

Pechamos as portas.

Comezamos pola primeira do Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da señora Adán
Villamarín, que dixo que aceptaba como emenda de adición
a emenda do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda. Por tanto, votamos.

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei
do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª
María do Carme Adán Villamarín e dous deputados máis,
sobre a anulación polo Goberno galego dos concertos educati-
vos cos centros que segregan o alumnado segundo o seu sexo.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.
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A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do
señor Méndez Romeu, que dixo que non acepta a emenda do
Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, votámola tal como
foi presentada.

Votación da Proposición non de lei do G.P. dos Socialis-
tas de Galicia, por iniciativa de D. José Luis Méndez Romeu
e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe levar
a cabo o Goberno galego para a captación de novos inves-
timentos e proxectos empresariais, así como sobre a crea-
ción de emprego.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa
da señora Prado Cores.

¿Señora Prado?

A señora PRADO CORES: Facemos unha transacción coa
emenda do PSOE; aceptámoslle o punto 1, o punto 3 e o
punto 4 como engádega á nosa proposición; é dicir, non o
punto 2. E logo facemos unha votación por puntos; unha á
totalidade e outra ao punto 3.

A señora PRESIDENTA: ¿Por separado o punto 3?

A señora PRADO CORES: Por separado o punto 3.

A señora PRESIDENTA: ¿O punto 3 da súa proposición
non de lei engadido ao punto 3 da proposición do PSOE?

A señora PRADO CORES: Non. A totalidade da PNL que-
daría a parte resolutiva presentada polo BNG coa engádega
do punto 1, do punto 3 e o punto 4 do PSOE.

A señora PRESIDENTA: ¿Engadido?

A señora PRADO CORES: Engadido.

E logo votaríase á parte o punto 3 da nosa proposta, da
proposta do BNG.

A señora PRESIDENTA: Da proposición do BNG.

Ben, pois entón, se lles parece, comezamos por votar de
xeito único o punto 3 da proposición inicial presentada polo
Bloque Nacionalista Galego.

Votación do punto 3 da Proposición non de lei do G.P.
do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª
María Montserrat Prado Cores, sobre as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego para defender os inte-
reses da frota pesqueira galega diante da fixación pola
Unión Europea de topes de captura e cotas para o ano
2013.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 15; votos en contra, 40; abstencións, 18.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitado este punto.

A señor PRESIDENTA: Votamos a continuación o resto da
proposición do BNG, cos puntos 1, 3 e 4 da emenda socia-
lista. Votamos.

Votación do restante texto transaccionado da Proposi-
ción non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por
iniciativa de D.ª María Montserrat Prado Cores, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para
defender os intereses da frota pesqueira galega diante da
fixación pola Unión Europea de topes de captura e cotas
para o ano 2013.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Popular, por iniciativa do señor Dorado, que xa dixo que non
aceptaba a emenda do Grupo Socialista.
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Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de
Galicia, por iniciativa de D. Javier Dorado Soto, sobre a
actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o
fomento do espírito emprendedor entre a mocidade, segun-
do o previsto no artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de
xuventude de Galicia.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 40; votos en contra, 33.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta proposición.

A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario Socialista, por iniciativa da señora Sestayo Doce.

Señora Sestayo, ¿hai algunha transacción?

A señora SESTAYO DOCE: Si, presidenta, hai unha transac-
ción coa emenda do Bloque Nacionalista Galego e o texto
queda como o seguinte que paso a ler: “O Parlamento galego
insta a Xunta de Galicia a: Primeiro. Solicitar a retirada por
parte do Goberno do Estado do Anteproxecto de lei para a
racionalización e sustentabilidade da Administración local.
Segundo. Reafirmar a autonomía local e a transcendencia do
papel dos concellos na igualdade de oportunidades, a demo-
cracia e a cohesión social; elementos que teñen permitido
vertebrar o territorio e prestar servizos esenciais e básicos
descentralizados e proximidades. Terceiro, que sería incluír
un punto do BNG: “3. Respectar o principio de autonomía
local, tamén na súa capacidade de organizar novos servizos
locais, de garantir a súa prestación dende a iniciativa pública,
así como de intervir nas actividades económicas e de impul-
sar a iniciativa pública.” Cuarto. Transmitir aos concellos e ás
súas veciñas e veciños o noso apoio e recoñecemento polo
labor que veñen realizando para manter vivo o territorio e os
servizos públicos. E quinto, tamén en transacción co Bloque
Nacionalista Galego: Iniciar o camiño das reformas precisas
para a supresión das deputacións provinciais.” 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Votamos entón.

(A señora Prado del Río pide a palabra.) 

¿Si, señora Prado?

(A señora Prado del Río pronuncia palabras que non se
perciben.)

Señora Sestayo, ¿ten algún inconveniente en que se vote
por puntos? ¿Todos os puntos ou algún en...? Todos. Todo
por puntos. 

Perdón.

A señora PRADO DEL RÍO: Dous e catro por separado.

A señora PRESIDENTA: Votamos entón en primeiro lugar
os puntos 2 de 4 da iniciativa tal e como foi lida pola seño-
ra Sestayo. Puntos 2 e 4, votamos.

Votación dos puntos 2 e 4 do texto transaccionado da
Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,
por iniciativa de D.ª Beatriz Sestayo Doce e dous deputados
máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gober-
no galego en relación co Anteproxecto de lei para a racio-
nalización e sustentabilidade da Administración local, así
como coa autonomía, co papel e co labor das entidades
locais.

Efectuada a votación deu o seguinte resultado: votos a
favor, 73.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, quedan aprobados estes dous puntos
por unanimidade. 

A señora PRESIDENTA: Votamos a continuación o resto
dos puntos da iniciativa transaccionada entre o Partido
Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Votamos.

Votación do texto dos puntos 1 e 5 e mais do texto transac-
cionado do punto 3 da Proposición non de lei do G.P. dos
Socialistas de Galicia, por iniciativa de D.ª Beatriz Sestayo
Doce e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de
lei para a racionalización e sustentabilidade da Administra-
ción local, así como coa autonomía, co papel e co labor das
entidades locais.
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Efectuada a votación deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, quedan rexeitados estes puntos.

A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, por ini-
ciativa do señor Calviño, que xa dixo que non acepta a
emenda do Grupo Socialista, e que da emenda do Bloque
Nacionalista Galego acepta todos os puntos, menos o punto
1, como iniciativa de adición. Entón votamos.

Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciati-
va de D. David Fernández Calviño, sobre a realización polo
Goberno galego dos labores de extinción de incendios
exclusivamente cos medios públicos da propia Xunta de
Galicia e cos achegados polo Goberno central.

Efectuada a votación deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario Popular, por iniciativa do señor Balseiro, que
dixo tamén que non aceptaba as emendas presentadas. Polo
tanto, votámola tal e como foi presentada. Votamos.

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de
Galicia, por iniciativa de D. José Manuel Balseiro Orol e
trece deputados máis, sobre a actuación que debe levar a
cabo a Xunta de Galicia para que a Unión Europea desen-
volva un novo marco normativo que flexibilice a prohibición
dos descartes pesqueiros proposta polo Parlamento Euro-
peo.

Efectuada a votación deu o seguinte resultado: votos a
favor, 40; votos en contra, 33.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta iniciativa.

E votamos, por último, a proposición do Grupo Parla-
mentario da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
do señor Ron Fernández, que dixo que non aceptaba a emen-
da socialista. Polo tanto,... (Murmurios.)

¡Ah!, perdón, perdón. 

Polo tanto, sería a proposición de AGE coa emenda de
adición do Grupo Socialista. –Perdón–.Votamos. 

Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciati-
va de D. José Javier Ron Fernández e D. Ramón Vázquez
Díaz, sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa actual redacción do Anteproxecto de
lei de modificación do Código penal.

Efectuada a votación deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

Continuamos coa orde do día co punto quinto, de inter-
pelacións.

Interpelación, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a
procura de nova carga de traballo para os estaleiros públi-
cos da ría de Ferrol, a situación real do contrato asinado
con PMI e o financiamento do dique flotante

A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación ten
a palabra a señora Díaz Pérez. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

Entón non é a señora Díaz Pérez, é a señora Martínez.
Ben, pois ten a palabra, señora Martínez. 

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Bo día, señora presidenta.

Bo día, señoras e señores deputados.

Hai corenta e un anos Ferrol caía acribillada. Os disparos
da policía franquista acabaron coa vida de Daniel Niebla e
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Amador Rey, traballadores de Bazán que participaban nunha
manifestación do naval. As súas reivindicacións seguen
vivas no 2013, o ano coas peores cifras económicas da his-
toria da comarca, que arrastra un 28 % de paro, con máis de
vinte e un mil desempregados. O naval está esquilmado,
coas gradas baleiras e o futuro parece vir aínda máis lóbre-
go. 

O alcalde de Ferrol, do Partido Popular, destacou que a
traxectoria da cidade foi exemplar en mobilizacións cida-
dáns, agradecendo as protestas do sector naval nos últimos
meses porque poden axudar a cambiar situacións. 

O sector naval de Ferrol destruíu 1.815 empregos dende
setembro de 2011, dos que, segundo o Comité de Empresa
de Navantia Ferrol, a maioría pertencen a empresas auxilia-
res. Así os traballadores vinculados á empresa auxiliar na
actualidade roldan os dous mil, fronte aos case catro mil que
había hai dous anos.

Se é moi preocupante a destrución de postos de traballo
nos estaleiros da ría de Ferrol, o seu impacto sobre o empre-
go é aínda maior, xa que por cada emprego directo que se
xera na actividade naval se crean polo menos outros dous,
polo que a destrución de emprego dende setembro de 2011
acada xa os 4.500 postos de traballo. A perda de emprego irá
a máis nos próximos meses ante a falla de nova carga de tra-
ballo, xa que a construción do flotel anunciado polo presi-
dente da Xunta para a petroleira mexicana Pemex parece un
buque fantasma ou unha alucinación do Partido Popular. É
hora de que o señor Núñez Feijóo dea explicacións aos tra-
balladores do naval sobre os contratos con Pemex, que pare-
cen máis o Conto da boa pipa que un compromiso político. 

O pobo xa non cre ao Partido Popular despois de tantas
mentiras. Dique flotante sen financiamento, floteis fantas-
mas, indemnizacións en diferido, contas A, B e C, mentiras.
Mentiras que matan o pobo de fame para darlles beneficio a
todos os amigos canallas. Roubo aos aforradores con prefe-
rentes, discriminación de xénero na escola, roubo dos foga-
res aos hipotecados... Sempre gobernando para os podero-
sos, para os seus amigos, para os que alimentan os sobres. 

Mentres, na ría de Vigo 10.800 empregos directos do
sector naval perdéronse e outros 26.000 indirectos, que xa
están a provocar un éxodo masivo de profesionais cualifica-

dos. En febreiro de 2013 constaban rexistrados en Galicia
como demandantes de emprego 1.421 persoas con acredita-
ción naval, das que 1.077 son da comarca de Vigo. A meta-
de do desemprego da comarca de Vigo, unhas 50.000 perso-
as, cópao o sector naval, que é o único capaz de xerar traba-
llo se se arbitran solucións de financiamento. Se o naval non
remonta a situación laboral en Vigo e Ferrol vai ser infernal,
daranse cifras de desemprego escandalosas. 

Galicia rexistrou en febreiro a peor cifra de todo o Esta-
do, case o dobre que a media, en canto a contratacións; unha
caída de case un 25 %. Dos 40.802 contratos asinados,
13.139 –menos que en xaneiro–, cerca dun 90 % foron tem-
porais.

Segundo afirman no sector, os descensos experimenta-
dos na ocupación media por sectores na ría de Vigo é dun
90 % menos en obra nova, un 60 % menos en reparación
naval, un 95 % menos en talleres de fabricación de bloques
e un 40 % menos en compañías auxiliares. Metalships ten
carga de traballo ata mediados do 2014 para 500 traballa-
dores. Armón ten carga de traballo ata mediados do 2015
para 400 traballadores. Cardama terá traballo para 150
empregados ata final de ano. Freire ten traballo para 100
operarios durante catro meses. Barreras segue parado pen-
dente do flotel. 

Vigo, por primeira vez na súa historia, está a perder
poboación. Gran parte da mocidade emigra a Asturias, País
Vasco –onde si hai traballo no naval–, Alemaña, Holanda ou
Francia, encantados de recibir man de obra cualificada. Os
que quedan non poden ter fillos porque Galicia non lles ofre-
ce futuro. Mentres, a Xunta de Galicia inventa un súper Plan
de natalidade. O único Plan de natalidade que existe é o
benestar social e o pleno emprego. 

Entre os estragos que está a producir a nefasta xestión
desta crise hai un realmente dramático e vergoñento: a cre-
cente pobreza infantil. Un grave problema directamente vin-
culado á deterioración do mercado laboral nun país, Galiza,
onde segundo datos da EPA hai xa 30.000 fogares sen nin-
gún ingreso. A precariedade laboral e o desemprego de moi-
tos pais e nais converteu a España nun dos países da Unión
Europea con maiores taxas de pobreza entre a poboación
menor de 18 anos, detrás dos Países Bálticos, Irlanda ou
Bulgaria. 
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Por todo isto e ante a enorme responsabilidade que como
Goberno teñen, prégolles que non contesten como teñen por
costume co consabido: “e ti máis”; co consabido: “e ¿en
Andalucía que?”. Por favor, pídolles que por respecto a
todas as persoas que están pasando fame, necesidade e pre-
cariedade, que están sendo roubadas polos bancos coas pre-
ferentes, que están sendo botadas das súas casas polos mes-
mos bancos que lles rouban o diñeiro, contesten: ¿cales son
os plans da consellaría? Non volvan escapar da resposta.

Hoxe, nesta Semana Santa, en Ferrol celébrase unha gran
procesión relixiosa, pero por primeira vez esta procesión vai
estar acompañada doutra procesión; unha procesión do
pobo, unha procesión de traballadores e traballadoras de
Ferrol, do pobo de Ferrol reclamando futuro para unha
comarca que xa sufriu a reconversión naval nos oitenta.
Galiza non pode soportar máis esta miseria. 

Señores e señoras do PP, vostedes gobernan, presentá-
ronse a unhas eleccións políticas para gobernar este país
sabendo as circunstancias que había, posto que vostedes
gobernaban antes destas eleccións. Polo tanto, deben de ter
un plan de futuro para este país que ninguén coñece. E dígo-
lles máis: debería de estar penado por lei que o presidente da
Xunta minta en sede parlamentaria, que o Goberno nos
minta en sede parlamentaria. Isto debería de ser un delito e
todos vostedes deberían de estar na cadea por mentirlle ao
pobo de Galicia. (Murmurios.) (Protestas.) (Aplausos.) 

Moitas grazas e espero que por primeira vez... (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) (Protestas.)

Parecen vostedes... (Protestas.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señorías, por
favor. 

Por favor, garden silencio.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Parecen vostedes hooli-
gans. (Murmurios.) Seguramente, porque a maioría de vos-
tedes estudou no ensino privado católico, apostólico e roma-
no. 

Moitas grazas. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Martínez.

Respóstalle o conselleiro de Economía e Industria. (Mur-
murios.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señorías, por
favor, por favor, prégolles silencio.

Señora Díaz, prégolle silencio, a ver se pode comezar o
conselleiro. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Grazas.

Señor conselleiro, cando queira.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Moi ben, grazas, señor presidente.

Señoras e señores deputados.

Permítame, señoría, que non lle admita indicacións sobre
como teño que responder á súa intervención, como eu non
lle dou ningún tipo de indicacións de como ten que vostede
formular a súa interpelación. (Aplausos.) E, dende logo, pré-
golle que respecte o Grupo Parlamentario Popular e non
levante ningún tipo de ameaza nin de expresións que non se
axustan á realidade. (Aplausos.)

En calquera caso, unha vez máis, (Murmurios.) por
suposto, acudo a este Parlamento para explicar, como non
pode ser doutra forma, as actuacións que a Xunta de Galicia
está facendo no eido do sector naval e, particularmente, na ría
de Ferrol. Un sector estratéxico, un sector clave no desenvol-
vemento económico de Galicia que está tendo que superar
efectivamente unha serie de dificultades para continuar
xerando emprego e riqueza en Ferrolterra. Este Goberno está,
como ben saben, fortemente implicado no apoio ao sector
naval en Galicia e dende a Xunta de Galicia recoñecemos a
importancia que ten para todos os galegos e galegas, para os
traballadores do sector naval, a situación deste sector, e pou-
cos gobernos, por non dicir ningún, señoría, se teñen impli-
cado tanto na súa potenciación como o actual.

Efectivamente non vou falar da implicación dos anterio-
res gobernos da Xunta, especialmente o bipartito, porque o
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resultado sería cero, e non tería moito que dicir nesta inter-
pelación.

Porque falamos dun sector que dá traballo, efectivamen-
te, a unha parte importante dos galegos, 12.000 postos de
traballo; un sector que supón o 5 % do produto interior
bruto, e un sector que ten unha incidencia moi importante en
territorios como Ferrolterra e Vigo. Pero é certo que ata hoxe
tivo unha evolución difícil e desigual debida a diferentes cir-
cunstancias: reconversións industriais, sancións europeas,
gobernos centrais que non apostaron en ningún momento
polo naval galego, e todo iso agora vese acentuado pola
redución da demanda derivada dunha crise mundial que está
afectando a todos os sectores e a todos os países. Pero loxi-
camente nós non deixamos de actuar, e por iso este Goberno
se ten implicado, como lle dicía, co sector naval como nin-
gún outro o fixera nunca. Permítame que lle recorde breve-
mente algunhas das actuacións máis destacadas que temos
levado a cabo nos últimos anos.

En primeiro lugar, unha mobilización de máis de 80
millóns de euros durante a pasada lexislatura para o apoio á
innovación, á internacionalización, cooperación empresarial
e formación especializada no sector naval galego.

En segundo lugar, a reactivación de Pymar, creando un
fondo de garantías navais que estará en disposición de mobi-
lizar polo menos 60 millóns de euros neste exercicio de
2013.

A posta en marcha do programa Empreganav –nacido,
como ben saben, e acordado na mesa do naval do diálogo
social–, cun orzamento de máis de 3 millóns de euros; o
apoio específico a estaleiros en risco, que permitiu salvar
a situación de empresas tan significativas e importantes
para Galicia como Vulcano ou Factoría Naval, que están
hoxe en día nunha situación de poder aportar ao sector
naval grazas á intervención da Xunta de Galicia; unha
alianza estratéxica ademais coa cuarta petroleira do
mundo, Pemex, que dará osíxeno aos estaleiros galegos no
curto prazo e que supón unha grande oportunidade no
medio e longo prazo que estamos a traballar dende o
Goberno galego, e o esforzo finalmente para conseguir
que se aprobase un novo sistema de tax lease para volver
poñer os nosos estaleiros en igualdade de condicións con
respecto a estaleiros do resto da Unión Europea; un novo

sistema tax lease que, como ben saben tamén perfecta-
mente os grupos da oposición, o anterior Goberno central
non foi quen de acordar coa Comisión Europea. Ademais,
loxicamente, dos traballos destinados a completar o pro-
nunciamento favorable por parte da Comisión Europea á
cuestión da retroactividade. 

Pero o apoio da Xunta de Galicia a Ferrolterra non só se
circunscribe ao sector naval, o pulo da súa industria é un dos
obxectivos deste Goberno e vai moito máis alá ca o sector
naval. Podo concretar neste sentido as actuacións do porto
exterior de Ferrol, que constitúen un dos piares para a crea-
ción de emprego dentro de Ferrolterra, onde o pasado 2012
se superaron os 13 millóns de toneladas, sendo o segundo
porto de maior crecemento en España. Ademais, estase a pór
en funcionamento a terminal de contedores, que estamos
convencidos de que permitirá converterse nun hap interna-
cional de referencia, aproveitando a situación xeográfica de
Galicia como nodo internacional.

Pero, ademais, temos na comarca, tamén como ben coñe-
cen, unhas actuacións de discriminación positiva cara
Ferrolterra con axudas ao investimento.

Por destacar algunhas delas, o programa Reindus permi-
tiu apoiar nos últimos catro anos 170 proxectos con máis de
200 millóns en axudas que mobilizaron preto de 400 millóns
de investimentos en Ferrolterra. Ou as liñas de axuda con-
templadas no Plan Ferrol, que establece unha discriminación
positiva da comarca nas diferentes ordes de axuda, así como
en investimentos de diversa índole.

E o fondo Xes-Impulsa Ferrol, un fondo de capital-risco
específico, que se creou para a comarca de Ferrol, (A seño-
ra Sestayo pronuncia palabras que non se perciben.), para
impulsar o tecido empresarial e a creación de emprego, que
permitiu mobilizar máis de 25 millóns de euros.

Todo isto non é máis, por moito que lles pese, que a cons-
tatación de que o Goberno galego identifica Ferrolterra como
un territorio prioritario, cunha gran capacidade de desenvol-
vemento e que estamos impulsando... (A señora Sestayo
Doce pronuncia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Sestayo,
señora Sestayo...
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O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López):... co esforzo de todos.

Escoitamos, como non pode ser doutra forma, os desem-
pregados, somos absolutamente sensibles coa súa preocupa-
ción e que nadie teña a máis mínima dúbida de que estamos
facendo todo o que está na nosa man para incentivar a acti-
vidade económica e a creación de emprego na comarca, e
non só na comarca, senón tamén no resto de Galicia.

E permítanme lembrarlles tamén que este Goberno
emprendeu múltiples accións concretas para o apoio ao esta-
leiro público da ría de Ferrol. Pese a non ter ningún tipo de
responsabilidade directa, como ben saben, este Goberno fixo
o que ningún goberno autonómico fixera ata o de agora,
¡ningún!, emprender actuacións concretas dirixidas a darlle
viabilidade a Navantia co mesmo esforzo que se se tratase
dunha empresa autonómica. (A señora Sestayo pronuncia
palabras que non se perciben.) O obxectivo non é outro que
conquerir carga de traballo para o naval...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Sestayo,
señora Sestayo, señora Sestayo, por favor, por favor, ¡non,
non! Por favor, perdoe, señor conselleiro. (Protestas.) Seño-
rías, silencio, por favor. 

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López):... nacendo así a iniciativa do dique flotante.

