
Número 26 IX lexislatura Serie Pleno

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

ORDE DO DÍA

Punto 1. Debate dos informes ordinarios do Valedor do Pobo

correspondentes aos anos 2011 e 2012

1.1 (09/IVAL-000001)

Valedor do pobo

Informe anual correspondente ao ano 2011

Publicación do Informe anual, BOPG nº 6, do 29.11.2012

1.2 7150 (09/IVAL-000002)

Valedor do Pobo

Informe anual correspondente ao ano 2012

Publicación do Informe anual, BOPG nº 100, do 10.05.2013

Punto 2. Textos lexislativos

2.1 Debate e votación do ditame emitido pola comisión 4ª, Edu-

cación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema universitario

de Galicia,  doc. num. 2122 (09/PL-000005)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 39, do 28.01.2013

Publicación e asignación á Comisión, BOPG nº 39, do 28.01.2013

Publicación de emendas á totalidade, BOPG nº 60, do 28.02.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 61, do 01.03.2013

Publicación de emendas ao articulado, BOPG nº 85, do 11.04.2013

Publicación rexeitamento emendas totalidade, BOPG nº 86, do 12.04.2013

Publicación do informe de Ponencia, BOPG nº 101, do 14.05.2013

Publicación dictame da Comisión, BOPG nº 107, do 23.05.2013

Publicación de emendas e votos particulares, BOPG nº 107, do

23.05.2013

2.2 Debate e votación do ditame emitido pola comisión 1ª, Insti-

tucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre o Pro-

xecto de lei de galeguidade,   doc. num. 4176 (09/PL-000008)

Sesión plenaria
11 de xuño de 2012

Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera



Publicación e asignación á Comisión, BOPG nº 64, do 06.03.2013

Publicación de emendas á totalidade, BOPG nº 76, do 26.03.2013

Publicación de emendas ao articulado, BOPG nº 85, do 11.04.2013

Publicación da designación de Ponencia, BOPG nº 88, do 17.04.2013

Publicación do informe de Ponencia, BOPG nº 101, do 14.05.2013

Publicación dictame da Comisión, BOPG nº 106, do 22.05.2013

Publicación de emendas e votos particulares, BOPG nº 106, do 22.05.2013

2.3 Debate de toma en consideración da proposición de lei, do

Bloque Nacionalista Galego, de establecemento dun imposto

sobre as grandes superficies comerciais, doc. num. 4001

(09/PPL-0005)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 57, do 25.02.2013

Punto 3. Comparecencias

8544 (09/CPP-000072)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, por petición propia,

para informar das actuacións e do desenvolvemento, no ano

2013, para avanzar na integración social e laboral das persoas

con discapacidade

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

Punto 4. Mocións

4.1 8508 (09/MOC-000025)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Martínez García, María Consuelo

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno gale-

go en materia de contratación e concesión de axudas, avais

ou subvencións a entidades e empresas. (Moción, a conse-

cuencia da Interpelación núm. 5610, publicada no BOPG

núm. 80, do 03.04.2013, e debatida na sesión plenaria do

28.05.2013)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

4.2 8525 (09/MOC-000027)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl

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

relación coa decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios

servizos ferroviarios en Galicia. (Moción a consecuencia da Inter-

pelación núm. 5792, publicada no BOPG núm. 80, do 03.04.2013,

e debatida na sesión plenaria do 28.05.2013)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

4.3 8526 (09/MOC-000028)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia. (Moción a

consecuencia da Interpelación núm. 4576, publicada no BOPG

núm. 67, do 12.03.2013, e debatida na sesión plenaria do

28.05.2013)

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

Punto 5. Proposicións non de lei en pleno

5.1 5315 (09/PNP-000400)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Gómez Alonso, Alejandro, e Pazos Couñago, José Alberto

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

relación co trazado da autovía A-57

Publicación da iniciativa, BOPG nº 77, do 27.03.2013

5.2 7200 (09/PNP-000543)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 6 máis

Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia das actua-

cións necesarias para fomentar a adhesión dos concellos

galegos ao convenio para a creación dun fondo social de

vivendas

Publicación da iniciativa, BOPG nº 99, do 08.05.2013

5.3 7388 (09/PNP-000555)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para o cumprimento dos compromisos adquiridos co sector naval

da comarca de Ferrolterra

Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

5.4 7688 (09/PNP-000578)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Martínez García, María Consuelo

Sobre a retirada pola Xunta de Galicia do documento inicial do

Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia, que se atopa

en trámite de exposición pública

Publicación da iniciativa, BOPG nº 105, do 21.05.2013

5.5 7948 (09/PNP-000602)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis

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

relación coa declaración de impacto ambiental referida ao pro-

xecto promovido por unha empresa canadense para a explota-

ción dunha mina de ouro en Corcoesto.

Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 28.05.2013

5.6 8007 (09/PNP-000607)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sobre a posición do Parlamento de Galicia, así como a actuación

que debe levar a cabo o Goberno galego, en relación coa inten-

ción do Goberno central de modificar a Lei orgánica 2/2010, do 3

de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción volun-

taria do embarazo

Publicación da iniciativa, BOPG nº 105, do 21.05.2013

5.7 8014 (09/PNP-000608)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a redacción, tramitación e aprobación pola Xunta de Gali-

cia dunha modificación da disposición adicional terceira do Plan

de ordenación do litoral de Galicia.

Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 28.05.2013

5.8 8137 (09/PNP-000615)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana Belén

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

relación co Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 28.05.2013

Punto 6. Interpelacións

6.1 6706 (09/INT-000275)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis, e 2 máis

Sobre a evolución que presenta, dende o ano 2008, o nivel de

execución orzamentaria pola Xunta de Galicia dos programas

relacionados coa actividade económica e industrial

Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 25.04.2013

6.2 7040 (09/INT-000292)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 máis

Sobre a política xeral da Xunta de Galicia en relación cos produ-

tos do mar conxelados

Publicación da iniciativa, BOPG nº 95, do 02.05.2013

6.3 7670 (09/INT-000314)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a xestión tributaria do canon da auga pola Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

7.1 8581 (09/POPX-000028)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre o plan sectorial de actividades extractivas de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

7.2 8582 (09/POPX-000029)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vázquez Fernández, Manuel

Sobre o financiamento das infraestruturas sanitarias galegas

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

7.3 8585 (09/POPX-000030)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a actuación prevista polo Goberno galego en relación co

sector naval

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013

Punto 8. Preguntas ao goberno

8.1 4912 (09/POP-000416)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre os gastos de propaganda da Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 73, do 20.03.2013

8.2 7201 (09/POP-000673)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fernández Calviño, David

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non cumprir a Directi-

va 2009/72/CE na Orde do 29 de marzo de 2010, para a asigna-

ción de 2325 MW de potencia na modalidade de novos parques

eólicos en Galicia
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Publicación da iniciativa, BOPG nº 99, do 08.05.2013

8.3 8056 (09/POP-000746)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para acadar

a exención do IVE nos servizos de comedor escolar

Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 28.05.2013

8.4 7535 (09/POP-000700)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis

Sobre a situación real das infeccións relacionadas coa atención

sanitaria en Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

8.5 6461 (09/POP-000593)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para frear o

éxodo de persoas mozas formadas no sistema educativo galego

a outros países onde hai expectativas laborais

Publicación da iniciativa, BOPG nº 89, do 18.04.2013

8.6 8298 (09/PUP-000042)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade,

para a supervivencia do sector lácteo, dunha normativa que regu-

le as relacións contractuais entre os produtores e as industrias

Publicación da iniciativa, BOPG nº 109, do 28.05.2013

8.7 8479 (09/PUP-000043)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis

Sobre a valoración do Goberno galego do rexeitamento por parte

da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo do contido do

acordo pesqueiro asinado con Mauritania

Publicación da iniciativa, BOPG nº 115, do 05.06.2013
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Ábrese a sesión ás dez da mañá.

Debate dos informes ordinarios do Valedor do Pobo correspondentes aos anos 2011 e 2012. (Punto primeiro da orde do

día.)

A señora presidenta explica o procedemento deste debate, de conformidade coas normas reguladoras das relacións entre o Parlamento e

o Valedor do Pobo aprobadas pola Mesa o 28 de maio de 1991. (Páx. 9.)

Exposición do Valedor do Pobo: Sr. Fernández Rodríguez. (Páx. 9.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar posicións: Sra. Paz Franco (BNG) (Páx. 16.), Sra. Pérez Díaz (AGE) (Páx. 19.), Sra. Vilán Loren-

zo (S) (Páx. 23.) e Sr. Baamonde Díaz (P). (Páx. 27.)

Debate e votación do Ditame emitido pola Comisión 4ª, Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema uni-

versitario de Galicia. (Punto segundo da orde do día.)

A señora presidenta comunica as emendas presentadas a este ditame que se manteñen para o seu debate en pleno. (Páx. 30.)

Presentación do ditame: Sra. presidenta da Comisión 4ª, Educación e Cultura (Piñeiro Martínez). (Páx. 30.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o ditame e, se é o caso, defender as emendas mantidas: Sr. Pombo Rodrí-

guez (BNG) (Páx. 32.), Sr. Vázquez Díaz (AGE) (Páx. 34.), Sra. Burgo López (S) (Páx. 38.) e Sr. Rodríguez González (P). (Páx. 40.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre as emendas mantidas polos demais grupos: Sr. Pombo Rodríguez (BNG)

(Páx. 44.), Sr. Vázquez Díaz (AGE) (Páx. 45.), Sra. Burgo López (S) (Páx. 47.) e Sr. Rodríguez González (P). (Páx. 48.)

Debate e votación do Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre

o Proxecto de lei da galeguidade. (Punto segundo da orde do día.)

O señor presidente (Santalices Vieira) comunica as emendas presentadas a este ditame que se manteñen para o seu debate en pleno. (Páx.

49.)

Presentación do ditame: Sr. presidente da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior (Baamonde Díaz). (Páx. 50.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre o ditame e, se é o caso, defender as emendas mantidas: Sr. Jorquera

Caselas (BNG) (Páx. 50.), Sr. Ron Fernández (AGE) (Páx. 53.), Sra. Soneira Tajes (S) (Páx. 55.) e Sra. Prado del Río (P). (Páx. 58.)

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre as emendas mantidas polos demais grupos: Sr. Jorquera Caselas (BNG)

(Páx. 61.), Sr. Ron Fernández (AGE) (Páx. 62.), Sra. Soneira Tajes (S) (Páx. 63.) e Sra. Prado del Río (P). (Páx. 64.)
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Alteración da orde do día

A señora presidenta comunica que as mocións números 8525 e 8526 se debaterán de xeito acumulado, igual que as proposicións non de

lei números 7688 e 8137. Así mesmo informa de que a proposición non de lei número 7498 se debaterá en primeiro lugar, despois das pre-

guntas ao presidente da Xunta. (Páx. 66.)

Suspéndese a sesión ás tres da tarde e retómase ás catro e media.

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de establecemento dun

imposto sobre as grandes superficies comerciais. (Punto segundo da orde do día.)