E por iso esiximos aos responsables de Navantia, como
non pode ser doutra forma, que traballaran na súa política
comercial para conseguir carga de traballo, e por suposto
que dote das instalacións na ría... (A señora Sestayo pronun-
cia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Sestayo,
chámoa á orde por primeira vez.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): ... destinadas a incrementar as capacidades...
(A señora Sestayo pronuncia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Sestayo.
Perdoe, señor conselleiro, perdoe. Señora Sestayo, señora
Sestayo, chámoa á orde por primeira vez. (A señora Sestayo
pronuncia palabras que non se perciben.) Señora Sestayo,

señora Sestayo, estouna chamando á orde por primeira vez,
¿non sei se o entendeu? (A señora Sestayo pronuncia pala-
bras que non se perciben.) Pois agradézollo, faga o favor, se
entendeu o que é chamala á orde, pídolle que se comporte
como merece, neste caso porque está falando o conselleiro,
está falando, non está vostede no uso da palabra. Polo tanto,
chámoa á orde por primeira vez, e prégolle, por favor, que
deixe descorrer con toda normalidade o debate.

Prosiga, señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Por este mesmo compromiso con Ferrol,
señorías, dende a Xunta de Galicia propuxemos a constitu-
ción dun pulo investidor que atrae capitais privados para
abordar o desembolso preciso para dotación de infraestrutu-
ras que permitan optimizar as instalacións dos estaleiros, e
moi especialmente no eido das reparacións, e por iso a Xunta
de Galicia foi a que deu o primeiro paso, e fomos a primei-
ra administracións que contempla nos seus orzamentos unha
partida orzamentaria de 5 millóns de euros para o desenvol-
vemento do dique flotante. E todo iso, señoría, pese a que o
seu grupo parlamentario, lamentablemente, non foi capaz de
apoiar esta iniciativa en favor do naval ferrolán. (Aplausos.)

Tamén, por ese motivo de responsabilidade, estamos tra-
ballando cóbado con cóbado co estaleiro para solicitar á
Comisión Europea o levantamento do veto que pesa sobre os
estaleiros da ría, e para dotar as gradas de carga de traballo
seguimos traballando cunha política comercial intensiva,
cunha diplomacia internacional que permitiu xa a Navantia
asinar o seu primeiro contrato en cinco anos, o contrato asi-
nado coa petroleira Pemex, unha alianza estratéxica que
entendemos que vai xerar oportunidades dentro do proceso
de renovación da súa frota menor, e acompañar a constru-
ción do flotel que devolverá de xeito inmediato o traballo ás
súas gradas. Un contrato, señoría, que está fóra de toda dúbi-
da, asinado, como ben saben, polo propio avogado do esta-
do de Navantia.

Señorías, os contratos internacionais requiren dunha
especial dilixencia. Unha contratación desta envergadura, é
máis, cunha entidade pública como é Pemex, esixe rigor,
esixe o máximo respecto aos tempos, aos tempos que ten
que marcar, como non pode ser doutra forma, o propio
cliente.
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Señorías, o compromiso con Ferrol e co seu sector naval
desta Xunta de Galicia é firme e nunca foi tan importante.
Nós estamos plenamente convencidos das capacidades do
sector naval, da solvencia dos estaleiros, e como parece que
vostedes non o están, estamos absolutamente convencidos
da capacidade dos traballadores do sector naval, por iso esta-
mos a traballar, esforzándonos cada día máis.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): O único que lles pedimos é respecto e res-
ponsabilidade; o primeiro está claro que coa intervención da
súa señoría non o están a facer, agora xa só queda pedirlles
un pouco de responsabilidade.

Pola nosa banda seguirémonos dedicando cada día a
garantir o futuro do sector naval de Ferrol e de toda Galicia,
esperamos poder contar algún día coa súa colaboración.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, conse-
lleiro.

Réplica. Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Gale-
ga de Esquerda, ten a palabra a señora Martínez.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Ben, eu non lle dei indica-
cións sobre a súa resposta, só lle pedín que non mentira por
primeira vez, pero imposible; se non menten, manipulan os
datos e cóntannos aquí unhas películas que parece que os
demais somos parvos e non nos enteramos, realmente. Pero
imos ver, ¿como vostedes poden dicir que la crisis mundial
cando non afecta a todo o mundo? Aquí hai xa dentro do
Estado, Asturias e Euskadi están traballando no naval, Gali-
za non, e xa non digamos outros países de Europa e de fóra
de Europa, polo tanto non pode facerme referencia á crise
mundial como solución.

Por outro lado, eu non ameacei, só dixen que debería de
estar penado que se minta por parte do Goberno en sede par-
lamentaria, e sígoo dicindo, debería de estar penado e todos
vostedes deberían de estar na cadea. (Protestas.) Aquí os
únicos que ameazan son vostedes, e non ameazan de pala-

bra, ameazan con feitos, ameazan quitándolle o dereito á
sanidade ao pobo, ameazan quitando o dereito ao ensino
público ao pobo, ameazan matando o idioma deste pobo.
Vostedes si que ameazan o pobo galego, non son eu quen os
está ameazando.

O Plan Ferrol leva quince meses parado, quince meses
sen que lle fagan nin caso por parte do Goberno, e teñen a
cara de sacalo aquí como se estiveran facendo algo, ¡quince
meses sen facer nada!, ¿a que están esperando? 5.000 euros
de investimento no Plan Ferrol, ¿pero como pode ser iso
unha escusa do Goberno? (Protestas.)

Din vostedes que están esperando a resposta de Bruxelas,
unha mentira máis do Partido Popular, non se dirixiran a
Bruxelas ata agora, pero, ¿como é posible que mintan así ao
pobo e aos traballadores, e aínda por riba veñen aquí expo-
ñerse como se fosen os máximos defensores do sector naval
e dos seus traballadores? Nós, evidentemente, sabemos que
son os mellores traballadores que hai, que están cualificados,
igual que o sabe Alemaña e o sabe Holanda, por iso os están
reclamando, por iso queren que se vaian e se queden alí a
traballar.

Prometían que en marzo os estaleiros estarían cortando
chapa, non hai nin latas de conserva para levantarlle a chapa
da tapa, non hai nada no naval, está parado, déixense de
mentir. Se non teñen ideas dimitan, vólvollo dicir, dimitan,
porque están levando o pobo galego á miseria, porque nos
levan á fame, porque están destruíndo todo o tecido indus-
trial, porque non hai nin un só sector estratéxico deste país
que estea apoiado polo Goberno. 

A única solución que teñen é a que dixo hoxe o presi-
dente: levantar este país con minas a ceo aberto, iso é o
único que teñen na cabeza, e ese non é o futuro que o pobo
quere, ese non é o futuro que queremos para este país, non
queremos que se nos venda o país a multinacionais por
cachos, ¡xa está ben!, ¡xa está ben de mentir!, ¡xa está ben
de mentir!

Polo tanto, señor conselleiro, tómese en serio os proble-
mas do emprego, deixe de mentir á xente. A xente sabe que
non ten emprego, os traballadores do naval de Ferrol e de
Vigo saben que non teñen chapa para cortar, saben que se
lles acaban as prestacións por desemprego, saben que lles

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 17
27 de marzo de 2013

33



acaban de retirar a pensión para maiores de 55 anos, que
están recrudecendo todas as axudas aos desempregados, e
seguen negando a maior.

Xa está ben, se non saben gobernar, por favor, dimitan,
porque é mellor que non fagan nada a que fagan o que están
facendo, que é nada, pero ademais en contra do pobo.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Martínez.

Turno de peche, señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Señora Martínez, podo dicirllo máis alto, non
o vou facer, pero dende logo máis claro si que non llo podo
dicir. O Goberno, este Goberno, non deixa de manter o seu
compromiso co sector naval e con Ferrol, tanto nas súas
actuacións, no eido da política comercial, como, por supos-
to, tamén nas súas actuacións apoiando as diferentes inicia-
tivas dentro do Plan Ferrol.

Efectivamente, o estaleiro de Navantia ten a responsabi-
lidade de desenvolver unha política comercial que garanta a
carga de traballo e a contratación dos buques dentro do esta-
leiro. E o que está a facer a Xunta de Galicia é implicarse
nesa responsabilidade de Navantia, axudar a Navantia.
(Murmurios.) E, nese sentido, nós estamos a desenvolver
–como lle digo– todas as actuacións que están na nosa man
para colaborar e para que Navantia teña carga de traballo.
Esa é a actuación deste Goberno que actúa con responsabili-
dade colaborando neste caso con Navantia, que, como lle
digo, é quen ten a responsabilidade de desenvolver esta polí-
tica comercial.

Pero voulle falar, como non pode ser doutra forma, da
herdanza dun goberno co que vostede no seu momento non
chegou a ser crítica. Aquel goberno que prometía –como lle
recordo– un plan industrial para Ferrol que nunca chegou.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Que prome-
tía o levantamento dun veto que nin sequera intentou. (Inte-
rrupcións.) E que prometía a sexta Fragata F-100 que
nunca vimos. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Aquel goberno que xa anticipara que o dique flotante non

podía ser financiado directamente cos presupostos xerais do
Estado.

Afortunadamente hoxe a situación do Goberno central
con Navantia está mudando. Entre outros, podo sinalarlle os
contratos que xa se asinaron por parte de Navantia (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.) coa Mariña aus-
traliana, para a construción de cinco bloques dun destrutor;
outro contrato coa Mariña de Argelia, para a modernización
de buques patrulleiros; facendo un traballo serio e rigoroso
entre a Xunta de Galicia e Navantia para conseguir o levan-
tamento do veto á construción civil; traballando e impul-
sando un pulo investidor que permita a mellora das instala-
cións, e deseñando, a instancia dos alcaldes e representan-
tes sindicais, a consulta formal sobre o dique flotante na que
posiblemente se inclúa o solicitado para o levantamento do
veto. Eu lamento profundamente o seu descoñecemento do
proceder da administración comunitaria, laméntoo profun-
damente.

E lamento tamén profundamente que nin sequera escoite
as respostas oficiais que dan os comisarios da Unión Euro-
pea, laméntoo. Simplemente lle remito a resposta do comi-
sario Almunia no Parlamento Europeo ante unha pregunta
do deputado Antolín Sánchez Precedo, na que resposta lite-
ralmente –e leo– que: “As autoridades rexionais españolas,
Xunta de Galicia e a SEPI realizaron consultas informais
deste proxecto ante os responsables da Comisión Europea”.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Polo tanto,
señora Martínez, a Xunta de Galicia non deixou de actuar en
ningún momento. (Aplausos.) (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

Como ben saben, é un proceder habitual da Comisión
Europea facer consultas informais, o que se denomina non
papers... (A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que
non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Sestayo,
chámoa á orde... Señora Sestayo... (A señora Sestayo Doce
pronuncia palabras que non se perciben.)

Non, perdón, señor conselleiro.

Señora Sestayo, chámoa á orde por segunda vez. E advír-
toa que se a teño que chamar á orde por terceira vez ten que
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abandonar o Pleno. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.)

Non, non, eu sei moi ben a quen teño que chamar, aos
dun lado e aos do outro. (Interrupcións.) E aquí... (Inte-
rrupcións.) Non, non, (Interrupcións.) pero non, non
imos... (Interrupcións.) Aquí o que se pide é que colabore
todo o mundo para o desenvolvemento do pleno. Eu non
teño inconveniente en chamar á orde este lado e este lado.
(Interrupcións.) Non teño... (Interrupcións.) Pero neste
caso non é, porque está vostede interrompendo constante-
mente, por iso a teño que chamar á orde por segunda vez.
(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)

Segunda vez, téñoa que chamar, advertina. (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.)

Prosiga, señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Unha vez que se obtivo resposta a esta con-
sulta informal na que –como recoñece o propio comisario
Almunia– participou a Xunta de Galicia, os mesmos axentes
solicitan que se realice a consulta formal. Unha consulta que
non é, como pensa algún grupo parlamentario –como pode
ser perfectamente AGE ou o BNG–, presentar unha pregun-
ta escrita no Parlamento Europeo, iso non é unha consulta
formal. Estamos a falar dunha consulta seria que ten que
incluír os informes de viabilidade técnica e de viabilidade
financeira, o financiamento previsto, o econograma de exe-
cución e os retornos agardados. Unha consulta coa que que-
remos conseguir o levantamento do veto que pesa sobre as
instalacións, todo ten que respostar a unha planificación nas
nosas actuacións. Se non o facemos así, señorías, estariamos
actuando, como xa fixera o Goberno bipartito, e xa sabemos
cales foron os resultados: nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Señora Martínez, a diferenza entre AGE e a
Xunta é evidente. Grazas á acción deste Goberno conseguí-
ronse maiores logros dos últimos anos para o naval, un acor-
do estratéxico coa cuarta petroleira do mundo, un novo sis-

tema tax lease e os primeiros en falar dun pulo investidor. E
tamén, grazas á Xunta de Galicia, a primeira administración
que conta nos seus orzamentos cunha partida orzamentaria
de 5 millóns de euros para o dique flotante.

Non me entenda mal coa miña intervención, estou con-
vencido de que vostedes tamén queren o mellor para Ferrol-
terra. Pero nada, na miña humilde opinión –que lle dicía–
están errando na súa postura.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): O verdadeiro apoio a Ferrol e aos traballado-
res do naval é xerar oportunidades e buscar a viabilidade
económica a través dun traballo serio e rigoroso.

Prégolle, polo tanto, que deixen de sementar dúbidas
sobre o compromiso das institucións, porque nunca houbo
un compromiso semellante. Prégolle tamén que deixen de
sementar dúbidas sobre os contratos de PMI e prégolle, en
definitiva, que reflexionen e que cambien de actitude. Dei-
xen de buscar a oportunidade política permanente e comecen
a buscar oportunidades de futuro.

Moitas grazas. (Aplausos.)

(O señor Puy Fraga pide a palabra.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ¿Si, señor Puy?

O señor PUY FRAGA: Quería pedir a palabra con base no
artigo 76.3 do Regulamento. Cando se fai unha alusión a un
grupo que atenta contra o seu decoro, señor presidente.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Si, ten vostede
dous minutos.

O señor PUY FRAGA: Señor presidente, se hai un dereito
dos deputados individuais e, polo tanto, de todos os mem-
bros deste grupo que está especialmente protexido polo
ordenamento xurídico –sen ir máis lonxe, polo artigo 18 do
noso regulamento– é o dereito a expresar sen ningún tipo de
consecuencia penal e con liberdade a expresión e a opinión
nesta Cámara. Polo tanto, eu supoño que cando a ilustre
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señoría que interveu en representación da AGE dixo que
desexaba que polas nosas opinións todo o noso grupo ingre-
sara na cadea, supoño que o dixo quizais facendo un exceso
verbal, que eu creo que tendo en conta o que acabo de dicir
sería conveniente retirar.

Eu non valoro se as opinións que expresamos para ela
son mentira ou non, eu creo que non o son. Pero en todo caso
digamos o que digamos, ao igual que ela –eu defenderei
sempre o seu dereito tamén a dicir o que crea libremente–,
ningún membro desta Cámara debería ir á cadea por expre-
sar a súa opinión. (Aplausos.)

(A señora Martínez García pide a palabra.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ¿Si, señora Mar-
tínez, para que quere a palabra?

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Pois para aclararlle, porque
me entendeu mal. Eu non dixen que desexara que estivera na
cadea, dixen que...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, pero
non ten...

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ... mentir en sede parlamen-
taria debería de estar penado. E se estivera penado todo o
Partido Popular desta Cámara estaría na cadea. E niso ratifí-
come 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, non
está vostede no uso da palabra.

Seguinte interpelación.

Interpelación de D.ª María Carmen Acuña do Campo e
dous deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre os colapsos producidos nos servizos de urxencias
dos distintos centros hospitalarios dende o ano 2009

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
interpelación ten a palabra a señora Acuña do Campo.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidente.

Bo día, señorías.

Conselleira.

Os xornais galegos recollen a diario, conselleira, cousas
como estas: “O Valedor investigará de oficio a saturación de
urxencias do CHOU para saber se é certo que os enfermos
esperan en corredores e padiolas máis de tres días cando
existen camas baleiras no recinto”; “Comisións Obreiras
denuncia a grave desatención en urxencias provocada pola
diminución de persoal médico e de enfermería e pola non
cobertura das baixas”; “Os traballadores denuncian a mala
xestión do Servizo de Urxencias de Ourense, os doentes
quedan camuflados en urxencias para non contabilizar como
ingresos”. Ou cousas como estas, conselleira: “A CIG
denuncia colapso nas urxencias do CHUS e esperas nos
doentes graves debido a que cada día hai máis enfermos e
menos persoal sanitario. E incluso falta o material máis
imprescindible para atendelos”; “Máis ataques de Feijóo aos
galegos, denuncian a saturación das urxencias mentres hai
camas para hospitalización pechadas ou baleiras por orde do
PP dende a Xunta”. Pódese pensar que se estean usando ser-
vizos de urxencias como unidades de hospitalización.

Ou cousas como estoutras, conselleira: “Colapso nas
urxencias do CHUAC, situación de extrema gravidade e
ademais mantida no tempo. Pacientes maiores de oitenta
anos e con patoloxías graves permanecen ata tres días nun
sillón en urxencias en espera dunha cama mentres en Aben-
te y Lago permanecen baleiras. A comisión do centro do
CHUAC traslada a impotencia dos profesionais sanitarios e
denuncia que os responsables do hospital miran para outro
lado e continúan recortando en recursos humanos, materiais
e estruturais”; “Colapso de ambulancias no CHUAC á espe-
ra de que lle devolvan a padiola. Os doentes teñen que per-
manecer horas e horas esperando e sen atender na propia
padiola da ambulancia que consecuentemente permanece alí
retida”.

Pero tamén podiamos ler estes días nos xornais, conse-
lleira, cousas como estoutras: “A austeridade colapsa as
urxencias de Vigo, as listas de espera superan as 25.000 per-
soas por falta de camas e de persoal”; “Os médicos advirten
que se perderán vidas innecesariamente. Non hai medios
humanos suficientes pois non se cobren nin baixas nin xubi-
lacións”; “Nas urxencias dos hospitais galegos con equipos
que superan os quince médicos apenas hai dous ou tres fixos.
Rotan en contratos de tres ou seis meses”; “Os médicos
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achacan a morte en Vigo ao colapso crónico das urxencias,
colapso crónico en urxencias que ás veces se recrudece e se
non morre máis xente é grazas ao esforzo que a diario fan os
profesionais en medio dunha situación caótica”.

Conselleira, todo isto é recollido dos xornais, pero é que
ademais dos xornais tamén o din os sindicatos, dino os pro-
fesionais, dío a cidadanía, dío o Valedor, dío o fiscal, e,
como non, dicímolo tamén dende os grupos da oposición. 

E precisamente nesa situación, nese contexto que eu
acabo de debuxar, prodúcese a morte dunha muller mentres
esperaba nun deses servizos totalmente colapsados. 

Señorías, nos hospitais morren doentes desgraciadamen-
te todos os días, claro que si, pero non mentres esperan sen
atender, sen atender, nun caótico servizo de urxencias. 

Preguntámonos, conselleira, que máis ten que pasar para
que vostedes escoiten, para que vostedes reaccionen, para
que vostedes muden de actitude. Pero vexamos o que din
vostedes ante todo isto.

“Galicia nega o colapso nas urxencias e insiste en que se
cobren todos os turnos e ausencias”. Sóalle, ¿verdade, con-
selleira? Porque isto díxoo vostede mesma. “Non acepto que
esteamos nun colapso, simplemente é o pico da gripe”. 

¿E que di o presidente, o señor Feijóo, antes estes feitos?
“Que se investigue se houbo un erro no diagnóstico previo
da muller”. A mesma estratexia de sempre do presidente, do
señor Feijóo, culpar a outro, neste caso aos profesionais. E
mesmo o director xeral de Asistencia Sanitaria cualificaba
na Comisión 5.ª esa morte simplemente de desgraciado inci-
dente. E mentres tanto o PP, o grupo que apoia o Goberno,
intentando matar o mensaxeiro, criticando que os grupos da
oposición pidamos explicacións ante unha situación tan
grave. Resulta que nesta singular democracia na que nos ten
inmersos o Partido Popular na Xunta non se permite nin
sequera preguntar por que morre xente esperando nunhas
colapsadas urxencias. 

Mire, cando avisabamos de que os recortes provocarían
unha gran deterioración na sanidade, vostedes acusábannos
de alarmistas, e agora que chegan as mortes, de utilizalas
con saña. Eu non sei que queren, señorías, non sei se acaso

que calemos, que miremos para outro lado, mentres voste-
des tranquilamente destrozan, venden e se reparten todo o
público.

A cidadanía está francamente moi confundida. Moi con-
fundida cando escoitan o PP tachar de despilfarro aquilo que
facían os socialistas, que era gastar cartos no público: na
educación, na sanidade, na Lei de dependencia, mentres
comproban cada día que detrás da austeridade do PP o que
se esconde son os Bárcenas, o Gürtel, Pablo Crespo ou San-
tiago de Compostela. Gústelle ou non, conselleira, a nosa
obriga é pedirlle a vostede explicacións e a súa dar explica-
cións; e non só aos grupos da oposición, senón a toda a cida-
danía galega.

Pero eu pregúntome que espera vostede, conselleira, se
destroza a atención primaria. O primeiro que fixo foi supri-
mir o plan de mellora, pero a continuación está reducindo,
cortando pola metade, a dotación dos centros de saúde do
rural, ou desintegrando xa directamente a atención primaria
co decreto da área integrada. 

Mire, se xa nin informan as probas complementarias que
se solicitan dese nivel. Si, si, non sei se sabe, nin a radiolo-
xía simple nin sequera as densitometrías. Se non cobren vos-
tedes as baixas nin as xubilacións nin as vacacións; se aos
profesionais de urxencias os contratan, conselleira, por gar-
das e agora por turnos deslizantes, ¿non?, que non sei seque-
ra se lles vai cubrir o seguro; se as listas de espera están
absolutamente disparadas e coas axendas pechadas; se para
rebaixar a espera, por exemplo, en cardio suprimen as listas,
mandando eses doentes que levan esperando para que os
vexa o cardiólogo de novo ao médico de cabeceira, conse-
lleira. Mire, as cousas están tan mal, tan mal, que a xente
busca solucións onde pode. Vostede, sen embargo, non se
cansa de dicirnos que a demanda de urxencias é cada día
menor. Pero eu non entendo nada, porque o que está claro é
que aí están os [...].