Presentación e defensa da proposición de lei: Sra. Prado Cores (BNG). (Páx. 66.)

Intervención dos grupos parlamentarios para fixar posicións: Sr. Sánchez García (AGE) (Páx. 69.), Sr. González Santín (S) (Páx. 71.) e Sra.

Romero Fernández (P). (Páx. 74.)

Rolda de réplica do grupo parlamentario autor da proposición de lei: Sra. Prado Cores (BNG). (Páx. 77.)

Votación dos textos lexislativos

A señora presidenta anuncia que, en primeiro lugar, corresponde a votación do Ditame emitido pola Comisión 4ª, Educación e Cultura. (Páx.

79.)

Votación das emendas do G.P. do Bloque Nacionalista Galego números 1 á 13 e 15 á 33 ao Ditame da Comisión 4ª, Educación e Cultura,

sobre o Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia: rexeitadas por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 79.)

Votación das emendas do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda números 1, 3, 5 a 12, 15, 17, 18, 21 a 28, 30, 313, 33 a 35, 37 a 47, 49

a 52 e 54 a 56 ao Ditame da Comisión 4ª, Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia: rexeitadas por

33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 79.)

Votación das emendas do G.P. dos Socialistas de Galicia números 1, 4, 5, 7, 9 a 20, 22 a 54, 60 a 64, 66 a 71, 73 a 77, 79 a 87, 89, 90, 93

a 112, 115, 117, 121, 122 e 124 a 130 ao Ditame da Comisión 4ª, Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema universitario de

Galicia: rexeitadas por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 79.)

Votación do Ditame emitido pola Comisión 4ª, Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia: aprobado

por 41 votos a favor, 33 en contra e ningunha abstención. (Páx. 79.).

A señora presidenta comunica que se continúa co segundo dos textos lexislativos: Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Admi-

nistracion Xeral, Xustiza e Interior, sobre o Proxecto de lei da galeguidade. (Páx. 79.).

Votación das emendas do G.P. do Bloque Nacionalista Galego números 2 a 4, 6, 7, 9 a 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 a 35 e 37 a 40 ao Dita-

me emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o Proxecto de lei da galeguidade: rexeitadas

por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 80.)

Votación das emendas do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda números 2, 4 a 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 a 28, 30 a 39, 41 a 52 e 54 a

64 ao Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o Proxecto de lei da galeguidade:

rexeitadas por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 80.)
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Votación das emendas do G.P. dos Socialistas de Galicia números 1 a 4, 6 a 13, 15 a 26, 30, 38, 39, 41 a 43, 45, 49 a 66 e 68 a 98 ao Dita-

me emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o Proxecto de lei de galeguidade: rexeitadas

por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 80.)

Votación do Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior no Proxecto de lei da galeguidade:

aprobado por 41 votos a favor, 33 en contra e ningunha abstención. (Páx. 80.).

Votación da toma en consideración da Proposición de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego de establecemento dun imposto sobre as

grandes superficies: rexeitada por 33 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 80.)

Comparecencia da Sra. conselleira de Traballo e Benestar, por petición propia, para informar das actuacións e do

desenvolvemento, no ano 2013, para avanzar na integración social e laboral das persoas con discapacidade. (Punto

terceiro da orde do día.)

Intervención do Goberno: Sra. conselleira de Traballo e Benestar. (Páx. 80.)

Rolda dos grupos parlamentarios: Sra. Adán Villamarín (BNG) (Páx. 86.), Sra. Solla Fernández (AGE) (Páx. 88.), Sra. Gallego Calvar (S) (Páx.

90.) e Sra. Rodríguez Arias (P). (Páx. 92.)

Réplica do Goberno: Sra. conselleira de Traballo e Benestar. (Páx. 94.)

O señor presidente (Santalices Vieira) abre unha rolda especial de aclaracións, con dúplica do Goberno. (Páx. 98.) Nesta rolda interveñen a

señora Adán Villamarín (BNG) (Páx. 98.), a señora Solla Fernández (AGE) (Páx. 99.), a señora Gallego Calvar (S) (Páx. 100.), a señora Rodrí-

guez Arias (P) (Páx. 101.) e a señora conselleira de Traballo e Benestar (Páx. 102.)

Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª María Consuelo Martínez García, sobre as actua-

cións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de contratación e concesión de axudas, avais ou subvencións

a entidades e empresas. (Punto cuarto da orde do día.)

O señor presidente (Santalices Vieira) comunica as emendas presentadas á moción. (Páx. 104.)

Intervención do grupo autor da moción: Sra. Martínez García (AGE). (Páx. 105.)

Intervención do grupo parlamentario emendante: Sra. Quintas Álvarez (S). (Páx. 106.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Prado Cores (BNG) (Páx. 108.) e Sr. Trenor López (P). (Páx.111.)

A señora Martínez García (AGE) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 113.)

O señor presidente (Santalices Vieira) anuncia o debate acumulado de dúas mocións (Páx. 115.)

Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. Raúl Fernández Fernández, sobre as actuacións que debe

levar a cabo o Goberno galego en relación coa decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servizos ferrovia-

rios en Galicia. (Punto cuarto da orde do día.)

Moción do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actuacións que

debe levar a cabo o Goberno galego para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia. (Punto cuarto da orde do día.) 

Intervención dos grupos autores das mocións: Sr. Fernández Fernández (S) (Páx. .) e Sra. Pontón Mondelo (BNG). (Páx. 117.)
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Intervención dos grupos parlamentarios: Sr. Fernández Calviño (AGE) (Páx. 119.) e Sr. Rodríguez González (P). (Páx. 120.)

Nova intervención do señor Fernández Fernández (S). (Páx. 123.) e da señora Pontón Mondelo (BNG). (Páx. 124.)

Votación das mocións

Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª María Consuelo Martínez Gar-

cía, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de contratación e concesión de axudas, avais ou subvencións

a entidades e empresas: rexeitado por 31 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 125.)

Votación da Moción do G.P.dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. Raúl Fernández Fernández, sobre as actuacións que debe levar

a cabo o Goberno galego en relación coa decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servizos ferroviarios en Galicia: rexeitada

por 31 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 125.)

Votación da Moción do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actuacións que debe

levar a cabo o Goberno galego para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia: rexeitada por 31 votos a favor, 40 en contra e ningunha

abstención. (Páx. 126.)

Declaración institucional do Parlamento de Galicia

A señora presidenta dá lectura a unha declaración institucional en solidariedade con Juan Almonte, cidadán da República Dominicana e

membro da ONG Comité Dominicano dos Dereitos Humanos. (Páx. 126.)

Suspéndese a sesión ás nove e trinta minutos do serán.
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Ábrese a sesión ás dez da mañá.

A señora PRESIDENTA: Bo día de novo.

Ábrese a sesión.

A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia, polo que non se procede á súa lectura.

Non se xustificaron inasistencias e entramos, por tanto,
señorías, na orde do día co punto primeiro.

Debate dos informes ordinarios do Valedor do Pobo
correspondentes aos anos 2011 e 2012

A señora PRESIDENTA: En aplicación das normas regula-
doras das relacións entre o Parlamento e o Valedor do Pobo,
aprobadas pola Mesa o 28 de maio de 1991, o debate do
Pleno do informe anual axustarase ao seguinte procedemen-
to. En primeiro lugar, o Valedor exporá un resumo dos infor-
mes debatidos ante a Comisión de Peticións, ao seu remate
abandonará o salón de sesións e as deputadas e os deputados
iniciarán as súas deliberacións. 

Seguindo a orde de actuación prevista no artigo 80.1 do
Regulamento, os representantes de cada grupo parlamenta-
rio poderán intervir por un tempo máximo de vinte minutos
cada un para fixar a súa posición respecto dos informes pre-
sentados. Con motivo deste debate non poderán presentarse
propostas de resolución dado o seu carácter informativo, sen
prexuízo de posteriores iniciativas regulamentarias.

Rógolle ao vicepresidente primeiro que acompañe o
Valedor do Pobo ata a tribuna de oradores para que efectúe
a súa intervención ante o Pleno. (Pausa.)

(O señor vicepresidente primeiro acompaña o Valedor
do pobo ata a tribuna.)

Bos días.

Ten a palabra o Valedor do Pobo, don José Julio Fernán-
dez Rodríguez.

O señor VALEDOR DO POBO (Fernández Rodríguez): Seño-
ra presidenta.

Señor presidente da Xunta.

Membros do Goberno.

Deputadas e deputados do Parlamento de Galicia.

Comparezo como Valedor do Pobo interino ante o Pleno
do Parlamento de Galicia con base no artigo 32 da Lei
6/1984. Este artigo di, entre outras cousas, que o Valedor do
Pobo dará conta anualmente ao Parlamento da xestión da súa
oficina nun informe que exporá anualmente.

Como galego valdeorrés é para min un honor poder falar
ante os representantes da cidadanía galega sobre unha insti-
tución –o Valedor– de gobernabilidade democrática que
defende os dereitos da dita cidadanía e que loita pola vixen-
cia do principio de boa administración.

Como é sabido, son dous os informes que aínda non se
expuxeron ante este Pleno, o do ano 2011 e o do ano 2012.
Polo tanto, falarei dos dous. Primeiro, do do ano 2011, aínda
que de xeito breve, pois eu non fun o coordinador do dito
informe. E despois referireime ao informe do 2012 cun
pouco máis de tempo. Empezo, como digo, polo tanto, polo
informe do ano 2011 ao que aludo –insisto– con brevidade.

No 2011 tramitamos 2.768 queixas, 22 consultas e 157
asuntos diversos. Respecto dos temas máis relevantes fago
unha pequena relación dos mesmos. 

Na administración económica, as actuacións do Valedor
neste 2011 centráronse en problemas conectados coa xestión
e recadación de determinados tributos. A institución tratou
de evitar duplicidades nos cobros destes tributos e axilizar a
devolución dos ingresos indebidos.

Na área de agricultura, as reclamacións admitidas puxe-
ron de manifesto as discrepancias respecto dos procesos de
concentración parcelaria: excesiva duración, incorrecta cla-
sificación das leiras de reemprazo, deficiencias ou omisións
de camiños rurais programados para a zona, etc. Así mesmo,
tivemos queixas sobre a existencia de plantacións que non
respectan as distancias esixidas coas terras lindantes.

En relación coa área de corporacións locais, tratamos de
garantir o dereito de acceso á información por parte dos
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membros da oposición. Do mesmo xeito, buscamos asegurar
a dispoñibilidade de acceso á xente discapacitada aos diver-
sos edificios públicos. Neste sentido, é importante a coordi-
nación entre a Administración autonómica, a través da
Comisión Técnica de Accesibilidade, e os concellos.

Na área de cultura e política lingüística, protexemos no
2011 –insisto– o patrimonio cultural e histórico-artístico e
insistimos no uso normal das dúas linguas oficiais, así como
o uso oficial da toponimia. Tamén instamos á utilización do
galego en páxinas web e en programas de teleformación.