¿Entón que é o que está pasando? ¿Será que a xente
aguanta e aguanta ata que xa non pode máis e acaba en urxen-
cias, e por iso,... non sei, a demanda se comporta así, en picos,
como explosións? ¿Ou talvez será que como os crónicos non
toman ben as medicinas, porque non teñen cartos para paga-
las, chegan ás urxencias moi maliños e se necesita máis tempo
e máis atención para conseguir remontalos e estabilizados?
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¿Ou será que ao ter camas –e ata plantas– pechadas os enfer-
mos se acumulan en urxencias porque non se dispón de camas
onde se poidan ingresar? ¿Ou será que non se queren ingresar,
facendo un hospital paralelo en urxencias,...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ... para que así lles cadren
os números e rebaixar as porcentaxes dos ingresos?

Mire, conselleira, eu non sei que vai pasar coa saúde, non
sei o que espera vostede se o único que lle interesan son os
números. Non sei que espera que pase coas vidas das perso-
as se resulta que a partir de agora parece ser que vai ser o
señor Montoro o que vai decidir se se fai ou non se fai un
transplante segundo o cumprimento do déficit. 

Mire, hoxe os socialistas pediámoslle unha auditoría para
coñecer a situación dos servizos de urxencia, auditoría que
vostedes nos negaron. Hoxe interpelamos e aí están as nosas
preguntas, que non vou repetir por falta de tempo. Conside-
ramos imprescindible saber con que recursos contamos e
como funcionan exactamente as urxencias galegas para tra-
tar de comprender o que pasou en Vigo.

Conselleira, conteste ás nosas inquedanzas con claridade
e con transparencia, e ademais quérolle pedir que, por favor,
nos deixe...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ... por escrito –remato– os
números solicitados...

A señora PRESIDENTA: Remate xa.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ... se non imos pensar que
esconde ...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ... vostede algo.

Grazas, presidenta. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra, para respostar, a conselleira de Sanidade,
dona Rocío Mosquera Álvarez.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez): Bos días, señorías. 

Os servizos de urxencias hospitalarias son unidades moi
complexas, accesibles durante as 24 horas do día, todos os
días do ano, con excelente capacidade profesional e tecnoló-
xica. Os cidadáns coñecen ben estes servizos e acoden cando
o necesitan, cando o precisan, cando senten que o precisan.
E moitas veces, a maioría das veces, sen pasar pola consul-
ta dun médico de atención primaria nin por un punto de aten-
ción continuada de primaria.

Nas últimas décadas, tanto en España como nos países
dos noso contorno, a frecuentación presenta unha tendencia
crecente, e a maioría dos ingresos hospitalarios proveñen do
servizo de urxencias. Trátase dunha demanda aleatoria e non
programada, cunha gran variabilidade na casuística. Ade-
mais en determinados momentos ou épocas do ano, depen-
dendo das características e patoloxía da poboación atendida,
prodúcense aumentos na afluencia que provocan situacións
de sobrecarga nestes servizos. 

O envellecemento poboacional, os novos patróns de
morbilidade, sobre todo relacionados coa cronicidade e a
pluripatoloxía, a gran accesibilidade, a desigualdade da
información e da educación sanitaria, todos poden ser –e son
de feito– factores que inflúen nesta demanda. 

Para organizar adecuadamente estes servizos e dar unha
asistencia de calidade nós pensamos que a abordaxe ten que
ser integral, tanto no que se refire ao resto do hospital como
ao resto do sistema, fundamentalmente aos servizos de aten-
ción primaria. Na Consellería de Sanidade e no Servizo
Galego de Saúde detectamos a necesidade de adaptar o sis-
tema ás novas necesidades e características dos pacientes e
dos cidadáns e tamén da dispoñibilidade de novos instru-
mentos e tecnoloxías, e deseñamos unhas liñas estratéxicas
para facelo que vostedes xa coñecen, que é a Estratexia Ser-
gas 2014. 

Os principios que sustentan esta estratexia son situar ao
paciente no centro do sistema, prestar unha atención próxi-
ma, segura e de calidade no lugar máis próximo ao paciente

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

38

Número 17
27 de marzo de 2013



e eliminar o que non engada valor, con especial importancia
nos servizos de urxencia.

En relación coas capacidades estruturais realizamos
melloras nalgúns hospitais, pero tamén é ben coñecido que
noutros, como no hospital da Coruña ou no hospital de Vigo,
existen problemas de espazo que limitan en gran medida a
capacidade de organización do servizo; limitacións que
veñen desde hai moitos anos e que este Goberno vai solu-
cionar, pois licitamos e puxemos en marcha a obra de
ampliación do servizo da Coruña –obra que estará finaliza-
da no próximo outono– e temos en construción o novo hos-
pital de Vigo.

Tamén é fundamental contar cun sistema de información
sólido que permita mellorar a asistencia e coñecer a súa
casuística. Neste sentido a extensión da historia clínica elec-
trónica e o feito de que sexa única e compartida tamén nos
servizo de urxencia, tanto de primaria como do hospital,
representa unha ferramenta de grandes vantaxes.

O cálculo do número de profesionais por quenda esta-
blécese en función das necesidades, tendo como referencia
os ratios e estándares de calidade establecidos nos propios
plans funcionais que foron elaborados cos profesionais.
Neste servizo as presenzas cóbrense de acordo con estes
plans funcionais sempre ao cen por cento. Ademais, para
mellorar a operatividade realizamos axustes dependendo da
actividade por día de semana e por época do ano, con refor-
zos cando a frecuentación é maior. 

O sistema de clasificación de pacientes foise transfor-
mando dun sistema baseado en criterios subxectivos e non
sistemáticos a un centrado na obxectividade e na homoxe-
neidade, que permite unha clasificación internacionalmente
aceptada do grao de severidade dos pacientes que requiren
atención urxente. 

No marco da nosa estratexia de calidade e aplicación do
protocolo, alí onde é posible instauramos de forma progresi-
va o sistema de clasificación e priorización de pacientes que
denominamos triaxe Manchester, o que supuxo unha rees-
truturación profunda para mellorar o modelo de traballo do
servizo e que os pacientes máis graves sexan atendidos
antes. O sistema Manchester permite informatizar e moder-
nizar o modelo de triaxe, homoxeneizando as actuacións, o

que permite tamén establecer unha estratificación por gravi-
dade dos pacientes pendentes de ser atendidos dun xeito áxil
e seguro. 

Polo que respecta á organización asistencial, a xestión
integrada, a mellora da resolución dos centros de saúde e dos
puntos de atención continuada e de atención primaria, a
implantación das vías rápidas, a coordinación co 061, o tra-
ballo desenvolvido pola Escola Galega de Saúde para Cida-
dáns son factores relacionados e que teñen repercusión sobre
a demanda nos servizos de urxencia. Non quero deixar de
mencionar a Estratexia galega de atención á cronicidade.
Todas estas actividades, sen dúbida, contribuirán a mellorar
a resposta que lles damos ás patoloxías crónicas, que en moi-
tas ocasións presentan pluripatoloxía e requiren unha aten-
ción pola porta de urxencias.

Pois ben, todo o conxunto destas medidas, tanto as orien-
tadas a priorizar os pacientes: vías rápidas, xestión de listas de
espera, triaxe; a integración dos recursos asistenciais, a exten-
sión da historia clínica electrónica como ferramenta de sopor-
te da actividade asistencial, e fundamentalmente o incremen-
to da capacidade resolutiva da atención primaria, teñen per-
mitido reordenar a actividade asistencial urxente dun xeito
máis efectivo e eficiente, primando a accesibilidade. 

Con respecto ao ano 2009, no que se acadou o maior
número histórico de pacientes atendidos nas urxencias hos-
pitalarias, 1.050.885, tense producido unha caída anual pau-
latina. Os datos do 2012 reflicten unha diminución de
89.589 urxencias con respecto ao 2009. É dicir, un 8,5 %
menos. Esta diminución é practicamente xeneralizada en
todos os hospitais da rede do Servizo Galego de Saúde, o
que demostra que se trata dunha tendencia estrutural e non
conxuntural. 

Ao mesmo tempo, o número de urxencias atendidas nos
puntos de atención continuada aumenta en case un 3 % entre
o 2011 e o 2012, acadando a cifra de 1,4 millóns, ao tempo
que a porcentaxe de derivacións destes servizos de urxencias
hospitalarias diminúen nun 14 %. Polo tanto, a pesar das
dificultades económicas que atravesamos, o Goberno galego
traballa e toma decisións para mellorar o funcionamento do
sistema sanitario, e aínda que queda camiño por percorrer e,
polo tanto, marxe de mellora, os datos indican que grazas á
implicación e ao compromiso dos profesionais, e tamén dos
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pacientes e cidadáns, conseguiremos ir avanzando e logran-
do resultados. 

Respecto do accidente desgraciado no hospital de Vigo,
direille que hai unha auditoría da Inspección médica aberta, da
que cando teñamos os resultados evidentemente se informará,
e tamén o fiscal e –como vostede dicía– o Valedor do Pobo
teñen abertas as investigacións para determinar realmente se
houbo algo que se puidera mellorar, aínda que estamos con-
vencidos de que a actuación dos profesionais foi total e abso-
lutamente correcta: a paciente estaba vista e estaba avaliada, e
evidentemente foi unha situación desgraciada a que aconteceu.

E, por suposto, señoría, estamos a intentar traballar na
clasificación de pacientes; creo que iso é o mellor que pode-
mos facer nos servizos de urxencias. E tamén dándolle máis
resolución á atención primaria, porque cremos que resolven-
do máis na atención primaria melloraremos a atención nos
hospitais; e para iso pensamos que a xestión integrada é
unha magnífica ferramenta para poder traballar todos xuntos
e ter os mesmos obxectivos.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Réplica da señora Acuña do Campo.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas de novo, presidenta.

Conselleira, non sei se vostede ten o texto da nosa inter-
pelación porque é que non me respostou a ningunha das pre-
guntas que aí figuran. Eu lle rogaría que no segundo turno,
por respecto non ao meu grupo, que tamén, por respecto a
esta Cámara, que tamén, pero sobre todo por respecto á cida-
danía, conteste vostede, porque se non –insisto– algo terán
vostedes que ocultar cando non responden.

Mire, claro que nos servizos de urxencia, na demanda
dos servizos de urxencia, interveñen moitas cousas, ¡claro
que si! Por iso o feito de que estean colapsados debe de sig-
nificar que están a fallar tamén moitas cousas, señora conse-
lleira, na súa xestión da sanidade pública.

Mire, non é nin a gripe nin a falta de espazo do CHUAC,
é moito máis. Nos interpelabámola para coñecer os números

dos servizos de urxencias de cada centro e así poder compa-
ralos. ¿Canto tempo esperan, conselleira, os doentes neses
servizos? ¿En que espazos esperan? ¿Nas urxencias, en pasi-
llos, en boxes, en unidades de preingreso, en silla, en sillón,
en cama, en padiola? ¿Canto tempo esperan antes de ser
atendidos? ¿Canto tempo para ingresar? ¿Cantos días poden
permanecer en observación neses servizos? ¿É igual para
todos os servizos en Galicia?

Preguntamos, conselleira, que protocolos se utilizan e se
son os mesmos tamén en todos os hospitais. Vostede nos
fala do Manchester, Moi ben, ¿quen o aplica, conselleira?
¿Que tipo de profesional aplica o Manchester? ¿É igual en
todos os centros? Vostede sabe que non. Sabe que a triaxe
nalgúns centros a fai o persoal de admisión; noutros enfer-
mería e noutros os médicos. Dado que as estancias nos ser-
vizos de urxencia se prolongan, xa non digo por horas,
senón ata por días, ¿repítese esa triaxe na xente que está
esperando?, ¿con que frecuencia?, ¿con que frecuencia se
repite a triaxe cando a espera se prolonga? Vostede sabe
coma min que, se é longa, iso é necesario con enfermos que
poden estar graves.

¿Teñen todos os servizos a mesma dotación de especiali-
zada asignada, señora conselleira? ¿Cantos profesionais e
que tipo de especialistas? Porque mire, non é o mesmo que
estean de garda en urxencias un otorrino ou un reumatólogo
que un internista. ¿Que responsabilidades asumen os resi-
dentes? ¿Quen os supervisa? ¿Como están xerarquizados
eses servizos? ¿Con coordinadores, con xefes de sección, en
todos iguais? En Ourense vaise crear unha xefatura de sec-
ción ad hoc, sábeo vostede ben, ¿non? 

¿Quen decide o ingreso en planta? ¿O médico de
urxencias, ou o médico de especializada? ¿Faltan camas
para facer os ingresos ou se evitan e se atrasan para baixar
a porcentaxe de ingreso marcada? ¿Que obxectivos lles
plantexa a consellería a estes profesionais? ¿En todos os
mesmos, ou depende da xerencia de área integrada tan
marabillosa, que está dinamitando a atención primaria? E
non o digo eu, dino os expertos en atención primaria, con-
selleira.

Mire, ¿é verdade, conselleira, que os obxectivos para os
médicos de urxencia, para eses profesionais, é simplemente
non ter xente nos pasillos? 
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Hoxe o presidente falaba de Burela. Efectivamente, o
obxectivo era á alta; de feito naquelas peonadas ten un 36 %
de altas, elevadísima porcentaxe. E eu lle pregunto: ¿o
obxectivo de urxencias é que non esperen nos pasillos, ou é
que se atendan en condicións, rapidamente, con calidade e
con dignidade humana, que tamén se adolece diso? 

Mire, eu me pregunto se nas urxencias existe persoal ben
formado e ben adestrado, que por suposto iso é imprescindi-
ble,... 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

A señora ACUÑA DO CAMPO:... dado que entra igual un
esguince que un shock medular. ¿A vostede parécelle que
eses contratos por horas e eses turnos deslizantes van facer
conseguir uns profesionais adscritos aos servizos de urxen-
cias de calidade? Recórdolle ademais que os tribunais aca-
ban de fallar en contra de algo parecido en Povisa. Díganos,
conselleira, como son exactamente os contratos deses profe-
sionais, como se reforzan cando aumenta a demanda, como
teñen afectado os recortes, conselleira aos servizos de urxen-
cia. ¿Realízanse traslados directos desde urxencias aos cen-
tros concertados? De ser así, ¿de que tipo? Mire, nós esta-
riamos moi de acordo en que os accidentes, os laborais, se
trasladaran dende urxencias ás concertadas, non coa enfer-
midade común.

Quero rematar como empecei, non con palabras miñas,
senón con palabras de profesionais, que din: non podemos
permitir máis recortes insensatos, non podemos tolerar máis
xubilacións de compañeiros que non se reemprazan...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO:... Non máis copagos –rema-
to, presidenta–, non máis privatizacións, non máis mentiras
e ocultamentos. Perderá a calidade...

A señora PRESIDENTA: Señora Acuña, moitas grazas.

Moitas grazas, señora Acuña.

(A señora Acuña pronuncia palabras que non se perciben.)

Non está gravando, señora Acuña, rematou o seu tempo.

Señora Acuña, hai tempo que non se está a gravar.

(Aplausos.)

Ten a palabra a conselleira para a réplica.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez): Grazas, señora presidenta.

Señoría, é certo que se producen situacións puntuais de
sobreafluencia e saturación dos servizos de urxencia, pero a
atención está garantida; unha atención segura e de calidade,
que prioriza os pacientes segundo as súas necesidades e
severidade.

Señora Acuña, espero que en serio non estea poñendo en
dúbida a profesionalidade dos profesionais de urxencias, nin
de hospitais nin de atención primaria. Espero non tela enten-
dido ben e que non poña vostede en dúbida (Aplausos.) a
profesionalidade e a formación. Vostede o dixo claramente,
señora Acuña. (A señora Acuña pronuncia palabras que non
se perciben.) Os datos demostran...

A señora PRESIDENTA: Señora Acuña.

Perdoe un  momento, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez):... que a demanda en urxencias hospitalarias en Galicia
presentan unha tendencia decrecente, e isto é debido, entre
outras cousas, grazas á mellora da capacidade resolutiva de
atención primaria, grazas á implantación e ao desenvolve-
mento da xestión integrada, e tamén ao importante papel que
desenvolve o 061 como prestador de servizos e coordinador
de recursos.

Voulle dar algunhas cifras do ano 2012, señora Acuña.

A Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de
Galicia, o 061, recibiu ao longo do pasado ano 1.064.153
chamadas, o que supón unha media diaria de 2.915 chama-
das; a media mensual sitúase nas 88.679 demandas sanita-
rias. Das asistencias sanitarias xeradas polo máis de un
millón de chamadas atendidas, o 40 % resólvese sen mobili-
zación de recursos, e o 60 % precisaron da mobilización dal-
gún recurso: visita domiciliaria do médico de atención pri-
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maria, enfermeiro de atención primaria, transporte urxente
ou emerxente.

Foron atendidos 2.385.714 pacientes nos distintos dis-
positivos asistenciais de urxencias do Sergas, o que repre-
senta unha diminución dun 0,13 % con respecto ao ano
2011; é dicir, que a cifra global de urxencias atendidas nos
dispositivos asistenciais do Sergas permanece con moi pou-
cas variacións ano a ano, pero, destes pacientes, 1.424.418
foron atendidos en puntos de atención continuada, case un
3%, un 2,89% máis que no ano 2011. Isto é porque os
pacientes acoden a atención primaria, non porque se poñan
moi maliños na casa e non vaian a ningún sitio, senón que
van aos puntos de atención continuada e aos médicos de
atención primaria.

Os outros 961.296 foron atendidos en urxencias hospita-
larias, o que representa un 4,28% menos que no ano 2011.
Ademais a porcentaxe de derivacións de pacientes desde os
PAC ás urxencias hospitalarias foi dun 7,80%, o que reflicte
a súa capacidade de resolución, resolvendo o 92% das
urxencias atendidas. Isto non é destrozar a atención prima-
ria, señora Acuña, isto é darlle máis capacidade de resolu-
ción á atención primaria.

A porcentaxe de urxencias triada en verde –sabe que as
verdes son as menos graves– foi dun 43%, un 5% menos que
no ano 2011; é dicir, que están chegando ás urxencias hospi-
talarias os pacientes menos graves, porque se resolven en
atención primaria.

A porcentaxe de urxencias hospitalarias que requiriron
ingreso foi dun 15,42% no ano 2012, un 4% menos que no
2011 –si, señora Acuña–, e isto está dentro dos estándares
nacionais e internacionais. O que non é normal é ter unha
porcentaxe de urxencias dun 18%, e isto non é porque haxa
camas ou non haxa camas. O ter camas libres non é un cri-
terio de ingreso, o que é un criterio de ingreso é a gravidade
dos pacientes, a situación clínica dos pacientes, non que
haxa ou non haxa camas libres. Non hai camas pechadas nos
hospitais do Sergas, señora Acuña, non hai camas pechadas.
(Protestas.) (Aplausos.) (Pronúncianse palabras que non se
perciben.)

A señora PRESIDENTA: A vostede ninguén lle preguntou,
señor Fajardo.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez):.. Dos 14 hospitais da Sergas,... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) 12 experimentaron diminución no
número urxencias atendidas. Quero destacar a redución dun
15,9% do hospital de Verín, dun 8,1% do Complexo Hospi-
talario Universitario de Ourense e diminución superiores ao
4% no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.

(A señora Acuña do Campo pronuncia palabras que non
se perciben.)

Señora Acuña, faga o favor que non ten a palabra. Faga
o favor...

(A señora Acuña do Campo pronuncia palabras que non
se perciben.)

Faga o favor...

Interpelación do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por
iniciativa do D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, sobre as
actuacións e medidas que vai impulsar a Xunta de Galicia
para garantirlles o acceso a unha vivenda digna a aquelas
persoas que perdan a súa vivenda habitual por non poder
afrontar o pagamento da súa hipoteca ou o alugueiro

A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación ten
a palabra o señor Pombo Rodríguez.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Moitas grazas, señora pre-
sidenta.

Moi bo día, señor conselleiro, señoras e señores deputa-
dos, amigos da bancada que nos acompañades.

Durante os últimos anos, señoras e señores deputados,
cóntanse por miles de millóns de euros as cantidades recibi-
das polas entidades financeiras para que puideran ser sanea-
das e seguir cumprindo a súa función na economía do noso
país. Esta multimillonaria inxección de recursos públicos á
banca motivou un gran custo social: para a clase media, para
traballadores e traballadoras, para empregados públicos,
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para pequenos empresarios, para pensionistas, para a moci-
dade. Por certo, custo social en forma de recortes dos derei-
tos sociolaborais, recortes de salarios, recortes nos servizos
públicos, repagos, e incluso a emigración. Mentres a cidada-
nía perde dereitos, perde salarios, postos de traballo, servi-
zos públicos, vivenda, mentres a cidadanía perde incluso a
vida, as entidades financeiras son saneadas con fondos
públicos. 

Para o Grupo Parlamentario do BNG, resulta inasumibel
o seguir empregando cartos públicos para mercarlles as
vivendas ás entidades financeiras e bancos mentres varios
milleiros de galegas e galegos perderon o dereito funda-
mental a unha vivenda digna, Este xeito de proceder sempre
foi rexeitado polo BNG, porque, en primeiro lugar, o que se
pretende é socializar as perdas dos bancos a conta da estafa
do pobo: a estafa en forma de preferentes e a estafa máis
grave como é a dos desafiuzamentos. En segundo lugar,
invádense as competencias exclusivas que en materia de
vivenda ten Galicia mentres non se atende ao dereito fun-
damental que todas as galegas e galegos temos a unha
vivenda digna. E a maiores o BNG entende que a Xunta non
é quen nin de defender as súas competencias nin de garan-
tirlles o dereito a unha vivenda digna aos seus cidadáns; o
dereito a unha vivenda que durante os anos de expansión
económica e inmobiliaria foi encauzado a través da chama-
da vivenda en propiedade, asociada, por suposto, a un
financiamento hipotecario que levou ao sobreendebeda-
mento de moitas familias que nestes momentos están a atra-
vesar unha delicadísima situación, e esta delicada situación
non lles permite afrontar os vencementos dos créditos hipo-
tecarios.