Respecto da área de educación, coñecemos problemas
sobre o funcionamento dalgúns centros, queixas en desacordo
coas actitudes de determinados profesores, conflitos na xes-
tión do servizo de transporte escolar ou de comedores, casos
de acoso escolar ou falta de profesorado de apoio. Tamén
abordamos os problemas de financiamento das universidades,
a duplicación de centros e titulacións e o desaxuste entre pra-
zas ofertadas e demanda real nalgúns estudos.

Na área de emigración e traballo, tramitamos a descon-
formidade de cidadáns galegos residentes no exterior no que
eles consideraban unha restrición para o exercicio do seu
dereito de sufraxio nas eleccións municipais.

Na área de emprego público e interior, examinamos
queixas sobre diferentes aspectos de procesos selectivos e a
actuación dos concellos en procedementos de contratación
de persoal.

En industria e comercio, existiron queixas sobre a submi-
nistración de enerxía eléctrica; por exemplo, obras de insta-
lación de tendido eléctrico e o seu mantemento, continuidade
e calidade do fornecemento de enerxía e desacordos coa fac-
turación mensual dos consumos. De igual modo, os cidadáns
queixáronse sobre o sistema de estimación mensual practica-
do polas empresas que comercializan enerxía eléctrica.

Na área de medio ambiente, houbo reclamacións sobre
ruídos ocasionados por locais de hostalería nocturna. Cons-
tatamos que para solucionar este problema non son suficien-
tes as medidas habituais.

Na área de menores, existiron expedientes relativos ás
deficiencias dos puntos de encontro, a procesos de adopción,

problemas con equipos de menores. Neste ámbito o Valedor
tamén se dirixiu aos alcaldes das sete principais cidades para
coñecer as medidas de control que estaban practicando co
fin de evitar que menores participasen nos chamados “bote-
llóns”. Sobre este tema volverei despois.

Na área de sanidade investigamos queixas que buscaban
mellorar a asistencia á poboación rural; en particular, nos servi-
zos de atención primaria. E examinamos queixas tamén sobre
reclamacións na asistencia especializada, referidas aos atrasos
de atención en pacientes relacionados coas listas de espera.

Na área de servizos sociais comprobáronse atrasos nos
prazos de aplicación da Lei de dependencia que repercutiron
de forma principal en casos severos, moderados e de gran-
des dependentes. Unha das preocupacións recorrentes tiña
que ver coa situación xerada aos familiares dos dependentes
que falecen mentres esperan a que lles apliquen as axudas
concedidas. O aboamento dos atrasos xerados dilátase en
exceso no tempo.

No que afecta á sociedade da información, insistiuse na
necesaria superación en Galicia das fendas dixitais e estudá-
ronse problemas de cobertura da TDT. Aínda que en Galicia
os plans de implantación desta TDT se aplicaron nese
momento de xeito razoable.

Tamén nesta área da sociedade da información, en cone-
xión coa área de menores, publicamos un informe extraordi-
nario –que creo que xa coñecen– titulado Adolescentes e
internet en Galicia, grazas á colaboración da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria e ao Grupo de Inves-
tigación en Psicoloxía do Consumidor da Universidade de
Santiago de Compostela. Trátase este estudo dun estudo pio-
neiro que supuxo un fito neste tema, un estudo feito a partir
dunha enquisa de máis de 2.300 estudantes de 29 centros da
comunidade autónoma. Analizáronse aspectos descritivos,
pedagóxicos e proactivos que permitiron recoller actitudes,
percepcións, crenzas e hábitos de uso da rede por parte desta
mocidade. E sinalar –que é máis grave– posibles problemas
indicadores de ciberdependencia. As recomendacións deste
informe construíronse en torno a tres ámbitos: o ámbito
doméstico, en relación cos poderes públicos e respecto das
empresas que xestionan servizos ou contidos dixitais. A par-
tir deste traballo deseñamos novas estratexias de prevención
e control.
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Na área de urbanismo e vivenda, no ano 2011, desde a
institución fixemos especial fincapé en recordar ás adminis-
tracións que exerzan a correspondente función de inspección
e tramiten sen demoras o expediente administrativo para evi-
tar, entre outras cousas, que caduque o procedemento.

Vou rematando respecto do 2011. 

Neste ano formuláronse 225 recordatorios de deberes
legais, recomendacións e suxestións aceptadas en máis dun
80 %; o cal é un dato, sen dúbida, positivo.

Ata aquí o relativo ao informe do 2011. Paso agora a
referirme –como xa dixen– ao informe do ano pasado, do
2012, cun pouco máis de tempo. Expoño, polo tanto, agora
as liñas esenciais deste informe 2012.

Desde o punto de vista metodolóxico introducíronse o
ano pasado diversos cambios en relación con informes pasa-
dos co obxecto de mellorar a calidade de transmisión de
información dun documento tan extenso, de case mil páxi-
nas. Por exemplo, unificáronse as estruturas das áreas inter-
nas, intentáronse clarificar as liñas de decisión e os paráme-
tros de control e de resolución, por exemplo. Estamos avan-
zando no campo da administración electrónica coa intención
de que todas as comunicacións co poder público sexan feitas
só a través de soporte dixital. A administración electrónica
permitirá aumentar a nosa eficacia nun marco de esforzo
orzamentario e axuste como o actual. Na mesma liña, tamén
traballamos a prol do aforro enerxético aplicando as pautas
sinaladas nun informe que encargamos ao Instituto Enerxé-
tico de Galicia. Trátase nin máis nin menos que de cumprir
os principios de boas ou mellores prácticas: sustentabilida-
de, accesibilidade, independencia, transparencia, flexibilida-
de, eficacia, innovación e publicidade.

O ano 2012 –como tamén sabemos– foi un ano com-
plexo no eido social. Por iso esta institución implicou todas
as súas capacidades para tratar de axudar a todas as perso-
as que o necesitaban, a nosa inspiración era a idea de xus-
tiza material. A nosa liña de actuación prioritaria no 2012
tentou –como digo– paliar os efectos da crise, sobre todo
respecto daquelas persoas máis desfavorecidas ou indefen-
sas. Isto explica que nos reuniramos cun elevado número
de entidades e asociacións, como Down Galicia, Proxecto
Vagalume, de atención ás mulleres vítimas de trata, Cári-

tas, Feafes Galicia, Aspanes, Stop desafiuzamentos, aso-
ciacións de profesionais de sanidade, etc. Continuando con
esta actividade neste 2013, mantemos esta axenda intensa
de contactos: colexios de avogados, Adega, Cruz Vermella,
Familias Acolledoras, Secretariado Xitano, Amnistía Inter-
nacional, dereito civís, Esculca, Mesa pola Normalización
Lingüística, Banco de Alimentos, etc. Agradecemos publi-
camente o enorme esforzo de todas estas organizacións que
traballan para solucionar problemas sociais de envergadu-
ra. É o momento de darlles verdadeira efectividade aos
dereitos sociais máis básicos, que non son nin poden ser
meras declaracións retóricas ou éticas, senón que son
auténticos dereitos que teñen que ter mecanismos de garan-
tía e aplicabilidade. Os dereitos sociais non poden quedar
relegados á rexión vaporosa das promesas non vinculantes,
senón que deben situarse no predio das normas xurídicas
coa conseguinte imposición de vinculatoriedade que elas
supoñen.

Respecto das actuacións relacionadas co servizo de aten-
ción á cidadanía, no 2012 foron 6.786 entre consultas tele-
fónicas, visitas presenciais á sede e expedientes tramitados.
Por primeira vez, a institución fai un reconto oficial de todas
as xestións de atención cidadá realizadas. É de salientar que
no 2012 a queixa formal gañou peso, acadándose as 2.782
queixas, o número máis alto da historia do Valedor, 14 máis
que o ano 2011, citado hai un momento. A este conxunto
temos que engadir un total de 3.000 queixas máis achegadas
por un grupo de persoas afectadas polas preferentes. Este
grupo de 3.000 figura como unha soa queixa pola cualifica-
ción inicial que se fixo en torno a unha especie de represen-
tante do mesmo. 

Tamén quero subliñar que no 2012 se duplicou a activi-
dade de oficio, con 36 actuacións relacionadas co medio
ambiente, ruídos, emprego de novas tecnoloxías, protección
de menores, produtos financeiros tóxicos ou desafiuzamen-
tos. A actividade de oficio é imprescindible para que esta
institución poida cumprir os seus obxectivos. Por iso agora
mesmo estamos elaborando un catálogo de boas prácticas
desta actividade de oficio e unha guía para tales investiga-
cións de oficio.

Fago agora un rápido repaso polos ámbitos materiais das
queixas do 2012, tendo en conta que a grave situación eco-
nómica xa citada fixo que o maior número de queixas foran
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precisamente na área de servizos sociais e na área de admi-
nistración económica.

A primeira área que cito é a área de servizos sociais, con
318 queixas no 2012. Polo xa apuntado, é evidente que lle
dedicamos unha atención especialmente intensa ás queixas
de carácter social. Houbo un incremento das solicitudes de
axudas sociais de todo tipo, pero tamén un incremento,
como digo, do orzamento para dotalas. 

Como xa dixen noutro lugar, actuamos na procura do
cumprimento da normativa da dependencia, que considera-
mos o elemento básico do noso Estado do benestar. Cons-
tatamos atrasos nos procedementos e falta de resolución de
expedientes. Como aspecto positivo neste campo, segue a
tendencia de aumentar o outorgamento de servizos aos
dependentes en detrimento de prestacións económicas,
unha idea inspirada na propia Lei de dependencia. Non
obstante, existe un evidente déficit de prazas de servizos,
que se xestionan a través de listas de espera. A excesiva
burocratización no funcionamento do sistema da depen-
dencia e as deficientes valoracións dos discapacitados inte-
lectuais son dúas críticas que se recollen no informe do
2012. 

Outros asuntos de carácter social foron determinadas dis-
funcións no servizo de transporte do 065 e a asistencia sani-
taria a colectivos vulnerables. 

Especial incidencia social o ano pasado tiveron, e seguen
tendo, os problemas dos desafiuzamentos e a fraude na
venda de produtos financeiros, que trataremos deseguido nas
súas áreas. 

A segunda área é a área de urbanismo e vivenda, 187
queixas no 2012. A vivenda digna constitúe un dereito que
cobre unha necesidade básica do ser humano, indispensable
para garantir a súa intimidade e a súa vida familiar. Previsto
este dereito, como saben, no artigo 47 da Carta Magna. Coa
crise, un conxunto de persoas ven en perigo este dereito
constitucional. A execución hipotecaria parece nestas condi-
cións de vulnerabilidade como unha solución insatisfactoria
e poderosamente inxusta. As entidades bancarias foron
imprudentes no seu momento na concesión de créditos hipo-
tecarios e sobrevaloraron en exceso a capacidade de endebe-
damento dos compradores de vivenda. 

Desde a institución iniciamos un conxunto diverso de
actuacións neste campo. Por exemplo, celebramos reunións
con representantes da Plataforma de Afectados polas Hipo-
tecas, reunións con outras organizacións relevantes neste
ámbito, como Cáritas; comprobamos que os servizos sociais
municipais e autonómicos atenden a necesidades urxentes
que poidan xurdir neste ámbito, ou actuamos ante o Institu-
to Galego de Vivenda e Solo para coñecer e fomentar o rea-
loxamento cando sexa preciso. Tamén promovemos encon-
tros coas diferentes entidades bancarias acredoras. 

Señorías, permítanme unha reflexión adicional neste
momento respecto ao tema dos desafiuzamentos. 

As entidades bancarias teñen cuantiosas axudas públicas
para evitar o seu colapso, é sabido. En contrapartida, deben
axudar ás familias en risco de exclusión social. As entidades
bancarias deben amosar unha actitude de maior respecto
social e sensibilidade ante os problemas que agravan grave-
mente a cidadanía. O noso labor neste asunto dos desafiuza-
mentos foi, cremos, eficaz. En decenas de casos conseguiu-
se axudar verdadeiramente os afectados, e na actualidade a
institución mantén unha liña de teléfono aberta 24 horas para
asistir aos posibles afectados polas execucións hipotecarias.
Este teléfono é 981571900.

Ademais, fixemos propostas en materia de vivenda refe-
ridas á renegociación da débeda, á constitución de oficinas
de información e asesoramento, propostas sobre a dación en
pago, propostas sobre a suspensión dos procedementos de
execución hipotecaria. Tamén aconsellamos que os afecta-
dos contaran coa asistencia dun avogado, reclamamos un
control de oficio das numerosas cláusulas abusivas que
detectamos nos préstamos hipotecarios; entre elas –denun-
ciado xa hai meses por esta institución– os intereses morato-
rios desproporcionados. 

O propio Tribunal de Xustiza da Unión Europea en
marzo deste ano 2013 coincidiu exactamente coa nosa posi-
ción denunciada hai case un ano. Recentes sentenzas van
nesta liña defendida por nós, algunha incluso –como xa
saben– obriga a expulsar o denominado “solo” das hipote-
cas. 

En fin, defendemos o alugueiro social, e reclamamos a
todos os concellos que non cobraran o imposto municipal de
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plusvalía cando estabamos ante familias prexudicadas por
execucións hipotecarias.

A terceira área que cito é a área de administración eco-
nómica e transportes, 252 queixas. Nesta área destaca este
ano 2012 a intensa actuación que despregamos con motivo
das preferentes e obrigacións subordinadas. O Valedor abriu
no 2012 unha queixa de oficio inicial que posteriormente se
completou cun elevado número de reclamacións individuais,
148 reclamacións individuais, máis esas 3.000 que foron
catalogadas, como xa dixen antes, como unha soa.

Neste eido existe a sensación dun exceso de protección
da banca e dun déficit de protección do consumidor, na
maioría dos casos enganado. Fixen días atrás como saben
claras afirmacións neste tema que en parte repito agora. 

A actuación no seu momento da Comisión Nacional do
Mercado de Valores, do Banco do España e do Ministerio de
Economía foi incapaz de protexer a cidadanía dos abusos
das entidades financeiras. Fronte a esta situación intervimos
ante o Instituto Galego de Consumo e ante a Comisión
Nacional do Mercado de Valores. Tamén establecemos con-
tacto coa Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia na demanda civil que preparou.

A posición desta institución é clara e xa coñecida. Insisto
nela: as persoas que non foron ben informadas, os clientes
cunha tipoloxía non idónea para tales produtos, deben recibir
de inmediato a devolución de todo o investido, sen quitacións
nin detrimentos. Tamén defendemos publicamente que debe
analizarse a vía penal para castigar os responsables destes
enganos nas entidades bancarias, as fraudes e os enganos
deben ter resposta tamén no ámbito penal, é evidente. Útiles
para esta finalidade pode ser o artigo 248 e 250 do Código
penal sobre a estafa, o 252 sobre a apropiación indebida ou
incluso o 282 bis sobre publicidade enganosa. Algúns xuíces
xa están avanzando, como saben, neste campo. 

As nosas actuacións cremos que tamén neste campo
están sendo eficaces. Os propios afectados polas preferentes
levaron as nosas propostas ante o Parlamento Europeo cando
foron expoñer e defender o seu argumentario. 

A cuarta área que cito é a área de medio ambiente, con
233 queixas. 

Seguen os problemas de ruídos, que conculcan estes pro-
blemas, de reiterados, dereitos fundamentais e xeran respon-
sabilidades. De todos os xeitos percibimos –é verdade–
maior concienciación municipal, polo menos no caso do
botellón, de suma relevancia pola presenza de menores, pre-
senza reiterada de menores. 

Os cidadáns permitiron sacar á luz locais que funciona-
ban sen axustarse ao tipo de licenza concedida e que non
cumprían horarios de peche. 

Tamén resultan habituais os problemas na entrega de
información medioambiental por parte das administracións. 

En relación coas explotacións mineiras, o informe do
2012 inclúe a referencia do inicio da tramitación de varias
queixas referidas ao proxecto de Corcoesto –8 en 2012, ás
que hai que sumar 22 máis neste ano 2013–. 

No informe de 2012 xa se recollen moitas reservas a este
proxecto. O Valedor do Pobo encargou unha peritaxe diri-
mente á Universidade de Santiago de Compostela para apor-
tar luz ás contradicións técnicas que temos nos expedientes. 

Tamén en medio ambiente se inclúen actuacións tenden-
tes á protección de espazos naturais, flora e fauna de Galicia,
que consideramos cuestións de primeira relevancia se quere-
mos vivir nunha verdadeira sociedade democraticamente
avanzada. 

A quinta área é a área de emprego público e interior, con
216 queixas no 2012. En canto á función pública, insistimos,
un ano máis, en erradicar a perniciosa práctica do silencio
administrativo, que provoca na cidadanía inseguridade xurí-
dica e que deriva nunha verdadeira indefensión material, e
contradí ademais o artigo 42 da Lei de procedemento admi-
nistrativo. 

Detectamos dilacións nas convocatorias de prazas de
persoal por parte das administracións públicas. Así mesmo,
defendemos a transparencia e regularidade dos procesos
selectivos.

Na sexta área, área de educación, con 144 queixas, o
contexto actual, como é sabido, vén marcado polas restri-
cións orzamentarias. O reto é xestionar de xeito eficiente un
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servizo complexo como é o da educación, que é ademais un
dereito fundamental previsto no artigo 27 da Constitución.

En canto á educación non universitaria chegáronnos
queixas acerca de supresións de unidades e redución de mes-
tres en escolas rurais; reclamacións polo proceso de escola-
rización e admisión de alumnos, pola atención a alumnos
con necesidades especiais e por non existir prazas reservadas
para persoas con discapacidade en ensinanzas artísticas. 

Tratamos coa máxima dilixencia os casos de presunto
acoso escolar. A experiencia escolar non pode ser unha fonte
de ansiedade para os nenos, o Valedor perseguirá con celo
este tipo de violencia que se produce sobre os menores nun
contorno que é responsabilidade da propia Administración
pública. Congratulámonos de que recentemente a Conselle-
ría de Educación elaborase un protocolo de rápida actuación
para tratar de forma eficaz estes casos de acoso escolar. 

No relativo á educación universitaria hai que sinalar bre-
vemente que as universidades españolas están inmersas en
cambios derivados do denominado proceso de Bolonia.
Cambios que son obxecto de dura crítica por parte dos pro-
pios académicos e que amosan un futuro de dúbidas aínda
por perfilar.

A sétima área é a área de sanidade, con 128 queixas no
2012. Non cabe dúbida de que o sistema público de saúde
constitúe un dos piares do Estado social español. No marco
dunha situación de conxuntura económica como a actual, o
reto é manter a calidade do servizo e o nivel das súas actuais
prestacións. Os cidadáns dirixíronse a nós para que se axili-
zasen as listas de espera en especialidades médicas e inter-
vencións cirúrxicas, para denunciar disfuncións en servizos
médicos hospitalarios, para reclamar polas prestacións far-
macéuticas e o seu copago, para reclamar polas dificultades
para acceder á documentación clínica e mesmo incluso para
reclamar pola imposibilidade de ter un parto natural. 

A oitava área que cito é a área de xustiza, con 94 quei-
xas. Nesta área compróbanse posibles dilacións despropor-
cionadas dos procedementos, circunstancia que en determi-
nados casos pode afectar á tutela social efectiva do artigo 24
da Constitución. Faise preciso insistir na necesaria moderni-
zación permanente deste ámbito para gañar a eficacia que
reclama este citado dereito fundamental. De igual xeito

constatamos que unha desproporción na aplicación das taxas
xudiciais pode chegar a afectar o citado artigo 24 da Consti-
tución.

A novena área que cito é a área de cultura e política lin-
güística, con 67 queixas no 2012. Un ano máis tratamos o
emprego inadecuado de topónimos e detectamos problemas
en canto ao emprego dalgunha das linguas oficiais en mode-
los e formularios, e, en especial, en documentos sanitarios. 

Na defensa e promoción do galego, como lingua propia
de Galicia, procuramos o cumprimento da normativa vixen-
te e a súa adecuada interpretación nas diferentes instancias
administrativas. Sen dúbida hai que asegurar que o empre-
go de calquera das dúas linguas oficiais teña as mesmas
consecuencias xurídicas, sen discriminacións. Así mesmo
tamén é necesario que os poderes públicos autonómicos
promovan a lingua galega, patrimonio esencial da nosa cul-
tura, como lóxica consecuencia da necesidade da súa pro-
tección e desenvolvemento. 

A tutela de determinados elementos do patrimonio cultu-
ral galego, como petróglifos, dolmens ou monumentos
megalíticos, e mesmo a delimitación do Camiño de Santia-
go, tamén propiciaron actuacións do Valedor neste ámbito da
cultura.

A décima área que cito é a área de menores, con 27 quei-
xas. Tendo en conta a especial vulnerabilidade deste colecti-
vo é preciso insistir unha e outra vez na substantividade pro-
pia desta área e a aplicación de criterios hermenéuticos espe-
cíficos. O interese superior do menor debe inspirar e motivar
todas as accións despregadas neste ámbito, como así impón,
por outra parte, o Convenio de Nacións Unidas sobre derei-
tos do neno. 

Este comisionado está moi preocupado polo consumo de
alcohol dos menores e polos incumprimentos dos deberes
dimanantes da patria potestade dos pais. E non só polo que
respecta ao consumo de alcohol, senón tamén no relativo ao
mal emprego que os menores fan das novas tecnoloxías ou á
instrumentalización do menor nos procesos de separación ou
divorcio dos seus proxenitores. 

Actuamos no 2012 ante o peche do Centro de Menores
Montealegre e o traslado dos internos ao da Carballeira, en
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Ourense ambos. Estudamos a situación dos acollementos
familiares en Galicia. É fundamental que se prime o acolle-
mento familiar e que a institucionalización do menor se
reduza aos casos estritamente necesarios. Non pode haber
menores de 3 anos institucionalizados cando hai familias
voluntarias esperando un acollemento. 

Ademais intervimos para que non se rebaixara a idade
mínima para obter a licenza de caza e para evitar a autoriza-
ción en ximnasios de armas ilegais por parte dos menores. 