O incremento vertixinoso das execucións hipotecarias
no noso país está á vista. No 2011 entre 5 e 6 familias dia-
rias perdían a súa vivenda; no 2012 máis de 11 familias e
no 2013 seguimos nese medre expositivo Hoxe mesmo
saen na prensa titulares de que unha familia en Lugo está
nesta circunstancia, á parte das que hai noutras partes de
Galicia. En Galicia, en só cinco anos, máis de 8.000 fami-
lias galegas perderon o dereito a unha vivenda digna, ¿en
só cinco anos!

O paro segue a medrar, señor conselleiro. Aquí non lle
imos discutir ao señor Feijóo que se sitúa en cotas nunca vis-
tas neste país: ninguén compite co señor Feijóo. Estamos

nos 300.000 parados por primeira vez na historia do noso
país, na historia da nosa nación. Non é de estrañar que cada
vez sexan máis os galegos e galegas que non poden facer
fronte aos vencementos dos créditos hipotecarios por causa
de que a crise os deixou sen emprego, e moitas veces sen
ingreso ningún nin sequera para manter a súa familia. Xa
sabemos como segue a historia: familia ao borde da exclu-
sión social. E logo aparecen aquelas cousas que non hai moi-
tos días dicía eu nesta mesma tribuna: “Hai quen berra con-
tra a banca chamándolle criminal porque estafa, rouba e
engana. Stop, ¡quérennos matar!”. Lembro que foi o martes
de Entroido cando usei esta copla para denunciar a gravísi-
ma situación que non se pode manter. Mentres hai quen esta-
fa e rouba, tamén hai quen berra: “Stop, que nos queren
matar”. E o BNG lamenta que hai quen tendo competencias
en vivenda, en lugar de estar cos desafiuzados, en lugar de
estar cos das preferentes, parece que ten máis interese por
situarse ao lado da gran banca.

O Grupo Parlamentario do BNG considera que nos tem-
pos que nos toca vivir é obxectivo prioritario establecer polí-
ticas públicas de vivenda con criterios sociais para que ás
persoas que non poden afrontar a súa hipoteca ou o seu alu-
guer se lles poida garantir o dereito a unha vivenda digna.
Non é a primeira vez que o Bloque presenta iniciativas no
camiño de poñerlle unha solución razoable ao dereito a unha
vivenda digna. A proposición que aquí mesmo eu defendía o
martes de Entroido sobre unha reforma dos procesos de exe-
cución hipotecaria cando o debedor actúa de boa fe e o seu
inmoble hipotecado é a súa vivenda habitual non mereceu o
apoio do Partido Popular neste Parlamento, aínda que pola
tarde votou no Congreso dos Deputados unha ILP que coin-
cidía moito nos plantexamentos que nós faciamos. Daquela
o BNG só pretendía que se atallasen varias cousas. Primei-
ro, admitir a dación en pago para a cancelación da totalida-
de da débeda hipotecaria. En segundo lugar, introducir pro-
cesos negociadores nos procesos executivos hipotecarios
que permitisen, cando menos, habilitar moratorias no pago
dos prazos pactados, transformar as hipotecas en opcións de
arrendamento ou compra, permitir condonación parcial da
débeda, aplicar o carácter retroactivo das medidas, eliminar
cláusulas abusivas dos contratos hipotecarios –algo que des-
pois o Tribunal de Xustiza Europeo si fixo– e posibilitar, en
fin, un plan de vivenda en aluguer con presenza das comu-
nidades autónomas con competencias exclusivas en materia
de vivenda.
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Como queira que o tempo pasa, os graves problemas de
desafiuzamentos continúan e non se albiscan políticas de
vivenda contundentes para afrontar este grave problema, esa
é a razón pola que o Grupo Parlamentario do BNG formula
a interpelación que hoxe aquí traemos e que plantexa varias
iniciativas.

En primeiro lugar, preguntarlle á Xunta –e ao señor con-
selleiro, que está presente– se ten pensado impulsar algún
tipo de actuación para garantirlles ás persoas que perden a
súa vivenda por non poder afrontar o pago da hipoteca ou do
aluguer o acceso a unha vivenda digna. En segundo lugar,
¿que medidas ten previsto impulsar para garantir esa finali-
dade? En terceiro lugar, ¿non considera que, á vista dos
recursos públicos que se destinan á compra de activos inmo-
biliarios das entidades financeiras, estes deberan pasar a for-
mar parte dun patrimonio público para poder executar unha
política social? En cuarto lugar, e tendo en conta as compe-
tencias da Xunta de Galicia en materia de vivenda, ¿ten pre-
visto realizar algunha xestión ante o Estado para lograr a
transferencia á Xunta de Galicia das vivendas das entidades
financeiras que operan en Galicia, unha vez que foron adqui-
ridas polo Sareb? E, por último, quería tamén que se me con-
testara, de ser así, ¿que actuacións vai realizar a Xunta de
Galicia e con que obxectivos? (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra o conselleiro de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestruturas, don Agustín Hernández.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Moi-
tas grazas, señora presidenta.

Señor Pombo, a Xunta de Galicia traballou, traballa e
traballará para resolver todos os problemas sociais dos nosos
cidadáns, e especialmente os referentes ao acceso á vivenda.
Pero, iso si, sen demagoxias, ¿por que non dicilo?, sen cami-
setas, arremangándose a camisa para traballar, señor Pombo,
¡para traballar!

A Xunta de Galicia foi, por certo, señor Pombo, unha das
comunidades que no ámbito das súas competencias respon-
deu con máis axilidade á problemática á que vostede facía
mención na súa interpelación, implementando medidas com-

plementarias das estatais para tratar de contribuír a paliar os
efectos daquelas persoas que por unha circunstancia sobre-
vida perden a súa vivenda.

Dándolle resposta ás dúas primeiras cuestións que for-
mula na súa iniciativa, no tocante ás previsións da Xunta de
Galicia para impulsar algún tipo de actuación en relación
con este tema debo lembrar que a Xunta de Galicia –como
xa puxemos de relevo no seu momento– introduciu medidas
específicas nesa dirección no Proxecto de lei de vivenda de
Galicia, aprobado polo Consello da Xunta o 12 de abril do
pasado ano 2012. Recolléronse nese texto legal as vivendas
de inserción ou asistenciais como vivendas de promoción
pública, promovidas en colaboración entre o IGVS e as
administracións públicas ou entidades sen ánimo de lucro e
de carácter social para que poidan dispoñer delas e destina-
las a persoas que requiran especial atención polas súas cir-
cunstancias persoais, económicas ou sociais.

Tamén no eido da vivenda de promoción pública, no arti-
go 54 establécese a posibilidade de aprazar ou fraccionar o
pagamento das vivendas no caso de imposibilidade acredita-
da de facerlle fronte ás cantidades debidas por unha situa-
ción transitoria de precariedade económica; aprazamentos
nos que o IGVS tivo, ten e terá a súa máxima sensibilidade.

Polo que respecta ás vivendas de protección autonómica,
a Lei de vivenda –tal e como propoñía o Goberno galego–
posibilita a adquisición desas vivendas de promoción priva-
da con protección autonómica por parte de entidades finan-
ceiras, mentres que ata o de agora os propietarios das viven-
das protexidas só podían ser persoas físicas; unha posibili-
dade que só poderá aplicarse cando se cumpran dous
requisitos: que a adquisición se realice por dación en paga-
mento e que a realice a entidade que teña formalizado o
préstamo hipotecario da propia vivenda. As vivendas así
adquiridas só poderán destinarse á finalidade e aos destina-
tarios que determine o réxime xurídico aplicable a elas. É
unha medida moi importante, señor Pombo, porque a través
dela se facilita a dación en pago nas vivendas protexidas.

Ademais destas medidas contempladas na Lei de viven-
da propostas polo propio Goberno, desde finais do mes de
decembro pasado a Xunta de Galicia puxo en marcha un
específico programa para realoxos de afectados por execu-
cións hipotecarias que prevé o realoxo en vivendas de pro-
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moción pública de ata 500 familias, e que contempla que, no
caso de non dispoñer de vivendas axeitadas, se poderá reco-
rrer ás dispoñibilidades en aluguer dentro do Programa
Aluga. Os beneficiarios das axudas establecidas pola Xunta
de Galicia deberán cumprir dous requisitos fundamentais:
que os ingresos non sexan superiores a 2,5 veces o Iprem e
que se trate da execución hipotecaria da súa única vivenda.
Terán prioridade na adxudicación destas vivendas os seguin-
tes colectivos: as familias numerosas; as unidades familiares
monoparentais con fillos ao cargo; a unidade familiar na que
un dos seus membros teña declarada discapacidade, situa-
ción de dependencia ou enfermidade que o incapacite para
realizar unha actividade laboral; a unidade familiar na que o
debedor hipotecario se atope en situación de desemprego, e,
por último, a unidade familiar na que exista unha vítima de
violencia de xénero.

Tal e como temos feito público, na actualidade o IGVS
dispón por toda Galicia de aproximadamente 150 vivendas
de promoción pública que podería destinar de forma inme-
diata –insisto, inmediata– a cubrir as necesidades do colec-
tivo de afectados polas execucións hipotecarias que cumpran
as condicións establecidas. Tamén se podería destinar a este
programa un 10% das vivendas de promoción pública que se
atopan en construción e que teñen o seu remate previsto a
partir do ano 2013.

Á parte dos criterios de prioridade aos que me teño refe-
rido, a adxudicación destas vivendas destinadas a realoxo
realizarase en función dos ingresos económicos dos afecta-
dos polas execucións hipotecarias. No caso de que estes
ingresos sexan inferiores a unha vez o Iprem, a adxudica-
ción realizarase en réxime de ocupación temporal, sen custo
de aluguer, por un prazo inicial dun ano, renovable como
máximo ata dous anos. No caso de que os ingresos estean
entre 1 e 2,5 veces o Iprem, a adxudicación será en réxime
de aluguer mediante o pagamento das rendas establecidas
no decreto que regula as vivendas de promoción pública,
que pode estimarse entre 80 e 150 euros mensuais en fun-
ción das características da vivenda e dos ingresos familia-
res. Como xa indiquei, se non se dispuxera de vivendas de
promoción pública ou se estas non se adaptaran ás necesi-
dades dos adxudicatarios, poderase recorrer ao aluguer sub-
vencionado a través do Programa Aluga. A adxudicación
debe realizarse de forma directa, por resolución do presi-
dente do IGVS, tal e como establece para os casos excep-

cionais o decreto que regula as vivendas de promoción
pública. A adxudicación levarase a cabo despois de que a
Comisión provincial de vivenda analice a documentación
presentada polos solicitantes.

A este respecto debo indicar que as primeiras adxudica-
cións de vivendas de promoción pública, ao abeiro do pro-
grama de realoxo de afectados por execucións hipotecarias,
se realizaron no presente mes de marzo que remata nestes
días. A comezos deste mes as comisións provinciais de
vivenda de Pontevedra e da Coruña aprobaron un total de
dez propostas de adxudicación directa de vivendas de pro-
moción pública a outros tantos afectados por execucións
hipotecarias; sete desas propostas corresponden á provincia
de Pontevedra e tres á da Coruña. Das dez vivendas propos-
tas, xa foron adxudicadas mediante resolución dúas viven-
das, as outras oito adxudicaranse de forma inmediata logo
do cumprimento e a tramitación previa á sinatura da corres-
pondente resolución. Existen outras dezaseis solicitudes na
provincia de Pontevedra que está tramitando a Comisión
provincial de vivenda. Nas provincias de Lugo e Ourense
non se recibiu, polo momento, ningunha solicitude.

Así mesmo, señor Pombo, creo que é importante salien-
tar que se asinou este mesmo mes de marzo, o día 14, un
convenio entre o IGVS e unha importante cadea de distribu-
ción alimentaria –gustaríame salientar o nome e agradecer o
esforzo, Vegalsa Eroski–, polo que a empresa privada ache-
gará un máximo de 25.000 euros destinados ao pagamento
dos gastos dos posibles beneficiarios do programa de realo-
xos, tales como gastos de comunidade, IBI e subministra-
cións. O convenio prevé beneficiar a 100 realoxados cun
pagamento único de 250 euros en cada caso.

Para rematar esta miña primeira intervención, en relación
coas cuestións referidas aos activos inmobiliarios das enti-
dades financeiras e coas xestións ante o Estado para que esas
vivendas adquiridas polo Sareb se transfiran á Xunta de
Galicia, evidentemente a propia natureza do Sareb, señor
Pombo, cun capital maioritariamente privado, impide que o
Estado poida realizar de forma automática e sen custo esta
operación. Por outra parte, sería preciso en todo caso dispo-
ñer da información detallada de cada unha desas vivendas: a
súa situación financeira, a súa situación territorial, as condi-
cións da construción, a súa situación en relación co seu
remate, as súas características, en definitiva porque resulta
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obvio que non todas as vivendas se adaptan a todas as situa-
cións nin cumpren determinados requisitos para os usos con-
cretos que precisaría o uso para o realoxo do fenómeno dos
desafiuzamentos. 

Polo tanto, entendemos que non é posible na situación
actual facer unha transferencia como a que vostede formula.
Nin, aínda que o fora, se podería actuar sen sopesar con
moito coñecemento e rigor calquera iniciativa que supuxera
na súa adquisición un mantemento e unha solución aos pro-
blemas e un custo maior para o erario público.

En definitiva, señor Pombo, na miña opinión o que vos-
tede propón levaría sen dúbida á quebra do sector financeiro
español. En todo caso, tamén lle digo, señor Pombo, que a
Xunta de Galicia está a seguir moi de preto os pasos e as acti-
vidades que se van dando en torno á reasignación dos activos
inmobiliarios procedentes das entidades financeiras, coa
finalidade de poder adoptar, no momento en que se conside-
re conveniente, con todos os datos, calquera medida a prol
dos intereses da Comunidade Autónoma e do conxunto da
cidadanía. En definitiva, señor Pombo, traballamos en serio e
seguiremos traballando en serio para resolver este problema.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Réplica do señor Pombo Rodríguez.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas, señora presidenta.

Señor conselleiro, non poño en dúbida o seu traballo e
traio a moita honra esta camiseta porque hai máis de 40.000
familias que foron roubadas por alguén que algo ten que ver
co das vivendas. ¡A moita honra! (Aplausos.)

Parece que vostede, ou parece que a consellería ten
arranxados xa todos os problemas cos realoxos –sacou en
decembro a Lei de vivenda–, 500 familias. Non me parece
mal que se tomen esas medidas. Pero o acceso á vivenda
digna é un dereito que consta no Estatuto de autonomía e na
Declaración universal dos dereitos humanos, e na miña pri-
meira intervención creo recordar que en Galiza só en cinco
anos, hai máis de 8.000 familias que foron desaloxadas da
súa vivenda. 

Efectivamente, a Xunta toma medidas, pero o BNG
defende que esas medidas, por suposto, non son o efectivas
que deberan ser ante o gravísimo problema no que nos
vemos neste tema. Por esa razón o BNG seguirá na porfía
para que a Xunta de Galicia urxa as competencias en mate-
ria de vivenda, para garantirlles aos galegos o dereito a unha
vivenda digna. Pero o BNG non se entende só nesta loita,
porque tamén hai moitos sectores sociais maioritarios que,
arredor das plataformas de afectados polas hipotecas, loitan
e demandan medidas lexislativas e sociais para impedir os
crimes que xa se están consumando. A sociedade estase a
mover, e moito, conquerindo agrupar a moitas persoas que
pensan que si é posíbel a loita para tentar solucionar o grave
problema dos desafiuzamentos. Ás veces ocorre que non
somos conscientes do problema, aínda que o problema segue
entre nós, e calquera día estremecémonos ao facer acto de
presenza ese problema á nosa beira. 

Aquí nesta tribuna, aquel día de martes de Entroido, eu
dixen que xa tiñamos banco malo, e agora veu o peor, para
empurrar ao hipotecado a guindarse do balcón. E pouco des-
pois ocorreu algo que nos estremeceu, o problema é gravísi-
mo. Como quer que Galicia ten competencias en materia de
vivenda, eu e o BNG non entende como non se tomaron
medidas máis contundentes ante o gravísimo problema do
que estamos a falar. Eu penso que se pode facer uso da Sen-
tenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que vén
confirmar a ilegalidade dalgúns aspectos do procedemento
de execución hipotecaria do sistema español. Se o Tribunal
Superior da Unión Europea conclúe que a normativa estatal
española vulnera de forma clara os dereitos fundamentais
das persoas afectadas por esta lexislación hipotecaria, e, en
concreto, o dereito que todo cidadán ten á súa defensa; o
Grupo Parlamentario do BNG reclama da Xunta que se
tomen medidas contundentes para mitigar o drama de preto
de 10.000 familias galegas que foron desafiuzadas nos últi-
mos anos. Reclama tamén que se tomen medidas coas viven-
das do Sareb, o único que hai en quebra neste momento é as
40.000, 50.000 familias, ás que lle roubaron a maior parte
dos aforros de toda unha vida. Polo tanto, os que son res-
ponsables diso, que é a gran banca, tamén deberan aportar
algo neste problema dos desafiuzados. 

O Grupo Parlamentario do BNG entende que a Xunta
debe usar as súas competencias exclusivas en vivenda para
protexer as galegas e os galegos desfavorecidos, e non mirar
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tan de reollo á gran banca, que parece ser que é a que preo-
cupa. 

O Grupo Parlamentario do BNG reclama que a Xunta
inste o Goberno do Estado para que solicite de oficio a para-
lización de todos os procedementos de execución hipoteca-
ria en curso. ¡É de xustiza!

E por último, señor conselleiro, o Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego reclama da Xunta que inste
o Goberno do Estado para dotar e adaptar urxentemente a
lexislación española ás esixencias da Directiva Europea que
se acaban de aprobar. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Pombo. 

Turno de peche. Señor conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Si,
señor Pombo, o único en que podo estar de acordo con vos-
tede é en que o problema é grave, e precisamente por iso
estamos traballando aquí e en Madrid, adoptando medidas
con responsabilidade para mitigar o problema.

Vólvolle reiterar, señor Pombo, que a Xunta de Galicia
está a facer o que está nas súas mans respecto do problema
derivado das execucións hipotecarias. Non se pode esquecer
de que estamos ante unha cuestión complexa, unha realidade
poliédrica que afecta a varios aspectos e require abordalos
desde diferentes frontes. Tal e como xa teño exposto na
Cámara, é un asunto que excede das competencias da Comu-
nidade Autónoma e que reclama modificacións normativas
no ámbito da lexislación hipotecaria, do Código Civil e da
Lei de axuizamento, todas elas cuestións que precisan ser
abordadas –e que o están sendo, por certo– no ámbito estatal.

Por parte do Goberno galego, e conforme as nosas posi-
bilidades e limitacións competenciais, estamos a adoptar
medidas na dirección de contribuír a paliar aquelas situa-
cións máis extremas e urxentes. De feito estamos a darlles
resposta a todas aquelas demandas que nos chegan en rela-
ción con esta cuestión, na procura de resolver as necesidades
dunha vivenda digna. 

No tocante ao acceso ás vivendas da Sareb, no que vos-
tede insiste, volvo reiterarlle que a natureza desa sociedade
non permite unha simple transferencia como a que vostedes
propoñen. A Sociedade de Xestión de Activos procedentes
da Reestruturación Bancaria, Sareb, é unha sociedade priva-
da que ten o seu capital maioritariamente achegado por com-
pañías privadas, o 55 %, e só un 45 % polo Fondo de Rees-
truturación e Reordenación Bancaria. Non se trata dun
banco, xa que non dispón de ficha bancaria, pero entre os
accionistas e investidores hai 14 bancos nacionais, 2 bancos
estranxeiros, 11 empresas e 10 aseguradoras. Esta sociedade
xestiona non só activos problemáticos procedentes das enti-
dades nacionalizadas, o chamado Grupo 1, senón tamén dos
bancos que requiriron asistencia financeira, o denominado
Grupo 2. 

O seu obxectivo é culminar o saneamento dos bancos,
que estes poidan volver a dar crédito, pero tamén racionali-
zar o mercado da vivenda. Supoño que serán todos eles
obxectivos nos que vostede estará de acordo. Non é unha
sociedade que teña que pagar ao conxunto da cidadanía, non
o é; senón que está creada para recuperar os investimentos,
maximizando o valor dos activos para o seus accionistas, e
axudar a resolver a crise financeira cun esquema moi seme-
llante, por certo, ao que se empregou noutros países con
éxito, como Irlanda ou Suecia. 

Cómpre ter en conta que entre os activos tóxicos que
recibe a Sareb se atopan participacións inmobiliarias e cré-
ditos a promotores superiores a 250.000 euros, que segundo
as estimacións conforman 2/3 destes activos; e o outro terzo
estaría formado por activos inmobiliarios, cun custo superior
aos 100.000 euros, cifra de difícil encaixe, señor Pombo,
para unha vivenda de carácter social. 

Ademais, as vivendas que se lle puidesen adquirir á
Sareb terían un prezos que as farían rendibles para os
accionistas, o que non as faría asimilables ao concepto de
vivenda pública e faría inviable a posibilidade de darlles
este destino, máxime tendo en conta as limitacións orza-
mentarias existentes e tamén –por que non dicilo– a súa
ubicación.

En todo caso, e para rematar, vólvolle reiterar que o
Goberno galego está moi atento, e seguirá a estar, á evolu-
ción da Sareb e ás posibilidades que poida ofrecer dentro do
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obxectivo final de que volva o crédito ao sistema financeiro
español e que volva á actividade económica tamén. Pero
tendo tamén –como non podía ser doutro xeito– moi presen-
te a natureza e o fin desa sociedade, e, desde logo, co crite-
rio de que non imos adoptar ningunha medida a este respec-
to que non sexa froito da análise, da reflexión e da convic-
ción plena de que beneficia os intereses xerais de Galicia. O
que vostedes plantexan, na miña opinión, non soamente é
inviable, senón que acarrearía moitísimo, moitísimo máis
custo para as arcas da facenda pública galega.

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

Pasamos ao punto sétimo da orde do día, que son pre-
guntas ao Goberno. 