A décimo primeira área, a área da sociedade da informa-
ción, tivo 20 queixas. É unha área moi relacionada coa ade-
cuada protección dos menores que acabo de citar. Levamos
anos traballando con intensidade en prol dun uso seguro
polos adolescentes dos novos instrumentos tecnolóxicos. No
2011 xa citei o informe extraordinario publicado sobre ado-
lescentes e Internet en Galicia, que se converteu no de maior
difusión na historia desta defensoría, con máis de 3.300 des-
cargas. 

No 2013 traballamos nesta liña e elaboramos unha ferra-
menta para detectar de forma real e inmediata casos de mal
emprego da internet por parte dos mozos, e a súa aplicación
práctica esperamos que permita recoñecer situacións aditi-
vas ou de ciberdependencia entre a xuventude galega. É un
proxecto moi ambicioso que esperamos completar a finais
do presente ano. 

A área número 12 é a área de obras públicas e expro-
piacións. Analizamos atrasos no aboamento dos prezos
xustos e intereses nos procedementos expropiatorios, dila-
cións en casos de responsabilidades patrimoniais da Admi-
nistración e deficiencias na execución de tratados na segu-
ridade viaria.

A área décimo terceira é a área de corporacións locais,
con 842 queixas. Neste eido de corporacións locais, tratamos
de que prevalezan tres ideas forza: a transparencia, a infor-
mación e a participación. Os cidadáns instáronos á efectivi-
dade do dereito de participación veciñal na actividade muni-
cipal. Fixemos investigacións sobre a fusión voluntaria de
municipios, a responsabilidade patrimonial das entidades
locais, o funcionamento en determinados concellos de servi-
zos de infraestrutura local, como redes de saneamento, repa-
ración de vías públicas ou iluminación.

A área 14 é a área de industria, comercio e turismo, con
89 queixas. A subministración enerxética foi a principal
fonte das queixas. Refírense á calidade do servizo, ás factu-
racións e a súa periodicidade, e á instalación e mantemento
de tendidos eléctricos.

A área 15 é a área de agricultura, gandería e pesca, con 32
queixas. En relación coa concentración parcelaria, os afecta-
dos critican de novo –ano tras ano– a excesiva duración da
tramitación desta concentración parcelaria, e ás veces a inco-
rrecta clasificación das fincas de reemprazo. Outras queixas
tratadas versaron sobre montes veciñais e man común, apro-
veitamentos cinexéticos, balizamentos de polígonos de bate-
as, comiso de nasas, permisos de explotación para marisqueo
a pé e réxime de cotización das mariscadoras.

A última área, a área 16, é a área de emigración e traba-
llo, con 78 queixas, na que estudamos determinados aspec-
tos dos cursos de formación, as ofertas de emprego e as axu-
das e subvencións en materia laboral. 

Recapitulamos, pois, para ir rematando.

Como digo, recapitulando, podemos afirmar de xeito
xeral que a actividade do Valedor neste 2012 foi eficaz nos
ámbitos materiais indicados, nesas dezaseis áreas sinaladas.
Axudamos a resolver problemas e melloramos a situación,
sen dúbida, das persoas que acudiron a nós.

As resolucións do Valedor cúmprense nunha moi eleva-
da porcentaxe de casos, non podería ser doutra forma, ou,
mellor dito, non debería ser doutra forma. O respecto ao
comisionado de dereitos humanos é unha esixencia de cali-
dade democrática e unha mostra de concreta ou de adecuada
gobernanza.

Señorías, conclúo. O informe do Valedor é un instru-
mento de publicidade que esperamos que sirva para avanzar
no servizo á cidadanía, o labor de control do Valedor –comi-
sionado parlamentario– ofrécese ao seu comisionante –o
Parlamento– para que os seus deputados e deputadas teñan
un instrumento máis para exercer as súas funcións de intere-
se xeral. Insistimos na necesidade de non desatender os
dereitos sociais. En época de crise é cando se visualiza a ver-
dadeira forza do noso compromiso cos dereitos, polo que
apelo á máxima concienciación neste sentido. 

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 26
11 de xuño de 2012

15



A defensa dos dereitos humanos é un reto permanente,
que debe axitar as conciencias solidarias, tolerantes e xustas.
Só hai un camiño, como digo na introdución deste informe
2012, só hai un camiño, o camiño dos dereitos humanos. O
contrario é a falta de razón e a barbarie.

En fin, este comisionado está á disposición do seu comi-
sionante –o Parlamento– para aquilo que decida.

Grazas pola súa atención, e paso á tribuna de invitados
para escoitar as súas intervencións. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, Valedor.

O vicepresidente 1º acompañará o Valedor do Pobo á tri-
buna de invitados. Moitas grazas.

Continuamos entón, unha vez abandonada a sesión por
parte do Valedor, coa rolda dos grupos parlamentarios para
fixar posicións, comezando polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego. 

Ten a palabra dona Tereixa Paz Franco.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.

Bos días, señoras e señores deputados.

Como dixo moi ben o Valedor no inicio da súa interven-
ción, estamos ante un debate absolutamente atípico por
varias razóns: primeiro, porque estamos a debater acumula-
damente tamén o informe correspondente ao ano 2011, que
non puido ser debatido no seu momento como correspondía
por terse producido xusto daquela a dimisión do anterior
Valedor do Pobo, a dimisión, como dixo o Valedor, do seu
autor. Pero sobre todo estamos ante un debate atípico porque
se produce cun valedor –como el mesmo dixo– nunha situa-
ción de interinidade, nunha situación que poderiamos cuali-
ficar de alegalidade. Porque desde o seu nomeamento como
substituto do anterior Valedor leva máis dun ano nesa situa-
ción, cando o artigo 5 da vixente lei dispón que esa situación
non debe prolongarse máis dun mes, logo da cal o Parla-
mento debería ter iniciado as actuacións para a súa renova-
ción pola vía establecida na lei. Evidencia esta situación,
desde o punto de vista do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego, que o Partido Popular, que a maioría

desta Cámara, lles dá unha importancia relativa ás altas ins-
titucións estatutarias do noso país. O feito de manter o Vale-
dor nesta situación, desde logo, para o Bloque Nacionalista
Galego, faise en menoscabo da propia institución. Conside-
ramos, e por iso temos solicitado que se proceda a poñerlle
fin a esta situación, que estamos, por outro lado, ante unha
instrumentalización que se ten producido por parte do Parti-
do Popular do alto comisionado do Parlamento, do alto
comisionado que ten como función velar polo cumprimento
da legalidade no funcionamento das administracións e tamén
velar polos intereses da cidadanía. 

Dicimos que se fixo unha instrumentalización porque hai
un ano estabamos aprobando a toda velocidade unha lei que
hoxe podemos cualificar de auténtico paripé, unha lei que
tiña supostamente como finalidade aplicar o principio tan
cacarexado polo Partido Popular da austeridade tamén ao
Valedor do Pobo, que tiña como finalidade reducir a estrutu-
ra burocrática do Valedor do Pobo e reducir a cantidade de
asesores que actualmente ten. Máis dun ano despois, esa lei
non puido entrar en vigor porque a condición que establece
a propia lei para a súa entrada en vigor é o nomeamento dun
novo valedor. Estamos, polo tanto, nunha situación de ale-
galidade, durante un ano, estamos nunha situación na que se
segue mantendo a mesma estrutura do Valedor do Pobo, agás
coa diferenza da inexistencia de vicevaledores. Polo tanto,
constátase que aquela situación, aquela modificación legal,
só obedecía aos intereses propagandísticos do Partido Popu-
lar e do seu Goberno.

Pasando á análise dos informes correspondentes ao ano
2011 e 2012, da análise dos seus datos cuantitativos, en fun-
ción das queixas recibidas polo Valedor do Pobo, podemos
extraer as seguintes conclusións: 

Primeiro, que nos dous últimos anos existe unha percep-
ción por parte da sociedade, paulatina, progresiva e que ade-
mais vai en aumento ano a ano, de empeoramento non fun-
cionamento da Administración da Xunta de Galiza. Prodúce-
se un progresivo e drástico incremento das queixas referidas
ao funcionamento e a competencias da Xunta de Galiza, e así
o testemuña que, por exemplo, desde o ano 2008, no que só
o 58 % das queixas se referían á Xunta de Galiza, pasamos
no ano 2012 ao 75 %, e no 2011 ao 76 %. A xuízo do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego estes datos
evidencian o fracaso máis rotundo da Xunta de Galiza como
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prestadora de servizos públicos básicos e esenciais. Bota por
terra, ademais –e así o veremos ao longo desta exposición–,
a propaganda do señor Núñez Feijóo. Non é certo que sexa
capaz de facer máis con menos, verémolo na deterioración
que sofren os servizos públicos. Este fracaso da Xunta de
Galiza na súa actuación en relación coa cidadanía motivou
que por parte do Valedor do Pobo tiveran que emitirse 160
resolucións durante este ano referidas á Xunta de Galiza, 159
durante o ano 2011 –insisto–, fronte ás 21 do ano 2008,
daquel Goberno que seica funcionaba tan mal.

Pero esa actitude de non atención en relación co seu cum-
primento de deberes en relación coa cidadanía tamén se pro-
duce en relación co propio Valedor do Pobo. Fronte ás tres
recomendacións do Valedor non aceptadas polo Goberno da
Xunta de Galiza do ano 2008, atopámonos con 25 durante o
ano 2011 e 32 durante o ano 2012. E veremos tamén, poste-
riormente, como esa non aceptación en moitas ocasións se
refire a cuestións moi relevantes para a cidadanía.

Outro aspecto que revelan os datos cuantitativos destes
informes, tanto os referidos ao ano 2011 coma ao 2012, é
que evidencian que a crise en Galiza está tendo un compor-
tamento claramente antisocial. En ambos casos, as queixas,
que superan o 10 % da totalidade refírense fundamental-
mente a servizos públicos esenciais: sanidade, educación,
servizos sociais, emprego público. E no ano 2012 aprécian-
se tamén –como xa puxo de manifesto o señor Valedor na
súa intervención– incrementos substanciais en relación co
roubo das preferentes e coa dramática situación que viven
moitas familias en relación coa vivenda.

Consolídanse deste xeito as cifras á alza que se viñan
producindo nos últimos anos en relación coas queixas refe-
ridas á non prestación adecuada de servizos públicos por
parte da Xunta de Galiza. Estes datos poñen de manifesto
que o comportamento da Xunta de Galiza provoca que estea
facendo recaer a crise sobre o Estado do benestar e sobre os
dereitos fundamentais da cidadanía. Constátase, a xuízo do
Bloque Nacionalista Galego, o fracaso das políticas de
recortes e que debaixo desa suposta austeridade o que se
agochan en realidade son auténticos e salvaxes recortes nos
servizos esenciais.

Comecemos pola educación. Os recortes afectan tanto ao
que poderiamos definir como núcleo duro ou núcleo central

da política educativa coma aos seus servizos complementa-
rios. As queixas refírense tanto á supresión do transporte
para actividades extraescolares, escaseza de prazas en edu-
cación infantil, deficiente atención á diversidade funcional
nos centros educativos da consellaría, como directamente á
eliminación de servizos. Destacan no ano 2011 as queixas
referidas á supresión de institutos de educación secundaria
para a súa conversión en centros integrados de formación
profesional. Daquela presentábanse queixas e denuncias
referidas a sete institutos no noso país, que podemos dicir
que este ano, cando vexamos o informe do 2013, igual se
ven acrecentadas por outras dúas, as referidas ao Instituto da
Carballeira, de Ourense, e o das Mercedes, de Lugo. Di o
propio Valedor no seu informe que considera que a xestión
que fixo a Xunta de Galiza deste proceso de supresión de
institutos puido vulnerar certos dereitos educativos. Di o
Valedor: “Non é razoable pensar que a medida era de tal
urxencia que anulou toda posibilidade de previsión, de modo
que no proceso ordinario de admisión de matrícula non se
lles puido advertir aos alumnos que cando tiveran que iniciar
o curso eses centros xa non ían existir nas mesmas condi-
cións nas que estaban”. O mesmiño –a pesar do que lles
dicía xa o Valedor no ano 2011– ocorreu este ano; polo tanto,
estamos ademais ante unha Xunta que non aprende dos seus
erros, unha Xunta que, como di o Valedor, improvisa e afec-
ta directamente aos dereitos educativos do alumnado. 

No ano 2012, no que se volcou a Xunta de Galiza, a teor
das queixas formuladas polos cidadáns ao Valedor do Pobo,
é en eliminar a educación infantil e primaria, fundamental-
mente no rural. E dille o Valedor “que non pode deixar de
insistir no dito en anteriores informes: que a austeridade non
pode ser un principio informador dos servizos públicos esen-
ciais, e que esa política de austeridade terminou converten-
do unha parte do marco normativo vixente en simples nor-
mas programáticas”. É dicir, o Valedor pon de manifesto que
na aplicación da austeridade a Xunta de Galiza vulnera a
legalidade vixente.

Voulles ler un exemplo moi ilustrativo de cal é a política
educativa da Xunta de Galiza en relación co mundo rural, o
do CEIP Samos, de Lugo. En agosto de 2010 deixou de ser
un centro cunha unidade de educación infantil e tres de pri-
maria; tiña 6 docentes, 1 especialista en infantil, 2 en prima-
ria e 3 profesores especialistas. No curso seguinte seguían
sendo os mesmos 33 alumnos pero suprimíronse os dous
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especialistas de primaria e quedaron 4: o especialista de
infantil, o de inglés, o de música e o de educación física.
Pero é que no curso seguinte, que eran 27 alumnos porque 4
pasaron a secundaria e 1 de primaria e outro de infantil mar-
charon porque as condicións son inasumibles para os alum-
nos, pasaron a ser 3 profesores, eliminaron tamén o de edu-
cación infantil. É dicir, deixaron un centro de educación
infantil e primaria sen profesor de infantil e sen profesor de
primaria, unicamente cun especialista de inglés, un de músi-
ca e un de educación física.

E o Valedor fíxolle saber á Xunta de Galiza que isto con-
traviña manifestamente o establecido na lei a respecto da
obriga de que existan especialistas de educación infantil. E a
contestación que lle deu a Xunta de Galiza –foi asinada polo
director xeral– é que rexeitaba o contido da resolución do
Valedor do Pobo xa que consideraba que se garantían per-
fectamente os dereitos educativos, cuestión que claramente
o Valedor desmonta no seu informe.

Desde o Bloque Nacionalista Galego agardamos que a
Xunta de Galiza modifique a súa actuación en relación con
estes feitos e que tome en consideración as vulneracións
patentes da legalidade, non só dos dereitos das nenas e dos
nenos que viven no medio rural, que está realizando a través
desta política. Por máis que repitan a súa ladaíña hipócrita
do reequilibrio territorial, abrolla, desde logo, a súa auténti-
ca faciana de que o que están facendo é exterminar as posi-
bilidades de que a xente viva no medio rural.

Servizos sociais. Temos que facer unha primeira aprecia-
ción, e é que por primeira vez desde hai varios anos, no
informe do ano 2011 e tampouco no do 2012 se reflicten os
datos relativos á aplicación da Lei da dependencia. É dicir,
non aparecen os datos da situación, nin das listas de agarda,
persoas atendidas, etc. As consecuencias máis lacerantes das
súas políticas en relación cos servizos sociais son que se
incrementan dunha forma dramática o número de solicitudes
de axuda social, tanto as risgas coma as axudas de emerxen-
cia social. Apréciase por esta vía, desde logo, a grave situa-
ción económica de moitas persoas e de moitas familias.

Os principais ámbitos nos que se producen queixas nos
servizos sociais derivan das carencias na aplicación da Lei
da dependencia, polo atraso inxustificado nas resolucións
da risga e das axudas de emerxencia social, chegando

mesmo a incumprir todos os prazos establecidos legalmen-
te, como lle pon de manifesto o Valedor no seu informe.
Existe déficit de prazas en todos os servizos practicamente:
residencias, centros de día, servizos de axuda no fogar. Non
existen prazas directamente para atender a discapacidade
intelectual, alzheimer e grandes dependencias. Hai unha
inadecuada aplicación da Lei de dependencia e atrasos nas
valoracións e na realización dos PIA. E, mentres, a Xunta
de Galiza e a señora conselleira de Traballo e Benestar feli-
cítase por iso, presume diso, segue amortizando postos de
traballo de funcionarios, de traballadores públicos, que
tiñan que dar saída a esta situación, mentres as persoas que
o necesitan, que necesitan unha praza, que necesitan unha
axuda... ¿Como é posible que unha axuda de risga –que é
para emerxencia social– leve anos sen resolverse? Hai
varios exemplos de queixas que se presentaron ao Valedor,
e constatadas polo propio Valedor, en que non só non se
cumpre o prazo de un e tres meses establecido na lei; senón
que hai xente que leva coa solicitude feita desde o ano 2011
e aínda non lle contestou, cando se fixo o informe –é dicir,
hai un par de meses–, a Xunta de Galiza.

Sanidade. Seguen sen reflectirse no informe desgracia-
damente –supoño que porque a Xunta non llos facilita– os
datos da lista de espera non estrutural referida á espera
cirúrxica. E, polo tanto, demandamos que o Valedor faga un
esforzo por lograr incorporar eses datos aos que nos aporta.
E tamén demandamos que se faga unha actuación de oficio
en relación coa maquillaxe que todas e todos sabemos que
se produce nas listas de espera de primeira consulta, tanto
pola vía da derivación á atención primaria coma no caso de
xinecoloxía, como pechando axendas para maquillar as
cifras.

No ano 2011 incrementouse o número de persoas que
esperaban máis de seis meses e máis dun ano para esa pri-
meira consulta especializada, e o mesmo volveu acontecer
no ano 2012. Polo tanto, imos de mal en peor nese ámbito.
Incrementáronse en máis de 1.200 persoas no 2011 e en
case 600 no 2012 as listas de espera cirúrxica. Incremen-
touse en case 1.000 persoas o número de persoas que agar-
dan máis de doce meses para operarse, e iso non é a propa-
ganda que nos di continuamente a conselleira de Sanidade;
polo tanto, menten vostedes. E iso sen falar das listas de
espera de Povisa, onde os que superan ese tempo de espera
chega ao 97 %.
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Hai outro tipo de queixas en relación coa sanidade, como
son a non dispensación de medicación citostática no CHUS
e no CHUVI, os expedientes de reintegro do gasto farma-
céutico, aquilo que non lle ía custar nada aos cidadáns, o
repago dos medicamentos, e que agora aos que teñen que
reintegrarlles os cartos se atopan con verdadeiras trabas
burocráticas nas delegacións provinciais, o que mesmo obri-
gou ao Valedor a facerlle unha recomendación a Sanidade
para flexibilizar ese reintegro dos cartos, para lograr –como
di o Valedor no seu informe– unha maior xustiza material.

Pasamos agora ao tema das preferentes, no que o único
que temos que manifestar é que cada día que pasa se conso-
lida máis o roubo a estas persoas. Esperemos que o Valedor
teña máis éxito que este Parlamento na reclamación de que
se restitúa o cen por cento do que lles foi roubado.

Política de vivenda. Neste ámbito prodúcese un número
crecente de queixas, o que pon negro sobre branco a gran
problemática existente en Galiza en relación co dereito ao
desfrute dunha vivenda digna. Fica patente como a ausencia
de medidas reais por parte da Xunta de Galiza e os continuos
recortes que tamén neste ámbito se veñen producindo deixa
absolutamente desamparadas cada vez a máis persoas. As
queixas refírense fundamentalmente, señoras e señores
deputados, á eliminación practicamente de todas as axudas
ao aluguer de vivendas privadas –chámese renda de emanci-
pación, Programa Aluga–, á eliminación das axudas para
rehabilitación de vivendas do rural –que a última vez que se
convocaron foi no ano 2010–, e á eliminación de axudas
para a subsidiación de préstamos de adquisición de vivenda.

E en materia de desafiuzamentos tamén felicitamos o
Valedor polo traballo realizado, e o único que temos que
dicir é que o Partido Popular tamén neste ámbito só se dedi-
ca a propaganda, a manipular, a enganar e sobre todo a cri-
minalizar as persoas que defenden a quen sofre este proble-
ma. O señor conselleiro asegurou neste Parlamento que
había 500 vivendas á disposición das persoas desafiuzadas.
E o informe do Valedor do Pobo constata que en xaneiro de
2013 só había en toda Galiza 168 vivendas vacantes, das
cales, nesa mesma data, dispoñíbeis para ser ocupadas polas
persoas desafiuzadas, só 60, o 12 % do que dixo o conse-
lleiro. É dicir, o conselleiro mentiu nun 88 %.

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

A señora PAZ FRANCO: E hai que dicir que en Ourense e
Pontevedra, ningunha.

Finalmente quero pedirlle –porque non me queda tempo
para algunha área máis da que tiña previsto dicir algunha
cuestión– ao señor Valedor que, tal e como manifestou que
solicitou un informe contraditorio á universidade en relación
con Corcoesto, faga unha recomendación á Xunta de Galiza
para que mentres non teña ese informe se paralice toda a tra-
mitación da concesión desa mina.

E finalmente, para concluír, quero dicir que ao noso
xuízo este informe pon de manifesto o fracaso da Xunta de
Galiza, o fracaso desas políticas de austeridade que en reali-
dade o que son é o exterminio dos servizos públicos e do
Estado do benestar, e a falacia na que está instalada o seu
Goberno, señor Rueda, porque non son vostedes –por máis
que o digan– capaces de facer máis con menos. O único que
fan é xerar cada vez máis sufrimento aos que menos teñen.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.

A señora PAZ FRANCO: Máis nada e moitas grazas.
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra dona Yolanda Pérez Díaz.

A señora PÉREZ DÍAZ: Bos días, señora presidenta.

Benvido Valedor do Pobo, benvidos a esta casa.