Pregunta de D.ª María Remedios Quintas Álvarez e dous
deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre
o diferente trato informativo que se dá, na Televisión de
Galicia, ás noticias relativas a persoas imputadas segun-
do o partido político ao que pertenzan 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra a señora Quintas.

A señora QUINTAS ÁLVAREZ: Grazas, señor presidente. 

Bos días, señor conselleiro.

Esta pregunta que fai o Grupo Socialista vén ao caso de
poñer de manifesto a gravidade da situación na Televisión de
Galicia ante as prácticas, ao noso entender, de manipulación
informativa que nestes últimos tempos se acentuaron de
forma importante á raíz do caso Bárcenas, do caso Gürtel,
Naseiro, señor Crespo, en fin, en definitiva, casos que afec-
tan á cúpula do Partido Popular, especialmente á cúpula do
Partido Popular de Galicia tamén.

Primeiro queremos amosar a nosa solidariedade, por
suposto, co Comité de empresa da CRTVG, posto que en rei-
teradas ocasións, feitas preguntas en comisións, parece que
nós poñamos en dúbida os profesionais, e en ningún caso, en
ningún momento, moi á contra, o propio director da CRTVG

di que o descoñece e pon en dúbida a profesionalidade dal-
gúns profesionais.

Cando comezaron a publicarse os papeis do ex tesourei-
ro do PP, do señor Bárcenas, cunha suposta conta B do Par-
tido Popular, a TVG volveu aos peores tempos da manipula-
ción informativa, actuando como un medio ao servizo dos
intereses do Partido Popular máis que como un medio públi-
co de comunicación. E voume centrar en casos concretos.

Primeiro. A censura da portada de El País o día 31 do 1
do 2013. Foi o único xornal que non reflectiron as cámaras
deste programa, que se titula Revista de prensa. Non se
reflectiu a portada de El País. 

Segundo. A censura das declaracións de Pío García Escu-
dero. A ocultación no telexornal de mediodía do 1 de febrei-
ro da información coas declaracións do presidente do Sena-
do, Pío García Escudero, recoñecendo que recibira diñeiro
en B do Partido Popular.

Terceiro. A censura das declaracións de Carlos Mantilla
á Radio Galega. A ocultación máis absoluta dunha noticia
xerada pola propia Radio Galega e con ampla repercusión en
todos os medios de comunicación. 

Cuarto. A información tendenciosa sobre a entrega dos
papeis de Bárcenas polo xornal El País, e sospeitas sobre a
falsidade dos papeis de Bárcenas. En vez de analizar o caso
de corrupción que trataron os xornais de toda España e a
nivel europeo, faise un faldón poñendo en dúbida que a poli-
cía entra en El País. Aínda que só fose por isto, nós enten-
demos que os responsables dos informativos da TVG tiñan
que ter presentada xa a súa dimisión, e, desde logo, señor
conselleiro, vostede, se non é o que dá as ordes para esta
manipulación, debería de actuar. 

Quinto. A ocultación da pertenza ao Partido Popular do
alcalde do Carballiño, imputado polo caso Pokemon. En nin-
gún momento da noticia, que se emitiu no Telexornal de
mediodía –e céntrome no Telexornal de mediodía–... 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Quintas.

Grazas, señora Quintas. 
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Respóstalle o vicepresidente e conselleiro da Presiden-
cia, señor Rueda. (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.)

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESI-

DENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda

Valenzuela): Moitas grazas, señor presidente.

Señora Quintas, di que quedan máis preguntas, eu voulle
responder á que me fai. Unha aclaración e despois a parte
expositiva, se mo permite. Vostede di que en ningún momen-
to –díxoo agora– da noticia que se emitiu no telexornal do
mediodía do luns 4 de febreiro se menciona a pertenza de
Argimiro Marnotes ao PP. Apertura dese telexornal, apertu-
ra, ¡eh!: “a xuíza que instruíu o caso imputa o alcalde popu-
lar do Carballiño por tráfico de influencias.” Apertura.
(Aplausos.) Despois, nos dous seguintes avances dese
mesmo telexornal, refírense ao alcalde como o “rexedor
popular”. Na edición do serán, dúas veces máis.

Pero eu creo que non é esa a cuestión, señora Quintas.
Vostede o primeiro que di é que quere deixar claro que non
quere en ningún momento poñer en dúbida a independencia
e a profesionalidade dos profesionais dos servizos informa-
tivos da Televisión de Galicia. Despois dime que, se non son
eu o que actúo, que actúe para dicirlles o que teñen que facer.
Ao mesmo tempo dime unha cousa e a outra. Dime e a pre-
gunta é se reciben instrucións eses profesionais e por iso fan
esa información; ao mesmo tempo di que non pon en dúbi-
da que son completamente independentes, o cal se supón
que o que está dicindo é que en ningún momento recibiron
instrucións.

Pois mire, dígollo: non reciben instrucións. Eu desde
logo non é o meu cometido –nin nunca me atreverei a face-
lo– entrar nos contidos informativos que fai a Televisión de
Galicia, de acordo cuns órganos de dirección (Interrup-
cións.), de acordo cun consello de administración no que
vostedes están, e que é o encargo de fiscalizalos.

E mire, alégrome moito de non facelo, non o faría en nin-
gún caso, non sei se o terían que ter feito vostedes en épocas
anteriores cando gobernaban, pero a demostración de que
son profesionais independentes –eu dígoo, vostede non, se
non supoño que non faría ese tipo de afirmacións, que se non
estou actuando que actúe para darlles instrucións–, creo que

o demostra ben ás claras dicir que, nas municipais do ano
2011, 18 recursos presentados contra a información electo-
ral, tanto polo seu partido como polo BNG, 18 pronuncia-
mentos en contra deses recursos, dicindo que actuaron con
profesionalidade os que se encargan dos informativos da
Televisión de Galicia. Municipais 2011, xerais 2011, 3
recursos, 3 pronunciamentos en contra das afirmacións que
vostedes dicían, afirmando que non había profesionalidade e
non había imparcialidade nos contidos informativos. Auto-
nómicas 2012, 4; isto contrasta ben ás claras coas autonómi-
cas do 2009, 12 recursos presentados polo Partido Popular,
12 pronunciamentos a favor do que dicía o Partido Popular.

Alégrome de que, en todo caso, nós non fagamos as ins-
trucións, que non sei se vostedes, á vista do que dicía a
Xunta Electoral, facían ou non; iso ao mellor tíñao que dicir
vostede. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
vicepresidente.

Réplica. Señora Quintas.

A señora QUINTAS ÁLVAREZ: Grazas, señor presidente.

Mire, señor conselleiro, eu alégrome moito de que vos-
tede estea encantado de coñecerse, pero os traballadores da
CRTVG non están encantados coa función que vén desem-
peñando, ¡eh!, e denunciárono publicamente, e o propio
director, nomeado por vostede, tivo que dicir que o comité
que puña en dúbida a reacción do comité de empresa, ¡hasta
aquí podíamos llegar, nos falta el motorista, señor consellei-
ro!, ¡eh!, un comité de empresa elixido con representantes
dos traballadores, que di que hai manipulación, que están
perseguidos, que non poden escribir correos electrónicos,
que non poden ir a un sitio e a outro, e que lles din as noti-
cias que teñen que pór, e que algunha xente está absoluta-
mente apartada para abordar as noticias. 

Pero, bueno, se vostede está encantado de coñecerse,
paréceme moi ben, por iso ten aí, ¡eh!, a Policía pechando as
calles para que non veñan ver o que vostedes din aquí. (Inte-
rrupcións.)

Mire, señor conselleiro, vostedes non dixeron no tele-
xornal a pertenza de Argimiro Marnotes ao PP. ¡Home!, á
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noite, é que non poden estar quince días sen dicilo, porque
todo o mundo sabe que o alcalde do Carballiño é do Partido
Popular. Agora, vostedes ocultárono.

E mire, señor conselleiro, o día 7 de marzo de 2013
afróntase en todos os medios de comunicación –El País,
Faro de Vigo...–, en todos, de calquera ideoloxía, a vincula-
ción ao Gürtel do PP galego, e a contabilidade B, e vostedes
no telexornal 1 non se aborda, e abórdase nas colas de núme-
ro 23, no telexornal da noite. Entón, se isto non é manipula-
ción, pois bueno, será que vostedes se lo creen.

É pola mesma razón que vostedes non puxeron en funcio-
namento a lei que se consensuou aquí, porque vostedes querían
facer a campaña electoral con manipulación, e iso é así.

E mire, señor conselleiro, eu supoño que vostede sabe
que o tempo pasa e os días suceden. A pregunta que fixo o
Grupo Socialista nese momento falaba da imputación do
alcalde do Carballiño...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Quintas.

(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.)

Señora Quintas, señora Quintas, xa non ten a palabra.

Señor vicepresidente... Non está na palabra xa. (Aplau-
sos.)

Señor vicepresidente. Cando queira.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESI-

DENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda

Valenzuela): Moitas grazas, señor presidente.

Señora Quintas, eu non vin ese telexornal, pero creo que
vostede sinceramente tampouco, ¡eh!, e fai esa pregunta facen-
do unha afirmación que non é así, pero vólvolle dicir: creo que
iso non é, polo menos para min, o fondo da cuestión. (A seño-
ra Quintas Álvarez pronuncia palabras que non se perciben.)

Mire, señora Quintas: “a manipulación á que se somete a
información política nos informativos da Televisión de Gali-

cia paréceme escandalosa e insoportable.” Non o digo eu,
¿sabe quen o di? O señor Losada, número dous do vicepre-
sidente Quintana no ano 2007 (Aplausos.) “Considero o meu
deber informalo acerca das actuacións do seu partido, que
están a entorpecer ata límites...” (A señora Quintas Álvarez
pronuncia palabras que non se perciben.). Non, gobernaban
vostedes e dicíano vostedes mesmos da súa propia televi-
sión, se é que consideran que a televisión era de vostedes.
(Murmurios.) “Considero o meu deber informalo acerca das
actuacións do seu partido, que están a entorpecer ata límites
dificilmente soportables o traballo que veñen realizando os
profesionais dos servizos informativos de Televisión de
Galicia.” ¿Isto sabe quen o di? O anterior director da Televi-
sión de Galicia, nomeado por vostedes, (Murmurios.) a un
partido que gobernaba con vostedes ao mesmo tempo.
¿Quen entende iso, señora Quintas? (Aplausos.) ¿Quen
entende iso? 

Mire, eu comprendo que con estes antecedentes vostedes
poidan chegar a pensar que nós facemos o mesmo, pero é
que non o facemos. (Interrupcións.) (Aplausos.) Reivindico
–pero eu fágoo en serio, señora Quintas– a profesionalidade
dos que desenvolven o seu labor nos servizos informativos.
Alégrome moitísimo de que agora mesmo sexan líderes, cun
25 %, o telexornal do mediodía, e con porcentaxes parecidas
no telexornal do serán. Por algo será, será que a xente é algo
máis intelixente do que vostedes supoñen. 

E vólvolle dicir: alégrome de que se vostedes facían
estas prácticas –e remítome ao que dicía, por exemplo, o
señor Losada no ano 2007–, alégrome de que nós non as
fagamos, porque se non iso reflexaríase nus servizos infor-
mativos que son imparciais, que dan os contidos que teñen
que dar e que nós imos defender desde o principio ata o
final.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
vicepresidente.

Pregunta de D.ª Beatriz Sestayo Doce e dous deputados
máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre as previ-
sións do Goberno galego respecto da rectificación da
política que está a seguir en materia de servizos e empre-
go público
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra a señora Sestayo.

A señora SESTAYO DOCE: Grazas, señor presidente.

A verdade é que, visto como van os plenos, estou por
preguntarlle ao señor Méndez Romeu, ao meu compañeiro,
de como se van producir estes recortes este ano, despois de
cinco anos que o deixamos, (Aplausos.) pero, bueno, vou
empezar a preguntar.

Non sei quen me vai contestar, porque se vai o señor
Rueda... ¡Ah!, ben, vale... Agora ocúpase do emprego público.

Ben, o certo é que, como saben, o señor Núñez Feijóo, en
campaña electoral, afirmou que, sen ningún tipo de dúbida,
os empregados públicos deste país tiñan xa sufrido moitos
recortes e polo tanto non se imporía ningún sacrificio máis
aos empregados públicos. Bueno, despois deste magnífico
anuncio, e unha vez gañadas as eleccións, non só se lles
impoñen recortes aos servizos públicos senón que, ademais,
aos empregos públicos se impoñen recortes salariais, se fan
amortizacións de postos de traballo.

E está ben que veña vostede contestar, señora consellei-
ra, porque, ademais, prodúcense efectivamente na súa con-
sellería amortizacións de postos de traballo neses dereitos e
servizos tan esenciais para o Partido Popular como centros
de día, residencias de maiores, escolas infantís, todas esas
miles de prazas que aparecen creadas en todos e cada un dos
plenos, que ninguén ve –algún día dirán onde existen–, e
ademais neses servizos públicos inexistentes.

Bueno, levan vostedes unha folla de ruta invariable, ideo-
lóxica, de supresión dos servizos públicos, polo tanto de
supresión dos empregados públicos, e neste país, en Galicia,
os empregados públicos téñenos convertidos en escravos
públicos, escravos públicos aos que se lles teñen recortados os
salarios vulnerando os compromisos electorais, escravos
públicos aos que se lles teñen sometidos a presións porque ou
fan determinadas cousas ou son despedidos, escravos públicos
porque se teñen amortizadas prazas, 251 prazas –xa máis, eran
251 no momento da formulación desta pregunta–, e mentres,
claro, o que vai acontecendo, señora conselleira, é que centros
dependentes da súa consellería pois vemos por exemplo un
patio de xogos onde non se pode baixar un tobogán, centros

de xogos de centros para nenos con discapacidade, porque
abaixo, como se verá, hai árbores taladas e que quedan aí; nun
centro de persoas con discapacidade onde se teñen suprimido
persoal, pois hai goteiras e están cubertas con mantas, con
mantas o chan, bueno, porque non hai outra forma de solven-
talo. E cáense os edificios públicos, aquí están os cascotes dun
centro de discapacidade da Coruña, e evidentemente non hai
ninguén en mantemento, e xa por non dicir que ata se caen as
ventás e o que se lle pon é un caballete.

Isto é o que hai no deterioro dos servizos públicos. Por
iso, señora conselleira, primeiro vai...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Sestayo.

(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.) 

Grazas, grazas, señora Sestayo. (Aplausos.)

Respóstalle a conselleira de Traballo e Benestar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, vicepresidente.

Señora Sestayo, a verdade é que dalgunha maneira ten
vostede unha tentación de mesturar as cousas, porque falan-
do de cascotes, falando de ventás, o que tiñamos que estar
falando non sería de funcionarios senón falando de inver-
sións públicas, inversións que, evidentemente, dende todo o
Goberno da Xunta de Galicia facémolas onde cremos real-
mente que son necesarias. 

E vostede fala de supresión de servizos públicos.
¡Home!, se vostede lle chama a medrar en 6.000 prazas –na
pasada lexislatura– públicas para a cidadanía, en centros de
día, en residencias, en escolas infantís, como un desmante-
lamento de servizos públicos, pois evidentemente eu penso
que non sei o que lle chamaría vostede cando gobernaban
vós, cando gobernaba o Partido Socialista, o Bloque Nacio-
nalista Galego, cando en época de bonanza non foron quen
nin sequera de chegar a esa mesma cifra de prazas públicas. 

Pero indo ao contido da súa pregunta, tal e como estaba
na súa exposición por escrito, dicía vostede que dende o Par-
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tido Popular utilizabamos a mentira como un instrumento
invariable da nosa política. Pois, evidentemente, señora Ses-
tayo, iso non é así. O noso instrumento invariable, o que uti-
liza este Goberno, é o rigor. O que está a facer este Goberno
é manter o rigor orzamentario, e non como están a facer
outras comunidades autónomas, e por iso Galicia hoxe pode
afirmar con rotundidade que está mellor que outras comuni-
dades autónomas.

E, dito isto, señora Sestayo, sen falar de cascotes, sen
falar de ventás, o que si que é consciente o Goberno da
Xunta de Galicia é do esforzo, o tremendo esforzo que está
a facer o conxunto dos empregados da administración, e por
iso os empregados da Xunta de Galicia teñen este ano as
retribucións maiores das obtidas o ano pasado, e non fan un
maior esforzo que o que fixeron no ano 2012. 

Ademais, a Xunta puxo á disposición de todos os empre-
gados públicos a opción de adiantar a metade da paga extra
de xuño á nómina correspondente ao mes de xaneiro para
aqueles traballadores que así o solicitasen, e así o fixeron
11.000 traballadores.

E, evidentemente, no que ten que ver con esta conselle-
ría co que vostede falaba na súa intervención, amortízanse
40 prazas, pero créanse outras 40 prazas, e é preciso infor-
mar que estas prazas se crean única e exclusivamente para
mellorar os servizos e dotar de máis persoal a centros sociais
que aínda están sen abrir. Créanse postos para poñer máis e
mellores servizos públicos á disposición dos galegos alí
onde entendemos que son necesarios. E por clarexar a infor-
mación da que vostede falaba na súa intervención escrita,
251 postos dos cales 133 son vacantes, 40 son as amortiza-
cións, e o resto son postos que se trasladan á Axencia de
Modernización Tecnolóxica.

Así que, por rematar, señora Sestayo, amortizamos 40
prazas para podelas crear onde entendemos que son máis
necesarias e onde mellores servizos se pode prestar á cida-
danía. Nin hai privatización nin hai desmantelamento dos
servizos públicos, seguimos medrando en servizos públicos
máis e de mellor calidade, xusto todo o contrario. Recorde
que Galicia hoxe ten...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
conselleira.

(A señora conselleira de Traballo e Benestar pronuncia
palabras que non se perciben.)

Grazas, señora conselleira. (Aplausos.)

Réplica. Señora Sestayo.

A señora SESTAYO DOCE: Non me estraña que aplaudan,
porque a verdade é que a capacidade para mentir dos conse-
lleiros e conselleiras da Xunta de Galicia é digna de aplau-
so. (Murmurios.)

Mire, o certo é que, bueno, xa vexo que non pensan rec-
tificar a política do Goberno da Xunta de Galicia respecto do
desmantelamento de servizos públicos e do emprego públi-
co.

Mire, non existen 40 amortizacións, existen 251 amorti-
zacións de postos, por certo, denunciadas unanimemente
polos sindicatos. 

Mire, non só existen ademais cambios onde están vacan-
tes. Hoxe mesmo estana escoitando a través da páxina web
numerosos empregados e empregadas públicas deses aos
que vostede –e que dicía o outro día a conselleira de Función
Pública– dicía que non existían, que eran persoas que non
existían e polo tanto se cubrían as prazas; estana escoitando.
Espero que rectifiquen e que lles pida desculpas, porque
existen eses servizos ocupados por persoas que acaban de
ser despedidas ou van ser despedidas de forma inmediata.

Desmantelamento de servizos públicos, porque se
pechan centros de discapacidade, péchanse centros de día,
péchanse escolas infantís, péchanse... Mire, señora conse-
lleira, péchase –voulle dicir en Ferrol, veña–: Equipo de
Valoración de Dependencia e Discapacidade, que está
pechado, edificio da praza de España, señora conselleira.
Veña vostede ao centro de menores Soutomaior; pechado,
señora conselleira. Ambos dependentes da súa consellería.
Pode dicir que non, pero está mentindo e, polo tanto, é vos-
tede ou unha mentirosa ou mente exclusivamente (Murmu-
rios.) cando utiliza... (Interrupcións.)... ou mente exclusiva-
mente política. Porque o que si é unha realidade –non sei se
podo falar, señor presidente, ou vaime chamar á orde por
preguntar–, o que si é unha evidencia é que tanto o Equipo
de Valoración de Dependencia e Discapacidade de Ferrol
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está pechado –e pode acudir vostede ao edificio da Xunta de
Galicia–, é unha realidade que vostede se acaba de cargar o
centro de protección de menores Soutomaior de Ferrol,
enfronte do edificio de servizos sociais. É certo que se
seguen pechando, iso é unha realidade, señorías. E reto a cal-
quera de vostedes a que veñan comigo a Ferrol; se eu minto,
dimito; se vostedes menten, dimitan vostedes. Ese é o reto
que fago. Porque cando dicimos a verdade podemos dicir...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Sestayo.

(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)

Grazas, señora Sestayo. (Aplausos.)

Réplica. Conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Pois emprázoa, señora Sestayo, a que vaia presentan-
do a súa carta de renuncia xa inmediatamente (Aplausos.)
(Interrupcións.), porque, evidentemente, evidentemente,
non é verdade que se estean a dar menos servizos públicos
dos que había antes do ano 2009. Non é verdade. Os servi-
zos públicos para discapacidade, os servizos públicos de
escolas infantís, os servizos públicos para os maiores medra-
ron nesta lexislatura. Se ao que vostede se está a referir é a
que estamos a xestionar dous centros nun mesmo centro, iso
non significa que haxa hoxe na nosa comunidade menos per-
soas sen atender (Murmurios.). Hai máis persoas atendidas
na discapacidade, nas escolas infantís, en maiores no seu
concello e en toda Galicia, máis persoas atendidas. Polo
tanto, o que nos preocupa como Goberno da Xunta de Gali-
cia é dar máis e mellores servizos.

E é absolutamente falso que estea pechado o Centro de
Valoración de Dependencia e Discapacidade de Ferrol.
Volvo dicirlle, señora Sestayo: vai ter que presentar vostede
a súa carta de renuncia. (Aplausos.) É absolutamente falso.
(Aplausos.) Todos, todos os dependentes que teñen e preci-
san e necesitan da información e da valoración dos servizos
de valoración de dependencia e discapacidade da comarca
de Ferrol teñen as portas abertas e só teñen que dirixirse
–exactamente igual que antes– a esa oficina para poder facer
a súa tramitación. O que muda de lugar e onde se crean as

prazas son prazas de trámite administrativo, que, para mello-
rar a xestión, o estamos a facer.

Señora Sestayo, hai maneiras e maneiras de gobernar.
Este Goberno esfórzase por buscar a eficiencia, por buscar a
máxima rendibilidade, por sacar o máximo proveito eviden-
temente de todos os nosos recursos, económicos e humanos,
para prestarlle máis servizo á cidadanía. E estámolo a facer
cos instrumentos que temos, que van máis alá do económi-
co, senón, evidentemente, os instrumentos legais.

Agradézolle moito polo menos que vostede –sobre todo
manexando a información que vostede coñece polo seu títu-
lo e pola súa formación– non utilice palabras que están abso-
lutamente fóra de lugar, como poden ser o expediente de
regulación de emprego ou como pode ser despedimento
colectivo, porque sabe vostede moi ben que nin o está a facer
esta consellería nin o está a facer o Goberno da Xunta de
Galicia. E o que estamos a facer é crear prazas onde nós
entendemos que se precisan máis e mellores servizos. E para
crear prazas, señora Sestayo, vostede coñece moi ben que a
función pública non permite mover a xente dun lugar a
outro, e máis cando esta xente é ou interina ou é laboral,
(Murmurios.) se é persoal interino e laboral, evidentemente
as respostas do Goberno non son para ensinar a ninguén
senón para informar da realidade.

Creamos 40 prazas e amortizamos 40 prazas. Esta é unha
decisión que non ten nada que ver coa austeridade, non ten
nada que ver co presuposto económico. É unha decisión para
prestarlle máis e mellores servizos públicos á cidadanía,
para residencias... 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
conselleira.

(A señora conselleira de Traballo e Benestar pronuncia
palabras que non se perciben.) (Aplausos.)

Pregunta de D. José Manuel Balseiro Orol e sete deputa-
dos máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre o estado de
tramitación do Plan xeral de ordenación municipal do
Concello de Becerreá

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular
esta pregunta ten a palabra o señor Balseiro.
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O señor BALSEIRO OROL: Grazas, señor presidente.

Permítame que empece saudando os veciños de Becerreá
que hoxe nos acompañan na tribuna deste Parlamento.

Señor conselleiro, a pesar de ter iniciado hai case cinco
anos os trámites para a aprobación do Plan xeral de ordena-
ción municipal, o concello de Becerreá, na provincia de
Lugo, mantén aínda vixentes as súas normas subsidiarias de
planeamento municipal. Esta dilación inxustificada, este
atraso incomprensible, motivado pola deixadez e motivado
pola falta de vontade do goberno local, está a provocar
importantes prexuízos aos veciños desta localidade e, de
xeito especial, a todos aqueles que poderían ter legalizado as
súas vivendas conforme ao novo plan xeral.

Mentres persista o desinterese do alcalde de Becerreá na
aprobación da nova normativa urbanística, aquelas vivendas
construídas sen licenza, moitas delas en núcleos rurais que o
concello deixou fóra da ordenación, son susceptibles de ser
sancionadas e poderían ser incluso derrubadas. Falamos de
múltiples casos, entre eles un que acadou gran notoriedade
pública. 

E o alcalde sabe, ademais, que sobre a súa responsabili-
dade recae a competencia urbanística, sabe que ten a res-
ponsabilidade exclusiva para ordenar, xestionar e executar o
urbanismo no seu territorio, é plenamente consciente de que
está a provocar un dano a moitos dos seus veciños, e, a pesar
diso, non actúa. Ata o momento o Concello de Becerreá fixo
caso omiso ás reiteradas advertencias da Xunta nas que se lle
pedía que aprobe canto antes o plan xeral. Que o aprobe
como remedio, como solución legal para frear as posibles
demolicións, pero sobre todo para normalizar a situación
urbanística municipal.

Señor conselleiro, o mesmo que aparece aquí para saír
na foto, que aparece nesta imaxe a carón dos seus veciños,
é a persoa que ten na súa man a solución, que evitaría os
problemas e que leva bloqueando esa solución cinco anos.
Por iso, como é lóxico, a Xunta de Galicia ten a obriga de
facer cumprir a legalidade, sen que esta actuación sexa
incompatible con esixir do goberno municipal un actual
responsable, e comportarse con responsabilidade pasa
única e exclusivamente por traballar de cara á aprobación
do plan xeral.

En relación con este asunto, a pregunta que lle fai o
grupo parlamentario e a pregunta que lle fai este deputado é:
segundo os datos dos que vostede dispón, ¿en que situación
se atopa a tramitación do Plan xeral de ordenación munici-
pal do concello lucense de Becerreá?

Nada máis e moitas grazas, señor presidente. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Balseiro.

Respóstalle o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas. Cando queira.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Gra-
zas, señor presidente.

Señor Balseiro, efectivamente, tal e como vostede sinala
na súa pregunta, rexe actualmente no concello de Becerreá o
seu desenvolvemento urbano a través das normas subsidia-
rias de planeamento vixentes desde o 28 de abril de 1995.
Ten actualmente en tramitación –é certo– a redacción dun
plan xeral de ordenación municipal –competencia exclusiva
do concello a súa redacción, responsabilidade do concello
obviamente–, que iniciou o 6 de xuño de 2008 mediante a
contratación da súa redacción a unha empresa especializada,
hai polo tanto case cinco anos.

O 5 de outubro de 2009 o concello solicítalle á Xunta de
Galicia o informe previo á aprobación inicial, que foi emiti-
do o 18 de marzo de 2010 e trasladado á administración
local, sen que desde entón haxa constancia de que o conce-
llo o sometera á preceptiva aprobación inicial, tal e como se
regula normativamente.

O 14 de xuño de 2010 –case tres meses despois do infor-
me previo á aprobación inicial– o alcalde solicita unha reu-
nión para a segunda quincena do mes de xullo, que se pro-
duciría o día 20 daquel mes, na que por parte da Xunta par-
ticiparon a secretaria xeral de Ordenación do Territorio e
Urbanismo e o subdirector xeral e a xefa de servizo. Un ano
despois, o 14 de xullo de 2011, o concello solicita por segun-
da vez o informe previo á aprobación inicial; e seis días des-
pois fáiselle un requirimento para subsanar determinada
falla de información. O 20 de setembro de 2011 o concello
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completa o expediente e cando aínda non tiñan transcorrido
os dous meses, o 11 de novembro a administración autonó-
mica emite o segundo informe previo á aprobación inicial.
Catro meses despois, é dicir, o 29 de marzo do pasado ano,
do 2012, o pleno do concello acorda a aprobación inicial do
plan xeral, e o 26 de abril somete o documento a exposición
pública por un período de dous meses. Desde entón pasaron
once meses.

Na actualidade supoñemos que estarán recabando todos
os informes sectoriais preceptivos previos á aprobación pro-
visional no pleno do concello como paso previo á solicitude
de aprobación definitiva por parte da Xunta de Galicia. Pero,
en todo caso, señor Balseiro, lémbrolle que a redacción dun
plan xeral é competencia exclusiva do concello correspon-
dente.

Por parte da Xunta de Galicia, en todo caso, estase a tra-
tar de axudar en todo o posible o Concello de Becerreá,
como facemos coa meirande parte dos nosos concellos, á
hora de rematar o seu plan xeral, como se evidencia nos máis
de 173.000 euros concedidos para a súa elaboración, dos que
se levan aboados preto de 75.000, uns 30.000 están penden-
tes de aboar e o resto están pendentes de xustificación e
cando se xustifiquen loxicamente os aboaremos.

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

Réplica. Señor Balseiro.

O señor BALSEIRO OROL: Grazas, señor conselleiro, pola
súa resposta.

Vostede vén confirmar o que nosoutros nos temiamos.
Vostede vén confirmar á Cámara que o Concello de Becerreá
se non ten aprobado o seu plan é porque non quere, porque,
de feito, hai outros concellos de Galicia que empezaron o
plan ao mesmo tempo que o empezou o Concello de Bece-
rreá e hai máis de dous anos que o teñen aprobado... (Inte-
rrupcións.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Sería convenien-
te que gardaramos silencio.

O señor BALSEIRO OROL: Grazas, grazas, señor presiden-
te.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Tranquilo.

O señor BALSEIRO OROL: Non, xa non é por este deputa-
do nin é por este grupo parlamentario, é polos veciños de
Becerreá que están na tribuna deste Parlamento e a imaxe
que levarán da oposición ¡xa me dirá! (Aplausos.) Iso é o
respecto que teñen os deputados de AGE a esta Cámara, e os
deputados de AGE o respecto que lles teñen aos veciños de
Becerreá, na provincia de Lugo, a Becerreá e a todos os
galegos e galegas representados nesta Cámara. (Interrup-
cións.) (Aplausos.)

Como ben vostede dixo, señor conselleiro, parece ser
que a persoa que se poñía á fronte das manifestacións recen-
temente feitas en Becerreá, que lle botaba a culpa a vostede
e que lle botaba a culpa ao Goberno de Galicia, pois tiña na
súa man poder ter o plan xeral aprobado, e loxicamente, polo
que se estaba manifestando, se o plan xeral estivera aproba-
do, estaría regularizado. Porque estamos falando de algo que
se pode regularizar, e vostede ademais o dixo publicamente,
este grupo parlamentario así o mantén. E o grupo municipal
do Partido Popular no Concello de Becerreá está traballando
tamén nesa liña, quere dicir, o Grupo Parlamentario Popular
está coordinado co Goberno de Galicia...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Balseiro.

(O señor Balseiro Orol pronuncia palabras que non se
perciben.)

Grazas. (Aplausos.)

Réplica. Señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Moi-
tas grazas, señor presidente.

Evidentemente, señor Balseiro, se o Concello de Bece-
rreá aprobase inicialmente o plan xeral durante o mes
seguinte ao informe previo que recibira –recórdolle, en
marzo de 2010–, en concreto, (Murmurios.) aprobara ini-
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cialmente ese plan xeral antes do 20 de abril, data na que
entrou en vigor a Lei 2/2010, de modificación da Lei de
ordenación urbanística de Galicia, poderían avanzar na apro-
bación do plan xeral de ordenación municipal sen necesida-
de de adaptación á nova lei conforme á disposición transito-
ria primeira desa lei no referido a plans en tramitación.
Foron varios os concellos que así o fixeron, entre eles os
ourensáns de Leiro e Verín e os coruñeses de Abegondo e
Mesía, que remataron aprobando os seus correspondentes
plans xerais de ordenación municipal.

Neste caso, Becerreá, en vez de aproveitar esa oportuni-
dade excepcional que a lei lle brindaba por un período tran-
sitorio para seguir a tramitación coas modificacións preci-
sas, optou por adaptarse integramente á nova Lei 2/2010, o
que fixo que tivera que reiniciar a tramitación da aprobación
inicial. Iso supúxolle un retraso de dous anos no avance da
tramitación para acadar o seu novo plan xeral.

Como sabe, señor Balseiro, no concello de Becerreá
existen múltiples problemas urbanísticos. É indubidable que
a solución deses problemas pasa pola aprobación do plan
xeral. Se o plan xeral non está nestes momentos aprobado, é
única e exclusivamente como consecuencia da incapacidade
do alcalde de Becerreá. É máis, no concello de Becerreá
existen problemas en relación con algún expediente de repo-
sición da legalidade urbanística. O alcalde de Becerreá tivo
oportunidade para arranxar ese problema mediante unha
delimitación dun núcleo, non foi quen de facelo. Polo tanto,
o culpable único da situación urbanística do concello de
Becerreá é o seu alcalde. 

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

Pregunta de D.ª Ana Belén Pontón Mondelo, do G.P. do
Bloque Nacionalista Galego, ... (Murmurios.)

Señorías, señorías, señorías, procederiamos a ler a
seguinte pregunta, se non lles importa. (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.)

Señora Acuña, señora Acuña, imos continuar co desen-
rolo da orde do pleno. (Murmurios.)

Silencio. Silencio, señorías. Prégolles silencio, se non...
Case suspendemos o pleno uns vinte minutos. Si, home si,
case...

Señorías, prégolles silencio. (Murmurios.)

Señor Castiñeiras, por favor. Señor Castiñeiras, señor
Castiñeiras, silencio, por favor.

Se queren, seguimos co desenrolo da orde do día, se non
suspendemos o pleno momentaneamente para que poida
haber certa orde e poida continuar o pleno normalmente. Se
queren, non hai ningún problema, non hai ningún problema
por suspendelo, ¡eh!, ningún. Agora, o normal sería que se
poida seguir formulando. (Pronúncianse palabras que non
se perciben.) Se lles parece, continuamos coa orde do día. 

Seguinte pregunta.

Pregunta de D.ª Ana Belén Pontón Mondelo, do G.P. do
Bloque Nacionalista Galego, sobre as actuacións previs-
tas pola Xunta de Galicia para lle garantir á cidadanía
galega a prestación duns servizos de ferrocarril dignos

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra a señora Pontón.

A señora PONTÓN MONDELO: Señor presidente.

Señor conselleiro, pode estar tranquilo que non vou ser
tan dura como o señor Balseiro nesta pregunta. (Risos.)
(Aplausos).

Hoxe... (Murmurios.) Bueno, eu vexo moi nerviosos os
deputados e deputadas do PP, non sei se é que teñen présa
por marchar de vacacións. Ben... (Murmurios.)

O Bloque Nacionalista Galego (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) considera, señor conselleiro, que esta
cuestión sobre a que nós lle preguntamos ten grande impor-
tancia para Galiza e para o noso futuro como é a situación da
modernización e o impulso das comunicacións ferroviarias
no noso país. Desde o BNG levamos durante décadas recla-
mando actuacións que evitaran a nosa marxinación neste
ámbito, mais xa vimos como os deseños que se fixeron
desde os gobernos centrais non deron unha solución acaída
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ás demandas e necesidades que nesta materia ten o noso
país. Realmente o Goberno central o único que fixo foi un
deseño de alta velocidade que non contempla solucións ás
necesidades de comunicación internas das nosas vilas e cida-
des e que ten única e exclusivamente como obsesión poder
chegar canto antes a Madrid; un deseño que vai deixar sen
servizos ferroviarios a unha parte moi importante do noso
territorio. 

Concretamente hoxe xa sabemos, segundo datos feitos
públicos polo ministerio, que este ten previsto eliminar o
25 % das liñas que hai en funcionamento. Van deixar sen
servizo moitas poboacións medianas como sucede coa liña
Ourense-Puebla de Sanabria, deixan sen tren poboacións
como Cerdedelo en Laza, como A Capela en Vilariño de
Conso ou Verín. Unha liña que, por certo, no ano 2011 tive-
ra un crecemento importante dos viaxeiros e que ademais
moitas destas poboacións non contan con ningún tipo de
transporte alternativo. 

Mais os recortes non quedan aquí. Na liña Santiago-O
Carballiño-Ourense din que van suprimir 26 das 68 frecuen-
cias e, no caso da Coruña-Ferrol, estímase que van suprimir
24 das 66 frecuencias que hai na actualidade. E moito nos
tememos, señor conselleiro, que o plan que ten o Goberno é
a eliminación definitiva de moitas destas liñas e, concreta-
mente, a de Ferrol-A Coruña. 

O Goberno central non inviste en mellorar estes servizos,
deteriora cada vez máis as condicións de prestación do tren,
e esa é a xustificación para despois poder pechar e eliminar
este tipo de servizos, que desde o BNG defendemos porque
son un dereito que teñen os cidadáns.

E o grave, señor conselleiro, non é só que isto o faga o
Goberno central, o grave é que o Goberno galego é cómpli-
ce con este deseño. Vostedes prometéronnos o ouro e o
mouro en materia ferroviaria, sen embargo o único que
vemos agora é recortes e máis recortes na prestación de ser-
vizos. 

E queremos saber, señor conselleiro,... (A señora Pontón
Mondelo pronuncia palabras que non se perciben.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Pontón,
grazas. 

(Aplausos.)

Respóstalle o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas. 

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Si,
moitas grazas, señora Pontón. Agradezo a súa pregunta e
tamén o ton da mesma.

O Goberno galego é consciente da importancia que ten a
modernización do ferrocarril en Galicia co obxectivo de
conseguir un sistema de transporte máis eficiente e sostible,
que contribúa a mellorar a competitividade de Galicia e a
integración social dos nosos cidadáns.

Como puxeron de manifesto dende hai máis de vinte
anos os técnicos nesta materia, para modernizar o ferrocarril
en Galicia debe actuarse sobre o trazado da infraestrutura
–iso é inevitable–. Pois ben, ata que se iniciaron as obras do
eixe atlántico da alta velocidade, en 2001 –con gobernos do
Partido Popular por certo en Madrid e en Galicia–, non se
realizara ningunha modificación de alcance no trazado das
vías do ferrocarril galego, que con frecuencia superan o
século de antigüidade. 

Abonda contrapoñer esta situación co acontecido no
ámbito das estradas, onde se produciron tres grandes modi-
ficacións de trazados e de mellora de rede de estradas no
século XX nos accesos a Galicia.

Polo tanto, señora Pontón, nestes momentos estase a
modernizar a infraestrutura ferroviaria en Galicia ao mesmo
nivel que a mellor que poida atopar vostede no resto de
Europa.

Polo que se deduce do texto da súa pregunta, parece que o
BNG non está de acordo con esta modernización da infraes-
trutura ferroviaria que leva consigo as actuacións da alta velo-
cidade, unhas actuacións que –digámolo claramente– non só
nos achegan a Madrid senón que tamén acurtan distancias
entres nós mesmos, como é o caso do eixo atlántico da alta
velocidade ou a conexión A Coruña-Santiago-Ourense.

En todo caso, señora Pontón, debería poñerse vostede de
acordo co seu compañeiro no Concello de Ourense don Xosé

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 17
27 de marzo de 2013

57



Somoza, que reclama que a alta velocidade chegue xa coas
mellores condicións técnicas posibles.

Señora Pontón, a Xunta de Galicia traballa para facilitar
unha oferta de transporte público a todos os cidadáns eficien-
te e adaptada á demanda existente. Permítame, señora Pontón,
que remate a miña intervención deixando claro ese traballo
intenso da Xunta de Galicia. Gustaríame que o BNG, cando
puido, tamén fixera algo parecido, e vostedes –é certo– con-
tribuíron a apoiar os orzamentos do Partido Socialista en
Madrid no ano 2006, 2007, 2008, 2009. O señor Francisco
Rodríguez dicía que o seu apoio aos orzamentos do 2008
sería, iso si, garantindo que Galicia tivera unha rede de cerca-
nías, logo despois apoiaron ese orzamento e ademais facíanse
estas fotos precisamente co ministro de Economía socialista,
que, por certo, non fixo nada, non fixo nada polo tren en Gali-
cia. Nós si o estamos a facer e si que o faremos.

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

Réplica. Señora Pontón.

A señora PONTÓN MONDELO: Señor conselleiro, creo que
é lamentable a súa posición e a súa actuación neste debate.
Estanse destruíndo servizos de proximidade e vén aquí ensi-
narnos fotos de deputados do BNG que, en todo caso, si que
traballaron porque houbera tren neste país e evitar o des-
mantelamento. E aquí están os acordos incumpridos neste
Parlamento e o modelo do BNG aprobado neste Parlamento
que apostaba polas cercanías. Se o PP decidiu outro tipo de
deseños, non nos responsabilicen a nós. E se desde logo
neste momento nin eses deseños nin os compromisos se
cumpriron, serán responsabilidade súa. 

Pero nós queremos falar das cercanías, señor conselleiro.
Temos aquí unha resposta do Goberno central, do Goberno do
Partido Popular, que acredita que a Xunta de Galiza sabía dos
recortes que se ían facer nas cercanías, que o pactaron con vos-
tedes e que, polo tanto, vostedes son colaboradores necesarios
no desmantelamento, no desmantelamento do noso tren.

Vostede na pasada lexislatura dicíanos que o Goberno
galego ía apostar pola creación dun ente público ferroviario.

Non fixeron absolutamente nada, non reclamaron as transfe-
rencias en materia de ferrocarril interior, que para iso quere-
mos un Goberno galego, para que lles dea solución aos pro-
blemas que ten o noso país, non para que vostede se sente
comodamente nese sillón. 

Vostede, efectivamente, pode rirse, pero hai miles de
galegos e galegas afectadas polos recortes, e non vale o AVE
para darlles solución aos problemas de comunicación inte-
rior do noso país. Porque non sei se vostede sabe cal é o
custo do AVE, e non sei se vostede sabe que moitos galegos
e galegas non poden pagar diariamente o custo dun billete do
AVE, e que vai deixar moitas vilas que agora tiñan servizos
sen ningún tipo de posibilidade. Deixe de sacar fotos e póña-
se a traballar para defender o tren deste país, que é polo que
lle pagan... (A señora Pontón Mondelo pronuncia palabras
que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Pontón. 

(Aplausos.)

Réplica. Señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Seño-
ra Pontón, o portavoz do BNG no Congreso, Francisco
Rodríguez, considera –ano 2008–, considera, (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) condición sine qua non,
señora Pontón, para dar apoio aos presupostos xerais do
Estado... (Murmurios.) (O señor Jorquera Caselas pronun-
cia palabras que non se perciben.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Jorquera.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO

E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Repi-
to.

–Moitas grazas, señor presidente–. 

Repito: o portavoz do BNG no Congreso considera con-
dición sine qua non para aprobar os presupostos xerais do
Estado do ano 2008 que se implante unha rede de cercanías
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en Galicia. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Apoiaron os orzamentos e non se implantou a rede de cerca-
nías. (Aplausos.) (Murmurios.)

Nós apoiamos, señora Pontón, a modernización do ferro-
carril en Galicia, uns servizos ferroviarios dignos, máis ser-
vizos, que vai haber máis servizos, (Murmurios.) mellores
conexións aproveitando a liña de alta velocidade, aproveita-
remos os Alvias para o servizo de media distancia ao mesmo
prezo que os servizos de media distancia. 

E, por certo, señora Pontón, onte, onte, no consello de
administración da empresa pública Renfe a ministra de
Fomento nomeou un xerente de cercanías para Galicia, cues-
tión que vostedes non foron quen de conseguir cando apoia-
ban (Murmurios.) o Goberno do Partido Socialista. O resul-
tado é un incremento... (A señora Pontón Mondelo pronun-
cia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Pontón,
xa non está vostede no uso da palabra. (Murmurios.)