Primeiro vou dividir a intervención en dúas partes, unha
primeira parte, a modo de prefacio, se cabe, respecto dunha
reflexión que ten que ver con esta institución. E é que, efec-
tivamente, a translación que se fai desta institución do derei-
to xermánico aos nosos textos –en primeiro lugar, ao texto
constitucional e, en segundo lugar, ao texto do Estatuto de
autonomía mediante o artigo 14– reflicte, cando menos nesa
filosofía xurídica, que debe ser unha institución primaria
para a defensa dos dereitos e liberdades –dos deberes
tamén– dos nosos cidadáns e da cidadanía global. É dicir,
que debería ser unha institución que mimásemos e que coi-
dásemos, e que fora, como di tanto a Constitución no seu

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 26
11 de xuño de 2012

19



precepto 54 como o artigo 14 do Estatuto de autonomía, ese
alto comisionado do Parlamento de Galicia. Sobre todo,
como diciamos, porque ten esa gran misión, nada máis e
nada menos, de garantir o cumprimento e o respecto do títu-
lo I da Constitución española. É dicir, estamos a falar dos
dereitos e deberes fundamentais da nosa xente.

E dito isto, nós queremos sinalar –e con absoluto respec-
to ao comparecente e mesmo agradecéndolle a súa exposi-
ción e o esforzo que fixo, toda vez que ten que falar de dous
informes, un deles non rubricado pola súa persoa, e outro si–
algúns aspectos relevantes que teñen que ver coa xestión
anterior e que herda, efectivamente, o Valedor actual.

En primeiro lugar, nós queremos sinalar algúns precep-
tos que son de importancia e que regulan ata o de agora, pola
non entrada en vigor da nova lei, e que vencellan esta insti-
tución. O primeiro deles, cabe destacalo –porque ata o de
agora non foi así–, é que sinala o artigo 6 da Lei 6/1984, do
5 de xuño, que o Valedor do Pobo non está suxeito a man-
dato imperativo, e, por tanto, debe despregar a súa actuación
investigadora e o seu traballo con absoluta imparcialidade e
sobre todo profesionalidade e autonomía no desempeño do
seu cargo. Nós lamentamos dicir nesta sala que, efectiva-
mente, no primeiro informe, no que ten que ver coa xestión
do señor Benigno López, isto non foi así. E mesmo esa
actuación partidista –non de parte senón de asignación a un
partido político, que era o partido no Goberno, o Partido
Popular–, dende logo motivou a súa renuncia ao propio
posto. Porque non é acorde coa lexislación vixente nin é
decente nunha institución deste calibre, efectivamente, que
emitira –como chegou a emitir o Valedor do Pobo naqueles
intres– absolutas consideracións políticas, como chegou a
facer aquelas reflexións inadecuadas respecto da Lei de
dependencia ou mesmo aquelas barbaridades que chegou a
afirmar respecto da nosa lingua, a lingua do país, que é o
galego.

Por tanto, hai que sinalar que este precepto vital do
desenvolvemento da institución do Valedor do Pobo non
se está a cumprir, e Alternativa Galega de Esquerda, con
absoluto respecto á institución que representa este alto
comisionado, dende logo quere denunciar esta situación.

Pero tamén queremos sinalar que nesta cuestión, e aínda
que sabemos –e o imos sinalar– os elementos positivos que

ten o informe e o traballo desempeñado ata o de agora con
carácter interino –que xa é unha situación bastante anómala–
polo actual Valedor do Pobo, é certo que tampouco é correc-
to e violenta o artigo 6 da referida norma, que, efectivamen-
te, o actual Valedor do Pobo expida comentarios respecto da
imaxe do presidente da Xunta de Galicia cun narcotrafican-
te como é o señor Marcial Dorado. Isto tampouco respecta o
artigo 6 da Lei 6/1984, do 5 de xuño. 

Por tanto, nós lembrar que é o alto comisionado do Par-
lamento de Galicia, que é unha máxima institución –diga-
mos– do noso Estado, deste país, e, efectivamente, que debe
cumprir e velar pola normativa que o regula e que a misión
máxima que ten este cargo é que non é un mandato impera-
tivo.

Eu quero lembrar aquí nos tempos de Manolo Fraga pois,
efectivamente, un Valedor do Pobo que foi un exemplo a
seguir, como foi o señor José Cora. E hai que destacalo por-
que, efectivamente, non se debía a ninguén e, máis aló das
súas reflexións ideolóxicas propias, efectivamente, exerceu
de xuíz –e non de parte– no desempeño do seu mandato.

Tamén queremos sinalar dende Alternativa Galega de
Esquerda algunhas reflexións respecto desta institución que
teñen que ver pois, efectivamente, co artigo 13 e co artigo 25
da propia norma que regula a institución. ¿E por que quere-
mos facelo? Pois, en primeiro lugar, porque é certo que no
que atinxe ao traballo que desempeñou o Valedor actual
leváronse 36 investigacións de oficio, pero semellan que non
son suficientes, e diante da problemática que temos no noso
país, que adecuadamente reflicte o Valedor do Pobo, é certo
que cando menos necesitaría dun esforzo maior no que atin-
xe a esa investigación de oficio –digamos– diante, ¿non?,
deses problemas graves que temos. 

E mesmo tamén respecto do que ten que ver, ¿non?, co
artigo 25, é dicir, ese deber de colaboración inmediata como
alto comisionado co ministerio público, é dicir, a posta á dis-
posición de feitos que puideran reflectir condutas delituosas,
nós botamos de menos a actuación decidida neste campo; é
dicir, que hai como unha parálise cando se chega a ese
aspecto que por exemplo agora o Valedor do Pobo acaba de
reflectir perfectamente. Acaba de dicirnos que, efectivamen-
te, el acuña o marchamo de que, efectivamente, diante das
preferentes estamos pois diante dunha grande relevancia
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penal, dunha grande estafa masiva aos consumidores, afo-
rradores do noso país e, que por tanto, el defende. E eu feli-
cítoo por iso, que, efectivamente, debe acudirse á vía penal. 

O problema, señor Valedor do Pobo, é que, efectivamen-
te, se iso é así, nós cremos que coadxuvaría no debate actual,
doutrinal, xurídico e político, mesmo para facer cambiar de
opinión ao señor Feijóo e ao señor Rajoy, que, efectivamen-
te, se cumprira con este mandato do artigo 25 e vostede axu-
dara ao ministerio público, neste caso ao fiscal superior de
Xustiza de Galicia, ou mesmo tamén nesa reflexión conxun-
ta, porque podemos ver como no día de hoxe o fiscal xefe do
Estado, o señor Torres Dulce, pois non soamente non coad-
xuva senón que, como sabemos, está poñendo paus nas
rodas diante desas querelas que entre outras levou adiante o
15-M. 

Por tanto, hai que reflexionar sobre esta institución, que
está tocada, está tocada porque se están vulnerando algúns
dos seus obxectivos principais; e, en segundo lugar, porque
non podemos esquecer que houbo unha persoa que quedou
polo camiño e que no día de hoxe comparece o Valedor do
Pobo con carácter de interinidade, e isto non é digno, non é
digno para esta institución, que debe xogar un rol importan-
te.

En segundo lugar, é certo –e sinala o informe do Valedor
do Pobo, falo neste caso do informe do 2012– que, efectiva-
mente, incrementan o número de denuncias, case 2.800
denuncias, queixas e demais. Pero é certo que semella que é
unha cifra moi pequena se a comparamos en relación con
outras instancias ou mesmo no dereito comparado co rol que
xogan estas institucións no conxunto de Europa. É dicir, que
temos que facer un esforzo de divulgación nun país que debe
ser normalizado e no que esta institución debe ser como un
grande pulmón realmente para que, efectivamente, diante da
poboación que ten Galicia creza o número de denuncias por
parte da xente e que acuda, é dicir, que teñan certa garantía,
¿non?, de que esta é unha institución útil. Cremos que debe
de facerse un esforzo na procura de avanzar nesta cuestión.

E despois, finalmente, nesta primeira parte da interven-
ción e sinalando esa crise da institución pola propia situa-
ción de interinidade, si que a nós, claro, nos gustaría saber
algunhas cuestións. É dicir, o informe do Valedor –falo xa do
2012– dinos que nas recomendacións, advertencias e demais

formulacións que permite a lexislación vixente acometeuse,
é dicir, asumíronse por parte dos funcionarios/funcionarias
ou mesmo cargos públicos nun 73 %, reservándose case
preto dun 40 % as institucións, organismos, persoas que non
atenderon estas queixas e recomendacións. 

A cuestión é, diante desta non atención: ¿que facemos?
¿Que facemos diante desa situación que non se está a cum-
prir, ¿non?,  por parte pois dos funcionarios ou cargos públi-
cos incumpridores? Eses cargos públicos, alcaldes/alcalde-
sas rebeldes, que hainos. Por mor do tempo e pola multitude
de folios, non imos poder enumerar casos particulares, pero
hai alcaldes/alcaldesas rebeldes respecto da actuación do
propio Valedor do Pobo. Entón, ¿que facemos con esta situa-
ción?

E tamén unha pequena reflexión respecto do incumpri-
mento que se está a facer e que sería importante por visuali-
zar os rebeldes, pois que, efectivamente, como di a norma
que regula esta magna institución, sería conveniente que nos
incumpridores fagamos o que sinala a norma. E é nada máis
e nada menos que poñamos o nome e apelidos das persoas,
ben sexan cargos públicos, ben sexan funcionarios/funcio-
narias públicas rebeldes, de xeito que, efectivamente, como
coas multas de tráfico, poidamos ver no Boletín Oficial da
Provincia quen é a persoa que –digamos– está sendo unha
infractora, ¿non? Semella que isto debería ser así con natu-
ralidade porque o di a propia norma que regula a institución,
malia non terse aplicado así.

Por tanto –digamos–, señora presidenta, unha pequena
reflexión dende Alternativa Galega de Esquerda: que esta-
mos diante dunha crise desta institución; está eivada pola
propia situación que temos e –repito– nun país normal non
soamente deberiamos de coidala senón que deberiamos de
arranxar inmediatamente o que está acontecendo respecto da
mesma.

Despois vou facer de maneira semellante ao que fixo o
Valedor do Pobo. Hai como dúas realidades distintas, ¿non?
Falo de dúas realidades distintas non polas denuncias que se
teñan vertido respecto do informe do 2011 e do 2012 senón
porque semella que hai dúas personalidades que debuxan
realidades distintas, ¿non? E falo concretamente do Valedor
do Pobo no informe do 2012 a modo de resumo. Efectiva-
mente centraliza, igual que no 2011, que o maior número de
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queixas e denuncias proveñen da parte substancial que está
atacando directamente ao Goberno de Núñez Feijóo e ao
Goberno do Partido Popular de España; esa parte que ten
que ver coa área do Estado de dereito, esa parte que ten que
ver coa educación, que ten que ver coa sanidade, que ten que
ver cos servizos sociais, esa parte que, en definitiva, está
sendo o azote das políticas do Partido Popular e, por tanto,
con esa escusa da crise. 