Silencio, por favor, silencio, por favor.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITO-

RIO E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas):

Vostedes, señora Pontón, vostedes non foron quen de con-
seguir un insignificante xerente de cercanías de Renfe, non
soamente a implantación das cercanías, non foron quen.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Nós conse-
guímolo, grazas á ministra de Fomento. E o resultado, seño-
ra Pontón, é o incremento da cota de mercado do ferrocarril.
En Santiago-Ourense a cota do mercado do transporte do
ferrocarril, fronte ao resto da mobilidade, pasou do 8 ao
21 % no primeiro ano de funcionamento. Na liña entre
Ourense e A Coruña do 13 ao 28 %. No primeiro ano de
funcionamento da conexión entre Santiago e Ourense os
usuarios pasaron... (Murmurios.) de algo máis de 70.000 a
166.000, señora Pontón. E entre A Coruña e Ourense pasa-
ron de 22.000 a 51.500. 

Polo tanto, estamos na boa liña, estamos aproveitando as
infraestruturas e, por certo, acadamos o nomeamento dun
xerente de cercanías de Renfe. 

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e tres deputa-
dos máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre a situación de estrangulamento do crédito á eco-
nomía produtiva galega e a falla dunha política pública en
materia industrial para Galicia 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra o señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: Bo día a todos e a todas.

Falaba antes o señor Balseiro de respecto aos veciños por
parte dos deputados de AGE desta Cámara. Mire, respecto
aos veciños e á cidadanía galega é non pechar esta Cámara ao
conxunto de veciños deste país e poñer na porta grilleras para
que non poidan entrar os veciños a escoitar o que se debate
neste país. Iso si que é falta de respecto por esta Cámara. 

A nosa pregunta ten que ver cunha situación que é abso-
lutamente terrible para o país e para o conxunto de traballa-
dores. Durante esta estafa á que vostedes lle chaman crise,
provocada polas políticas económicas da dereita do país,
estatal e europea, teñen pechado no noso país máis de 9.000
pequenas e medianas empresas, empresas que son as que
sosteñen o emprego en Galicia e, polo tanto, as que maior
valor engadido en termos de emprego agregan ao noso país.
Ademais, son estas as que menor risco de deslocalización
ofrecen á nosa economía, e, polo tanto, deberan ser obxecto
de políticas económicas que facilitasen a súa actividade. 

A hemorraxia do emprego en Galicia só se pode parar se
suturamos a ferida das nosas pequenas empresas; sutura que
pasa por facilitar vías de financiación para as mesmas e, fun-
damentalmente, para o seu circulante.

Fronte a isto, a falla de crédito, e polo tanto a falla de
liquidez, provoca en moitas ocasións o peche de moitas
empresas, sendo esta a causa –e non a falla de mercado ou a
mala planificación empresarial– a que está a provocar unha
boa parte destes peches. 

Esta asfixia continúa sendo imparable pola errónea polí-
tica económica da Xunta de Galicia, do Goberno central e da
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Unión Europea, provocando despedimentos en masa e un
incremento exponencial dos despedimentos por causas eco-
nómicas entre os nosos traballadores. 

É necesaria unha urxente reformulación das alternativas
de crédito ás nosas empresas. Galicia debería tomar xa a
decisión de crear unha banca pública que regue de crédito a
nosa economía produtiva; tanto é así que non podemos con-
siderar doutro xeito que de espolio que as caixas galegas
sexan rescatadas con cartos públicos, espoliados os seus afo-
rradores das preferentes para logo regalar estes activos a
multinacionais da banca. Fronte a isto, a nacionalización das
caixas galegas e a súa xestión pública íntegra abriría unha
vía de financiamento suficiente que podería dar solución á
actual situación, onde un 38 % das empresas galegas din ter
pechadas as posibilidades de crédito. Ademais, neste senso,
a desregulación e falla de control dos poderes públicos sobre
a economía fai que actitudes imprudentes de negocio poidan
provocar unha cascada de dificultades financeiras en nume-
rosas empresas galegas. Un exemplo evidente é o caso de
Pescanova, onde un proceso irracional de expansión interna-
cional pode provocar un tsunami de dificultades económi-
cas, en primeiro lugar, aos seus traballadores e, en segundo
lugar, a moitas empresas que poden atoparse afogadas nesa
rede. 

Por iso, Alternativa Galega de Esquerda pregunta ao
Goberno da Xunta que alternativas ten pensado implementar
para solucionar a situación de abafo do crédito das nosas
empresas, das empresas do noso país.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Fajardo.

Respóndelle o conselleiro de Economía e Industria.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Moitas grazas, señor presidente.

Señor Fajardo, todos somos coñecedores de como a
crise financeira internacional –unha crise que, efectivamen-
te, o Goberno socialista e o propio bipartito non foron quen
de anticipar e que agravou claramente a situación, tanto de
España como de Galicia– fixo que diminuíse de xeito moi

notable a capacidade das diferentes entidades financeiras
para colaborar con proxectos produtivos das empresas. Iso
é unha realidade, e, como é lóxico, Galicia tamén se viu
fondamente influenciada por esta situación, facendo que as
empresas e mesmo as administracións públicas se tivesen
que enfrontar –e nos estamos a enfrontar– a unha menor
dispoñibilidade de crédito. Nunha situación así, o Goberno
galego puxo en marcha diferentes iniciativas; por un lado,
iniciativas encamiñadas á optimización dos recursos públi-
cos, converténdonos na comunidade autónoma máis sol-
vente de España, con grandes esforzos que ademais permi-
tiron ser o único Goberno autonómico que non tivo que acu-
dir ao FLA; un traballo que posibilita a este Goberno seguir
facendo a accesibilidade dos galegos aos fondos europeos,
tanto a fondos estruturais como a fondos tecnolóxicos, dos
cales se están aproveitando nestes momentos importantes
empresas, como pode ser, por exemplo, a través do progra-
ma Interconecta. Se non fose a xestión eficiente por parte da
Xunta de Galicia e, polo tanto, o control do déficit público,
non seriamos quen nestes momentos de poder cofinanciar
fondos tecnolóxicos, como estamos a facer, e, polo tanto,
que o programa Interconecta, do que se está a beneficiar
gran parte do noso tecido produtivo, poida ser hoxe en día
unha realidade. 

Paralelamente tamén puxemos en marcha outro tipo de
iniciativas encamiñadas á reactivación económica, entre as
que destacan, como non pode ser doutra maneira, o Fondo
de Crecemento; un Fondo de Crecemento que está dotado
con 386 millóns de euros e que preto do 20 % está xestiona-
do por esta consellería, con catro eixos fundamentais, onde
estamos incidindo na innovación, na internacionalización,
no investimento empresarial e, por suposto, tamén no peque-
no comercio. Un exemplo, señoría, de uso eficiente dos
recursos, priorizando os investimentos nos eidos nos que
entendemos que podemos xerar maiores valores engadidos e
podemos fortalecer o noso tecido produtivo. 

Ademais, dende a Consellería de Economía e Industria,
estamos facendo especial fincapé nos diferentes plans e pro-
gramas para facilitar o financiamento; programas que están
a mobilizar todos os recursos que temos ao noso alcance, e
estamos reforzando diferentes instrumentos de carácter
revolving a través de préstamos e de garantías, compartindo
riscos, como non pode ser doutra maneira, cos impulsores
dos diferentes proxectos empresariais. O que procuramos
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–ese é o noso obxectivo– é que ningún proxecto viable,
señoría, quede sen executar...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

(Aplausos.)

Réplica, señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: Bueno, a verdade é que o
exercicio de política de ciencia-ficción que exerce o Partido
Popular nesta Cámara é abraiante. Se todo é tan bo como di
o conselleiro, xa me explicará como é posible que pechen
9.000 empresas, e moitas delas non por proxectos inviables
senón por falta de crédito. Vostedes falan dunha crise finan-
ceira internacional, coma se non tivera que ver con decisións
políticas que vostedes tomaron e que son as que provocan
peor situación nesta crise, concretamente no conxunto do
Estado, en Galicia, por unha burbulla inmobiliaria que crea-
ron vostedes con decisións como que todo o solo deste país
e do conxunto do Estado era solo urbanizable. (Murmurios.)
Ese é un dos grandes problemas desta situación.

A segunda cuestión que eu quero plantexarlle é que
cando vostede fala da solvencia económica da Xunta de
Galicia do que se esquece é de que esa solvencia non se tras-
lada aos fogares. Quere dicir que o seu austericidio provoca
miseria. Cada vez que vostedes din que controlan o déficit o
que están facendo é mandar á miseria ás familias deste país.
Poden vostedes maquillar as cifras macroeconómicas, pero
as cifras dos compañeiros, das compañeiras, dos traballado-
res e das traballadoras que teñen que ir mercar todos os días
son as que son, as dificultades para chegar a fin de mes son
as que son e a situación do desemprego é a que é.

E despois, ademais, vostede é capaz de insinuar cousas
que sabe que non son certas. Vostedes son especialistas en
vir á Cámara mentir, enganar, e, como dicía Forrest Gump,
“aquel que mente é un mentireiro”. E digo que é un menti-
reiro porque o Fondo de Crecemento que existe nos orza-
mentos non contén partidas máis que trasladadas do ano
anterior; polo tanto, é unha artimaña para facer a política que
vostedes fan habitualmente: aparentar que fan cousas, poñer
un montón de titulares, un montón de cifras e un montón de
programas que detrás non teñen orzamento nin ningún resul-

tado efectivo; o único resultado é que un de cada catro gale-
gos está en situación de emerxencia social. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Fajardo.

Replica do señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

(Conde López): Señor Fajardo, nós vimos a esta Cámara con
datos, vimos con realidades e vimos con feitos, e simple-
mente, loxicamente, informamos esta Cámara das diferentes
actuacións que estamos promovendo dende o Goberno, e
particularmente neste caso, dende a Consellería de Econo-
mía e Industria. Estamos a liderar diferentes iniciativas de
financiamento, en concreto diferentes liñas de avais –cues-
tións absolutamente constatables–, a través de programas
como o Re-Export e o Re-Solve, que mobilizarán, tal e como
está presupostado, operacións financeiras por máis de 60
millóns de euros dentro do noso tecido produtivo, aos que
hai que añadir, por suposto, a mobilización de 60 millóns de
euros, que seremos quen de realizar a través do apoio ás
diferentes contratacións que o sector naval poida facer a tra-
vés do fondo Pymar.

O apoio ao financiamento de investimentos é outro dos
obxectivos que temos dentro da consellería. Estamos conce-
dendo préstamos tanto directos como participativos e mobi-
lizaremos ao longo deste exercicio ese obxectivo, 200
millóns de euros. En conxunto, polo tanto, estamos falando
dun esforzo investidor de máis de 100 millóns de euros, que
poñeremos á disposición dos empresarios e dos emprende-
dores.

Por iso, señor Fajardo, dende a Xunta de Galicia estamos
a mandar unha mensaxe clara de confianza; confianza, por
suposto, nas nosas empresas e confianza, por suposto tamén,
nos nosos traballadores.

Entre os diferentes instrumentos que tamén poñeremos á
disposición das diferentes empresas encóntrase un novo fondo
de capital-risco para emprendedores, que mobilizará cinco
millóns de euros, e tamén programas como Re-Emprende, que
suporá outros oito millóns de euros mobilizados. De novo,
señor Fajardo, son datos concretos que están nos orzamentos
e, polo tanto, actuacións concretas e específicas por parte
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deste Goberno. Ao igual que un novo programa de microcré-
ditos a través do programa Re-Imaxina, que permitirá mobili-
zar, a través da pequena e mediana empresa, máis de 10
millóns de euros neste ámbito. E, se me permite, a importan-
cia que vai ter nesta lexislatura o valor do coñecemento. Coa
nova Lei de fomento da investigación estaremos en disposi-
ción de afrontar un cambio de modelo que diminúa a excesi-
va dependencia que tiña a nosa economía respecto da cons-
trución para convertela nun modelo produtivo dependente do
coñecemento e, polo tanto, da industria innovadora. E nese
sentido estamos a facer grandes esforzos; en concreto, poñe-
remos á disposición do sector público e privado máis de 148
millóns de euros que, ao longo do 2013, se porán á disposi-
ción, como lle digo, para iniciativas de estímulo á innovación.

Estamos, polo tanto, marcando un punto de inflexión na
política económica global, e temos que estar á cabeza... 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.

(Aplausos.)

Pregunta de D. Moisés Blanco Paradelo e sete deputados
máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a valoración da
Consellería de Sanidade en relación coa posta en marcha
da xestión integrada de Ourense, Verín e Valdeorras no
referido á área sanitaria de Valdeorras

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra o señor Blanco Paradelo.

O señor BLANCO PARADELO: Grazas, señor presidente.

Señorías.

Señora conselleira, en primeiro lugar, quero agradecerlle
a súa presenza para responder a unha cuestión tan importan-
te como é a referida ao modelo de xestión integrada que se
está a implantar no ámbito sanitario de Galicia; asunto de
gran interese para todos os cidadáns e, neste caso de forma
particular, para os valdeorreses.

Pero, para falar deste novo modelo de xestión, cómpre
facer un pouco de memoria e lembrar que a vixente Lei de
saúde de Galicia se aprobou nesta Cámara o 24 de xuño de

2008; é dicir, aprobouse na etapa do Goberno bipartito. E
isto é importante recordalo porque, vendo algúns compor-
tamentos dos últimos anos, meses ou mesmo días, parece
que foi esquecido por algunhas señorías. Esta lei, no seu
artigo 97, establece o mandato para introducir novos
modelos de xestión e fórmulas organizativas que tenderán
a superar a compartimentación existente, permitindo pasar
de xerencias de centros hospitalarios e atención primaria a
unha estrutura directiva e de xestión integrada, mantendo
o mapa actual de áreas sanitarias, que, na provincia de
Ourense, son dúas: Ourense, que integra a Verín, e a área
de Valdeorras. 

Pasadas as eleccións autonómicas do 2009, o novo
Goberno do Partido Popular, ao amparo da Lei de saúde á
que antes me referín, publica varios decretos para regular
esta estrutura organizativa, coa intención de mellorar a
coordinación entre a atención primaria, a atención especia-
lizada e a atención sociosanitaria, na procura da continui-
dade asistencial, mellorando a oferta de especialidades nos
hospitais comarcais e centros de saúde grazas ao traballo
en rede.

Deste xeito, desde o mes de outubro do 2011, prodúcen-
se variacións na organización de persoal, así como na propia
prestación dos servizos, tanto a nivel provincial como na
propia Área Sanitaria de Valdeorras, e de todos é sabido que
con carácter xeral os cambios sempre poden xerar incerteza,
máxime cando estamos a falar dun tema que tanto preocupa
o conxunto da cidadanía e que sobre todo crea incerteza e
preocupación cando os cidadáns teñen que escoitar unha
serie de afirmacións que con toda lóxica inquietarían a cal-
quera persoa, se foran certas.

Señora conselleira, estoume a referir a esa campaña
informativa que puxeron en marcha os grupos da oposición,
na que seguro que con boa vontade –non imos dubidar das
súas intencións– dixeron cousas tales como que a Xunta vai
pechar o hospital do Barco, que desaparece a área sanitaria,
que se suprimen servizos, que se desmantela o hospital, que
os pacientes terán que volver facer caravanas polas estradas
para desprazarse continuamente ata Ourense, que o hospital
o converten nun ambulatorio ou nun xeriátrico, etc., etc. E
así unha gran cantidade de barbaridades que eu, que vivo no
Barco, puiden escoitar en primeira persoa... (A señora Acuña
do Campo pronuncia palabras que non se perciben.)
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Acuña...

O señor BLANCO PARADELO: Por todo iso, transcorrido
máis dun ano, polo tanto, tempo suficiente para valorar
esta... (A señora Acuña do Campo pronuncia palabras que
non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Acuña.
¡Señora Acuña!...

O señor BLANCO PARADELO:..., eu quérolle preguntar,
señora conselleira... (A señora Acuña do Campo pronuncia
palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Acuña,
non interrompa a quen está formulando a pregunta.

O señor BLANCO PARADELO:... como valora vostede a
posta en marcha da xestión integrada de Ourense, Verín e
Valdeorras, e a súa incidencia na carteira de servizos que
presta.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Blanco.

Respóndelle a conselleira de Sanidade.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez): Moitas grazas, señor presidente.

Bos días de novo, señorías.

O Sistema Nacional de Saúde presta o servizo público
mellor valorado polos cidadáns, conta con excelentes pro-
fesionais e proporciona unha asistencia de gran calidade. A
súa organización tradicional constaba de niveis asistenciais:
atención primaria por un lado, atención especializada por
outro e incluso saúde pública e sociosanitaria, que non se
chegou a desenvolver, o que levou a unha asistencia de
estruturas de xestión diferenciadas con obxectivos propios.
Pasaron case trinta anos e as circunstancias e os medios
cambiaron, as características da poboación cambiaron, as
características dos profesionais cambiaron e o desenvolve-
mento da medicina cambiou nos últimos anos, desde os

anos oitenta, que foi cando se estableceu a estrutura que
hoxe temos.

Co paso do tempo e a dispoñibilidade dos novos instru-
mentos de traballo é necesario dar un paso adiante e superar
esta separación entre niveis e mellorar o seu funcionamento.
As estruturas de xestión integrada son un modelo organiza-
tivo que integra os niveis asistenciais existentes, atención
primaria, atención hospitalaria e sociosanitaria, co obxectivo
de mellorar a continuidade asistencial, a accesibilidade dos
usuarios e, en definitiva, de conseguir unha maior calidade
das prestacións sanitarias.

Esta forma de organización afonda no traballo conxunto
dos profesionais de forma interdisciplinar para mellorar a
capacidade resolutiva, evitar duplicidades e ser máis efi-
cientes, facilita a organización do sistema sanitario arredor
do paciente, que é o centro da nosa actividade, busca mini-
mizar a viabilidade clínica e trata de evitar a duplicidade de
procedementos diagnósticos e terapéuticos.

As áreas sanitarias non desaparecen; de feito, en Ourense
seguen manténdose a área de Ourense con Verín e a área do
Barco de Valdeorras. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) A estrutura de xestión integrada permite que por pri-
meira vez se poida levar a cabo nela a xestión integral dos
recursos sanitarios públicos do seu ámbito territorial. En Gali-
cia temos un modelo de historia clínica electrónica única e
compartida, accesible para o cen por cento dos profesionais e
os cidadáns, que é a ferramenta que nos permite a potenciación
do traballo conxunto entre profesionais, pois proporciona o
acceso á totalidade da historia clínica do paciente, indepen-
dentemente do nivel existencial. No caso de Valdeorras, temos
un hospital comarcal, un centro moi importante á hora de per-
mitir a accesibilidade aos cidadáns, pois, ao igual que os cen-
tros de saúde, está máis próximo aos cidadáns da comarca.

A estrutura de xestión integrada leva implantada pouco
máis dun ano e, aínda que temos que seguir traballando, o
balance deste curto percorrido é positivo. Un dos indicado-
res de que o sistema funciona de forma máis...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
conselleira.

Réplica, señor Blanco.
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O señor BLANCO PARADELO: Grazas, presidente.

Señora conselleira, aínda que tiven dificultades para
escoitala... (A señora Acuña do Campo pronuncia palabras
que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Acuña,
por favor.

O señor BLANCO PARADELO:... porque parece que non
era de moito interese para algunhas persoas o que vostede
nos estaba explicando, quero dicirlle que, como valdeorrés
e usuario desta área de saúde, lle agradezo a súa resposta,
e seguramente despois terá ocasión tamén para engadir
algunha cousa máis. (Murmurios.) Pero quero dicirlle que
queda claro, escoitándoa a vostede, que con este modelo de
xestión integrada non se pecha o hospital do Barco, que
non se elimina a área sanitaria e que ademais conta e con-
tará cos novos servizos, ampliando a súa carteira de espe-
cialidades. (Aplausos.) Queda claro que se mellora a cali-
dade asistencial, que se mellora a coordinación entre a rede
hospitalaria de atención primaria e que os usuarios non
terán que peregrinar masivamente a outros hospitais por-
que son os especialistas os que se desprazan. Evítase así
unha problemática ben coñecida polos usuarios do Hospi-
tal Comarcal de Valdeorras, que vían interrompidas con-
sultas ou probas diagnósticas ante a baixa laboral dalgún
dos seus profesionais... (A señora Acuña do Campo pro-
nuncia palabras que non se perciben.) e a complexidade de
ocupar no día especialistas dispoñibles en determinados
servizos... (A señora Acuña do Campo pronuncia palabras
que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Acuña,
por favor, eu xa non sei como dicirlle que non está vostede
no uso da palabra.

O señor BLANCO PARADELO: Señora conselleira, coas
súas respostas tamén queda claro... (A señora Acuña do
Campo pronuncia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Pero non se diri-
xa a min.  

Por favor, señora Acuña –perdoe un momento, señor
Blanco–, eu xa non sei como dicirlle que non está vostede no

uso da palabra. Eu creo que todo o mundo é consciente de
que hoxe, se non foron vinte veces as que lle tivemos que
dicir que non interrompa, son poucas. ¡Home!, un pouco
está ben, unha vez, pero, por favor, é que vostede, non sei...;
é que xa non sei como dirixirme a vostede. (Murmurios.)
¡Por favor! Pídolle por favor que teña un pouco de calma,
que estamos rematando xa. (A señora Acuña do Campo pro-
nuncia palabras que non se perciben.) (Murmurios.)

Señor Blanco, continúe, por favor. (Murmurios.)

O señor BLANCO PARADELO: Grazas, presidente.

Señora conselleira, dicíalle que coa súa resposta tamén
queda claro que non eran certas todas aquelas afirmacións
catastrofistas dos grupos da oposición e dalgúns deputados e
deputadas, que, como no conto do lobo, fixeron de promo-
tores de todas e cada unha das protestas, que non tiveron
moita credibilidade despois de ver os resultados acadados
nas eleccións autonómicas.

Señora conselleira, non se comprende, ademais, que os
que máis protestan son os que foran promotores da vixente
Lei de saúde, e menos se comprende cando nas eleccións do
2009 tanto o Partido Socialista como o BNG levaban nos
seus programas propostas referidas á xestión integrada. E
tampouco se comprende que o fagan cando noutras comuni-
dades que gobernan eles –ou gobernaron os seus partidos–,
como Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña e Estremadu-
ra, utilizan tamén este sistema de xestión.

Remato...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Blanco, rematou o seu tempo.

(Aplausos.)

Réplica, señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álva-

rez): Señor presidente.

A implantación das estruturas de xestión integrada é un
paso adiante na modernización do sistema sanitario e tamén
–como dicía– un cumprimento da Lei de saúde. O modelo
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organizativo que existía, co que comezou a funcionar o sis-
tema, ten xa máis de vinte e cinco anos. Neste período a
estrutura demográfica, en concreto do Barco, diminuíu un
10 %, e os maiores de 65 anos superan xa o 28 %. (Murmu-
rios.) Este cambio ten que levarnos tamén a un cambio na
especialización e na maneira de prestar os servizos. Os cida-
dáns saben que é preciso tomar decisións, e todos os exper-
tos en xestión sanitaria están de acordo en que é necesario
modernizar o sistema para adaptalo ás novas necesidades e
para centralo nas necesidades dos pacientes.

A creación da estrutura de xestión integrada en Ourense,
ademais de facilitar a integración dos dous niveis asisten-
ciais, fomenta as sinerxías entre os distintos centros sanita-
rios e entre os profesionais. (Murmurios.) Temos xa servizos
de área integrada nas especialidades de nefroloxía, oncolo-
xía, dixestivo, cardioloxía, hematoloxía e urxencias; e neste
ano ampliaremos este servizo a reumatoloxía e endocrinolo-
xía. O obxectivo é mellorar a accesibilidade, ampliar a car-
teira de servizos, como se fai no Barco, no que se están a
desprazar xa os cardiólogos e os dixestivos –a endoscopia
estase a facer polos especialistas de dixestivo– e compartir
recursos entre centros.

Os hospitais comarcais nas súas estruturas actuais teñen
serias dificultades para estabilizar o seu persoal, para que se
formen equipos de persoas e sexan capaces de dar as mello-
res respostas. Con este modelo, con esta estrutura de xestión
integrada, temos máis capacidade para substituír, temos
máis capacidade para permitir o traballo en equipo; temos
máis capacidade, en definitiva, para a xestión por procesos e
para evitar os obstáculos que tiña a calidade que se prestaba
nestes centros.

A xestión integrada permite compartir recursos dos dis-
tintos centros da estrutura e, de acordo con iso, facilitar a
solución aos problemas por falta de permanencia e de ocu-
pación xa indicada. Seguiremos traballando para mellorar o
funcionamento do sistema con fórmulas que permitan unha
maior implicación e autonomía dos profesionais e unha aten-
ción accesible e de calidade aos pacientes, porque os que
gañan con este modelo –non teñan ningunha dúbida– son os
pacientes, e sobre todo os pacientes das comarcas máis illa-
das de Galicia.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
conselleira.

Debate acumulado das seguintes preguntas con base no
artigo 159 do Regulamento.

Pregunta de D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, do G. P.
do Bloque Nacionalista Galego, sobre os motivos da
ampliación do copago do servizo de comedor escolar
anunciada pola Consellería de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria

Pregunta de D. Ramón Vázquez Díaz e D. José Javier Ron
Fernández, do G.P. da Alternativa galega de Esquerda,
sobre as consecuencias da ampliación do copago do ser-
vizo de comedor escolar

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
pregunta ten a palabra o señor Pombo.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas, señor presidente.

Señor conselleiro, señoras e señores deputados, convida-
dos das bancadas, estamos rematando a mañá.

Señor conselleiro, o pasado 12 de marzo anunciounos un
novo recorte no dereito á educación dos alumnos e das alum-
nas galegas. Anunciounos –como diría Curros– “un novo
trabuco” de pago de comedor escolar para alumnos trans-
portados. Unha medida, na opinión do BNG, moi negativa,
que afectará un número moi importante de familia, algo
inadmisible para o BNG, por suposto, porque o servizo de
comedor e transporte forma parte do dereito que garante a
educación do alumnado galego. O BNG defendeu sempre a
súa gratuidade, nomeadamente, por suposto, na zona rural
de Galicia. Como tal servizo público, xa se paga ao pagar os
impostos e, se hai algúns que pagan pouco, nese momento
poden pagar máis, o Goberno ten recursos para facelo.

O Partido Popular, en cambio, e o señor conselleiro, co
falso anuncio de cobrarlles aos que máis teñen, pretende eli-
minar un servizo gratuíto que se viña prestando dende hai
máis de trinta anos. Señor conselleiro, este servizo público
gratuíto foi fundamental durante trinta anos para o ensino do
noso rural. Vostede sabe moi ben que este servizo público
gratuíto foi fundamental para compensar desigualdades na
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educación e para garantir a formación integral do alumnado
galego.

Señor conselleiro, en plena crise, cando Galicia chega
aos 300.000 parados, cando o rural galego se está deserti-
zando pola fuxida da poboación, non é o intre de establecer
novas imposicións aos máis desfavorecidos, non é o intre de
estrangular máis o servizo público do ensino. En todo caso,
señor conselleiro, sería o intre de non malgastar o diñeiro
público. Malgasto foron as subvencións ilegais que vostede
vén concedendo aos centros que segregan o alumnado por
razón de xénero. Dende 2009, tres millóns de euros ao ano a
centros que incumpren a Lei de educación, que di: “En nin-
gún caso haberá discriminación por razón de nacemento,
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera condición ou cir-
cunstancia persoal ou social”. Señor conselleiro, vostede
sabe que o BNG advertiu xa no 2009 desa ilegalidade. Sabí-
ao perfectamente, pero preferiron actuar en contra da igual-
dade como principio básico que debera rexer a acción edu-
cativa.

Cartos hai, señor conselleiro, o que pasa é que se dedican
a cousas ás que non se deberían dedicar. Diante da alarma
social xerada...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Pombo.

(O señor Pombo Rodríguez pronuncia palabras que non
se perciben.)

Non, grazas, señor Pombo, xa se coñece a pregunta.

(Aplausos.)

Para formular a seguinte pregunta ten a palabra o señor
Vázquez.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Moitas grazas.

Señor conselleiro, co establecemento do repago nos
comedores escolares públicos vostedes condenan unha vez
máis as clases medias e populares do país, a xente do común.
Teñen vostedes o descaro de presentar esta medida como
unha medida distributiva e equitativa, cando a realidade é
que unha familia monoparental, cun salario de 1.002 euros,

terá que pagar o comedor, e unha familia de dous proxenito-
res, cun salario de 751 euros cada un, terá que facer fronte
ao pago dos comedores. E terán que facelo a pesar de ser
transportados ou de residir a máis de dous quilómetros do
centro. Con vostedes remata, pois, o ensino como servizo
público e universal gratuíto. Poden sentirse orgullosos.

Para colmo de males, o señor secretario xeral anunciou a
prohibición de empregar tuppers nos centros de ensino,
tendo que rectificar ao día seguinte. Só faltaba que deixaran
sen comer os nenos e nenas galegos que non puideran facer
fronte a este novo gasto, porque vostedes están a afogar eco-
nomicamente as familias galegas. Unha familia con 1.500
euros de ingresos terá que facer fronte á hipoteca ou aluguer
da súa vivenda, ao repago dos medicamentos, á subida do
IVE, ao repago das taxas xudiciais, ao pagamento dos libros
de texto e agora ao pago do comedor escolar dos seus fillos.
¿Pode vostede imaxinar o que isto supón? ¿Pode imaxinar o
que supón para unha familia ter que escoller entre pagar a
hipoteca ou a comida dos seus fillos? (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.)

Teñen vostedes a indecencia... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Teñen vostedes a indecencia... (A
señora Martínez García pronuncia palabras que non se per-
ciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Martínez,
por favor. Señora Martínez, non interrompa.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Teñen vostedes a indecencia de
presentar por riba esta medida como unha medida xusta e
equitativa, cando a única equidade posible é a xustiza fiscal.
A única equidade é a que fai que os que teñen máis recursos
paguen máis impostos, financiando así con máis diñeiro os
servizos públicos que empregamos todos; todos, señor con-
selleiro. ¿Pensa acaso vostede que a unha familia que gana
4.000 euros lle importará pagar 4,5 euros polo comedor? Non
lle vai importar. A quen en realidade prexudica é aos que
teñen os salarios máis baixos. Con esta medida beneficia os
que teñen máis –que é para quen vostedes gobernan– á vez
que acaba cun servizo público universal. A realidade é que o
Goberno do Partido Popular continúa coa súa política de pri-
vatización dos comedores públicos e de implementación dos
chamados catterings; un servizo que, ademais de implicar
unha notable perda da calidade da alimentación, supón un
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incremento dos custos e unha diminución no consumo de
produtos locais do sector agrogandeiro galego. Con esta
medida serán as familias as que paguen cos seus cartos a defi-
ciente xestión deste servizo por parte da consellería, o incre-
mento dos custos, a privatización do servizo e o repago. Esa
é a triloxía á que nos ten xa acostumados este Goberno.

¿É consciente, señor conselleiro, é consciente este
Goberno das dramáticas consecuencias que terá...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Vázquez.

Respóndelle o conselleiro de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria.

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Grazas, señor
presidente.

Bos días a todas e a todos, señorías.

Os motivos, desde logo, que levan á Consellería de Cul-
tura, Educación e Ordenación Universitaria a desvincular o
uso do comedor escolar do transporte escolar é establecer o
acceso como comensal en función de criterios de renda que
teñen que ver coa necesidade de, por unha banda, contar cun
servizo complementario e sostible que perdure no tempo,
atendendo a máis usuarios; e, por outra banda, con axudar
máis ás familias que máis o precisan, tratando de corrixir
situacións paradoxais. Polo tanto, estamos a ofrecer á comu-
nidade educativa un sistema, desde logo, máis xusto e soli-
dario.

Os partidarios da oposición reivindicaron na pasada
lexislatura –e tamén o están a facer nesta– que se procederá
á xeneralización e universalización dos comedores escolares
e a unha asunción pola Administración galega da xestión dos
comedores das ANPA e concellos. Nós compartimos a
importancia deste servizo complementario e tamén a necesi-
dade dunha conciliación da vida familiar e laboral. 

No 2007 o entón Goberno bipartito proclamaba a uni-
versalización do servizo de comedores, pero o certo foi que
non o conseguiu, cunha dotación no ano 2007 de 14 millóns
de euros. 

Nos últimos anos os recursos para comedores aumenta-
ron e nos orzamentos do ano 2013 ascenden a preto de 28
millóns de euros. A actual Xunta decidiu afrontar a situación
e implicar as familias usuarias dos comedores. (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.) E debo de recordarlles que
foron vostedes os que estableceron o copago nos servizos de
comedores.

Tal e como temos manifestado en dúas comparecencias
nesta propia Cámara, desde a consellería pareceunos oportu-
no dar neste momento un paso adiante na ampliación das
prazas públicas de comedores escolares, pero queremos e
debemos facelo de xeito responsable e sen poñer en risco a
sostibilidade do propio sistema educativo. 

Cómpre lembrar, ademais, que o copago, como lle dixen,
foi implantado nos comedores escolares polo bipartito, con-
cretamente na Orde do 21 de febreiro do ano 2007; goberno
que o defendía como un modelo bo e xusto. Esta consellería
o que está a facer é outorgarlle a ese copago unha auténtica
progresividade que o sistema non tiña actualmente. (Mur-
murios.) Polo tanto, estamos a facer ese copago máis xusto
e solidario. A carga principal recaerá nas rendas máis altas e
queda asegurada a gratuidade para o maior número de fami-
lias, por ser as que máis o necesitan socialmente, e ao
mesmo tempo tamén axudamos as familias con máis fillos. 

O noso modelo prevé que, das familias usuarias do
comedor –con datos do 2011; por tanto, supoñemos que
estas cifras se incrementarán–, máis do 56,7 % serán benefi-
ciarias da gratuidade total; un 10,9 % aboaría un só euro; o
8,4 % aboaría 2,50 e o 24 % aboaría 4,50, que é o custo total
do servizo. Isto permitirá que a consellería poida ampliar a
rede autonómica de comedores escolares xestionados pola
Xunta de Galicia, asumindo de xeito progresivo ata o 60 %
dos comedores que agora son xestionados polas ANPA. En
total, pasaremos a xestionar máis de 9.195 prazas de come-
dor, ata un total de 66.805 prazas públicas ao final da lexis-
latura, o que significa 18.305 prazas de comedores máis que
no último curso do Goberno bipartito; 11.000 delas total-
mente gratuítas e outras 2.000 prazas polas que só haberá
que pagar un euro.

Pero quero insistir tamén no feito de que as ANPA tamén
van ser as grandes beneficiarias pola ampliación da rede de
comedores escolares xestionados pola consellería. A Admi-
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nistración educativa galega vai asumir de aquí ao curso
2016-2017 un total de 6.800 prazas en comedores agora xes-
tionados polas nais e pais, dando resposta ás peticións das
propias ANPA, que solicitaban verse liberadas da carga que
supón ofrecer este servizo complementario. 

Trátase dun importantísimo esforzo que require a cola-
boración do conxunto de usuarios na medida das posibilida-
des de cada un e que tamén require que se abandonen postu-
ras demagóxicas, porque, reitero, imos establecer un sistema
de prezos públicos máis equitativo e solidario, de tal forma
que o 56,7 % das familias, aquelas con rendas máis baixas,
teñan o servizo totalmente gratis, mentres que o resto aboen
unha cantidade en función da súa renda. De feito, o compro-
miso é que as familias que conten cunha renda per cápita
neta anual de 7.000 euros ou inferior gozarán de gratuidade
total; case o dobre do que establece o propio Concello de
Vigo para establecer unha axuda máxima de 41 euros.

E teño que manifestar que non está mal que algúns con-
cellos, en colaboración coas ANPA e tamén coa propia con-
sellería, propicien bolsas de comedor ou mesmo o uso gra-
tuíto do comedor para as familias que o precisen. Pero tamén
lles digo que deberían recoñecer que coa nova medida a
Xunta fai un esforzo que permite que moitas máis familias
de rendas baixas poidan usar o comedor de xeito gratuíto.
Insisto, isto debería, desde logo, ser recoñecido e non criti-
cado. 

Estes que lles acabo de volver explicar son os motivos
en canto ás consecuencias. Cremos que con estas medidas
imos axudar as familias que máis o necesitan e corrixir
determinadas situacións inxustas ou, cando menos, parado-
xais. Porque ata o de agora ao vincular a gratuidade do
comedor co uso do transporte escolar sen considerar outras
variables prodúcense casos como que os fillos dos propios
membros desta Cámara ou de altos cargos, ou calquera
familia con niveis de renda elevados que, por exemplo, lles
permita vivir nunha urbanización de luxo e con piscina
situada a dous quilómetros do centro educativo, non paga
nada polo menú diario do seu fillo. Por tanto, esas familias
con altas rendas están disfrutando da gratuidade total. (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.) Pero ao mesmo
tempo ocorre que outra familia cunha situación máis dura,
que ten menos ingresos e que ao mellor vive só a 0,5 ou a
un quilómetro do propio centro e non utiliza transporte

escolar, resulta que vai ter, segundo o voso sistema, dereito
ao copago ou incluso non pode acceder ao propio comedor
pola imposibilidade de amplialo, segundo o propio decreto
do bipartito...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro. 

(Aplausos.)

Réplica, señor Pombo.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Señor conselleiro, a Xunta
non fai un esforzo; quen vai facer o esforzo son as familias.
(Aplausos.) Esforzo inxusto; paga igual unha familia con
9.000 euros que a que ten 90.000; paga igual. Ou sexa, que
quen pagan son as familias con menos ingresos. (Aplausos.)

Señor conselleiro, o PP dende o ano 2009 está empeña-
do en desfacer o servizo do ensino, que era naquel momen-
to público para todos e gratuíto. Por favor, por favor, un
pouco de respecto. O PP liquidou os avances acadados antes
do 2009: a gratuidade dos libros de texto, a extensión de
comedores escolares, as melloras retributivas ao profesora-
do, a ampliación do cadro de persoal, a axuda e o impulso ao
idioma galego. Todo rematado. Afanouse, si, en suprimir
unidades escolares, máis de 300; en pechar escolas, máis de
46; en pechar Preescolar na casa, pechouno... Recortar,
recortar e recortar, co único fin de facer inviábel o acceso
das clases máis baixas ao ensino, no camiño de tender á pri-
vatización e a converter en negocio os servizos públicos
–comedor incluído, por suposto–. 

Agora véñennos cunha suba do 40 % do prezo máximo.
¿Que pasa?, ¿subiron os soldos o 40 % desde o ano pasado?
(Aplausos.)Ata agora o 92 % do alumnado tiña servizo gra-
tuíto de comedor e transporte, porque eran servizos necesa-
rios para asistir ás aulas. ¿Que pasa?, ¿que como non poden
volver non teñen que comer? A partir do curso que vén máis
de 20.000 familias terán que repagar o comedor, un novo
atentado ao rural galego, un novo servizo que se lles preten-
de roubar aos nenos galegos. ¿Que fará, señor conselleiro,
cos que non poidan pagar?, ¿que estarán no cuarto dos ratos?
¿ou subministraranlles gratuitamente fiambreiras, perdón,
tuppers? Este xeito de proceder é inxusto...
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Pombo. 

(Aplausos.)

Réplica, señor Vázquez. 

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Señor conselleiro, o último da
súa larga serie de eufemismos é presentar esta medida como
unha implementación e ampliación da rede de comedores.
¿De que ampliación da rede de comedores me está falando,
señor conselleiro?, ¿da privatización do servizo de comedo-
res?, ¿dos últimos 60 centros nos que vostedes crearon ser-
vizo de comedor? Todos foron a través da xestión indirecta,
a través dos chamados cáterings. 

Vostedes incumpren a propia normativa. O decreto de
comedores establece no artigo número 2 –o Decreto
10/2007– que a xestión dos comedores será maioritariamen-
te a través da vía directa, reservándose con carácter de
excepcionalidade a xestión indirecta. E a vostedes iso non
lles importa. Agora anuncian un novo decreto no que ade-
mais din que non van nin prohibir nin autorizar o emprego
de tuppers, facendo gala dunha inmensa covardía política
por non mollarse onde está o quid do asunto, porque saben
que rematarán por cobrar –como xa fan noutras comunida-
des– por que as familias leven a súa propia comida para
requentar nos centros de ensino. Coma vostede de lunch,
señor conselleiro, coma de tupper ou coma de fast food,
coma do que lle apeteza, pero deixe que as familias galegas
teñan unha boa alimentación, e os nenos. Cumpra coa súa
obriga e apuntale os servizos públicos, que é o que ten que
facer á fronte desta consellería. 

Equidade e xustiza social, señor conselleiro, é financiar
suficientemente os servizos públicos, e vostede sabe –e
sábeo perfectamente– que a única vía de facelo é facendo
unha reforma fiscal que permita que os que máis teñen
paguen máis. O resto non resolve ningún problema, ao con-
trario, fiscalidade progresiva. Esa é a equidade e a progresi-
vidade, non cobrar polo servizo.

¿Canto vai tardar, señor conselleiro, por certo, en cobrar
polo transporte, polo servizo do transporte escolar? Porque
vostede mentiu en campaña electoral dicindo que non ía
tocar o prezo dos comedores. ¿Cal é a súa palabra? ¿É esta

a súa palabra? ¿Canto vai... (O señor Vázquez Díaz pronun-
cia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Vázquez.

(Aplausos.)

Réplica, señor conselleiro. 

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad):Moitas grazas.

Xa temos manifestado en reiteradas ocasións que, lonxe
de vivir nun mundo irreal, o que estamos a ofrecer son pro-
postas e accións realizables, aínda que ás veces supoñan
pedir sacrificios a aqueles que máis teñen, por suposto. Pro-
bablemente vostedes prefiran o caso de Pontevedra, onde se
lles dá 0,50 euros por día a todos os alumnos, a aqueles que
gañan 200.000 euros ou a aqueles que gañan 0 euros, ás súas
familias. Ou prefiran o caso de Lugo, onde tamén gobernan
vostedes, onde lles cobran a todos 80 euros, estean ou non
estean en situación de riqueza. Nós sempre estaremos con
aquela xente que máis o necesita e non imos quitar os pés,
desde logo, da terra. (Aplausos.)

Vostedes simplemente o que queren é non mover nada para
impedir axudar a xente que máis o necesita; queren seguir
nunha etapa de inmobilismo, onde saben que as circunstancias
económicas o requiren. É necesario que a xente que máis ten
máis aporte e contribúa a ese servizo. (Protestas.)

En primeiro lugar, a intención da...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Silencio, por
favor; silencio, por favor, señorías. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): En primeiro
lugar, é intención da consellería asumir a demanda actual-
mente insatisfeita nos seus propios comedores, así como
aquela que é xestionada polas ANPA. E reitero que a conse-
llería vai incrementar o número de prazas ao longo da lexis-
latura en máis de 9.000, que se unirán ás máis de 9.000, o
que suporá, desde logo, 11.000 prazas totalmente gratuítas
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nesta lexislatura e 2.000 máis que pagarán só un euro.
(Aplausos.)

Como xa dixen, seguiremos a traballar por un servizo a
prol daqueles que o necesitan e reiteramos que non é xusto
que a aqueles que neste momento teñen haxa que pagarlles;
os poucos cartos que hai precisamente son para –reitero–
aquelas familias que o necesitan. Serán máis de 9.000 novas
prazas creadas, que se unirán ás nove mil e pico prazas cre-
adas na anterior lexislatura: 11.000 gratuítas, 2.000 pagarán
un euro. (Aplausos.)

E remato, por suposto, defendendo un sistema moitísimo
máis solidario e xusto que o sistema de copago establecido
por vostedes mentres gobernaban, defendido amplamente
por vostedes mentres gobernaban como un sistema xusto,
porque non esquezan que o copago o estableceron vostedes.

Pero remato; remato porque vostedes moitas veces din
unha cousa e fan a contraria. Nós acataremos sempre a lega-
lidade. Ao mellor é o momento de que lles empecen a pedir
aos seus alcaldes que cumpran tamén a normativa. E xa
avanzo, porque parece que teñen unha obsesión contra cer-
tos centros, que non recorreremos, evidentemente, a senten-
za do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.  (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.)

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro. 

Esgotados os puntos da orde do día, érguese a sesión.

Remata a sesión ás dúas e vinte e cinco minutos da tarde.
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