Pero é certo tamén que se lemos as recomendacións, as
reflexións que introduce o Valedor do Pobo, que antecede res-
pecto dunha área singular e non menor como é a área de edu-
cación, poderemos ver que tanto no informe do 2011 como no
informe do 2012 –digamos– case hai dúas realidades comple-
tamente distintas. Semella que o Valedor actual vive neste
país, coñece de primeira man o que está acontecendo e que o
anterior Valedor pois atendía outros intereses de partido. 

¿Por que digo isto? Pois porque no informe do 2011 –non
o vou ler literalmente– pero si que é certo que mesmo felicita
ou fai unha loa do traballo que fai a Xunta de Galicia nesa
temática de recortes sistemáticos na educación, e mesmo
chega a facer críticas severas a unha grande parte da investi-
gación na universidade como son, efectivamente, pois eses
programas de investigación como son os Parga Pondal ou
mesmo o Ramón y Cajal. Ou mesmo, como saben vostedes, o
Valedor precedente chegou a corrixir un libro de texto no que
se sinalaba que a lingua do noso país era o galego, e se lem-
bramos aquel Valedor fixo que ese libro de texto se corrixira
porque non se acomodaba, segundo el, á realidade deste país. 

Sen embargo, queremos destacar que esta é a realidade
anterior, e o Valedor actual non soamente non fai isto senón
que denuncia claramente con rigor o ataque que o Goberno
da Xunta de Galicia, do Partido Popular, está levando adian-
te nunha materia sensible como é a educación. O rigor –por-
que aquí si que vou citar literalmente–, di o Valedor: “Con-
vén ter presente que as restricións presupostarias deben afec-
tar en último lugar a educación”. Sinala o Valedor: “É un
deber constitucional que debe de gozar de prioridade. E todo
isto” –di o Valedor– “respecto dunha situación na que
aumentou sinaladamente a conflitividade no seo da comuni-
dade educativa”. 

Efectivamente este Valedor si que ubica e critica as polí-
ticas de recortes do Partido Popular, esas políticas de auste-

ricidio. Sinala que deben de ser o último que faga un gober-
nante digno de tal. E mesmo tamén, efectivamente, sinala
ese retroceso, esa agresión á escola no rural, particularmen-
te con 22 queixas fundamentalmente en dúas provincias,
Ourense e Lugo, esas unidades e redución de mestres na
escola no rural, pero tamén todo o que ten que ver coa esco-
larización e a admisión de alumnos, ou mesmo tamén todas
as atencións á diversidade.

Por tanto, estamos diante de dous informes que reflicten
realidades absolutamente distintas. Por poñer outro exemplo
máis. O Valedor anterior, na comparativa entre o 2011 e o
2012, efectivamente chegou a afirmar que á Lei de depen-
dencia pouco menos que non tiñamos que facerlle caso por-
que nace baldía. 

Bueno, nós queremos felicitalo. O problema é cal vai ser
a consecuencia, o ¿Que facer? de Lenin, diante desta situa-
ción. Pois efectivamente, o Valedor actual respecto do que
ten que ver coa aplicación –a inaplicación, mellor dito– da
Lei de dependencia, dende logo, fai unha crítica grosa a un
montón de elementos que no día de hoxe se están a vulnerar.
Por exemplo, está denunciando, efectivamente, a carencia de
prazas residenciais e demais e tamén esas persoas que che-
gan a falecer sen ter cumprido ou satisfeita a súa demanda. 

Tamén moitos elementos –vou moi rapidamente– que
teñen que ver cos incumprimentos na materia de selección
de persoal. Eu acóllome ao que reflicte o propio informe,
que sinala pois que xa hai unha sentenza do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Madrid que nos di respecto do Real decre-
to lei 20/2012, do 13 de xullo, que non é correcta a supresión
da paga extra con carácter retroactivo. 

O problema é, señor Valedor: ¿por que non recomenda-
mos á Xunta de Galicia que acometa e cumpra coa lexisla-
ción vixente? Todo o que ten que ver con esa situación de
interinidade profusa de encadeamentos de contratos que se
está a denunciar no informe en materia laboral; esas escusas
que se están a poñer por parte da Xunta de Galicia para non
consolidar as prazas que xa están aprobadas dende xaneiro
deste ano.

Tamén moitos elementos que teñen que ver, por exem-
plo, na agricultura; a denuncia expresa da concentración par-
celaria, como fai o informe, de trinta anos –eu teño 41–, trin-
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ta anos de concentración parcelaria –o señor Tellado coñé-
ceo ben–: Covas, Mandiá, Esmelle e Marmancón; unha
indecencia que necesitaría a dimisión inmediata de todos os
responsables nesta materia. 

Mesmo tamén todo o que ten que ver, ¿non?, coa situa-
ción que denuncia, que é moi importante da administra-
ción pública, ese esvaecemento e esa vulneración perma-
nente do artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
procedemento administrativo común. Ese non facer das
administracións públicas, esa ventanilla á que chegan os
cidadáns e as cidadás e resulta que nunca lles resolven
ningunha das súas peticións, vulnerando a lexislación
vixente, mesmo interesando por parte do administrado a
resolución expresa do procedemento. Iso está sendo
empregado como unha arma fronte ao exercicio cidadán
de todos e todas nós. 

E, efectivamente, esas denuncias que teñen que ver coa
carencia de vivendas, esas recomendacións que fai o Valedor
respecto da introdución da figura da dación en pago, mesmo
dese carácter insuficiente que fala na actualidade da norma
pactada finalmente polo Partido Popular e que está produ-
cindo dramas sociais por carencia dun dereito fundamental
como é a vivenda. Ou mesmo tamén esa procura do abuso da
banca da pobreza de moitas das nosas xentes. Quero sinalar
que o Valedor fala de que hai xente que non pode pagar nin
sequera a luz, nin pagar as subministracións fundamentais
dunha vivenda. Nós queremos felicitar o Valedor por esa
situación que describe, que é a realidade, é a real deste país,
a deses 93.000 fogares que teñen todos os seus membros en
desemprego.

Quero tamén sinalar, ¿non?, ese escudo antimisís, ¿non?,
no que é ese desleixo e esa desregulación permanente por
parte da consellería do señor Agustín Hernández, no que ten
que ver, por exemplo, con toda a normativa de protección
acústica, coa escusa de que no prazo dun ano iamos ter unha
norma; non temos norma e ao final, coa escusa de que non
hai norma, aquí vale todo. 

Ou mesmo esas denuncias que se están a facer pola vul-
neración do principio de precaución das antenas de telefo-
nía. Ou mesmo ese país que está facendo o señor Feijóo, que
é o país das minicentrais, o país da acuicultura e o país das
minas semellantes ás de Corcoesto.

Felicitamos o Valedor do Pobo, efectivamente, por esa
recomenda de que, efectivamente, unha peritaxe resolva esta
cuestión, pero tamén aquí dicímoslle, señor Valedor do
Pobo, que, de conformidade coa lexislación vixente –voste-
de sábeo ben–, quizais tamén coadxuvaría se vostede diri-
mira e trasladase esta situación, efectivamente, ao ministerio
público.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora DÍAZ PÉREZ: En definitiva –señora presiden-
ta, remato xa por mor do tempo–, estamos diante dunha ins-
titución que está tocada, que está eivada, pero si diante dun
informe, o do 2012, que reflicte un país que está sufrindo,
nunha xente que non chega a final de mes, e diante dela o
señor Núñez Feijóo, o Goberno da Xunta de Galicia, o que
fai é mirar para outro lado. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra dona
Patricia Vilán Lorenzo.

A señora VILÁN LORENZO: Grazas, presidenta.

Bo día a todos e a todas. Bo día, benvido, señor Valedor
do Pobo.

Como resumo, para comezar, a min gustaríame dicir que
hai unha clara diferenza, tal e como se vén dicindo nesta
Cámara, entre o informe do ano 2011, que non é máis que un
mero relatorio de feitos sen ningún tipo de crítica por parte
do Valedor, da institución do Valedor do Pobo, e o informe
do ano 2012, que nos amosa cales son os problemas de Gali-
cia e fundamentalmente como é a xestión do Goberno do
Partido Popular. É unha pena, é unha mágoa que ningún dos
membros do Goberno pode escoitar o que lle temos que con-
tar.

Con relación aos desafiuzamentos, o Valedor do Pobo di
que as medidas de Rajoy son claramente insuficientes e fai
un guiño ás medidas que o Goberno socialista vén adoptan-
do en Andalucía con relación aos mesmos.

En materia de medio ambiente, o que nos di o Valedor, o
que lle di á Consellería de Industria e á Consellería de Medio
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Ambiente é que han de esperar a ese informe da Universida-
de de Santiago de Compostela para decidir se continúan ou
non o procedemento mineiro na mina de Corcoesto, por
certo, por petición dunha queixa feita no mes de maio polo
Partido Socialista nesta Cámara.

En educación e en cultura, dille ao conselleiro de Educa-
ción que deixe de gastar os cartos onde non os ten que gas-
tar, por exemplo neses centros que ilegalmente discriminan
as nenas e os nenos por razón de sexo, e que volva comezar
a gastar eses cartos nas escolas rurais e nos mestres das esco-
las rurais.

En sanidade, amósanos claramente cal é o modelo de
sanidade do Partido Popular, que privatiza a sanidade. 

E en traballo, tal e como relatarei, á conselleira de Tra-
ballo, o que lle di o Valedor non llo di de maneira directa,
pero si coas súas críticas. O que nos está a dicir é que é
mellor que o presidente da Xunta de Galicia a cese de
maneira inmediata.

E, por último, nesta breve introdución que quero facer, si
quero facer unha crítica específica ao informe do Valedor do
Pobo –xa llo contei en comisión–, e é que o Grupo Parla-
mentario Socialista bota en falta un específico apartado
dedicado á muller, posto que non existe, nin no informe de
2011 nin no de 2012, ningunha referencia específica aos pro-
blemas dos dereitos das mulleres, tal e como relatarei ao
final da miña exposición.

Gustaríame diferenciar, en primeiro lugar, dous proble-
mas fundamentais que detecta o informe do ano 2012 –non
así o de 2011–, que son os desafiuzamentos e o problema das
participacións preferentes e obrigacións subordinadas.

Con relación aos desafiuzamentos, pese a que a crise
comezou no ano 2007-2008, no informe de 2011 non se fai
nin unha soa referencia, e iso que había dúas manifestacións
na sociedade moi evidentes, unha dramática: o comezo do
incremento dos suicidios como consecuencia en principio
dos desafiuzamentos, aínda que todos sabemos que a situa-
ción é complexa e que inflúen tamén situacións de carácter
persoal; e tamén unha manifestación evidente de carácter
xudicial; todos sabemos que en marzo deste ano o Tribunal
de Xustiza da Unión Europea ditaminaba que as leis espa-

ñolas non garanten a protección suficiente dos consumidores
fronte ás cláusulas abusivas nas hipotecas e ademais que
contraveñen a normativa comunitaria.

De todos é sabido que a sentenza que ditaba o Tribunal
de Xustiza da Unión Europea era resposta a unha cuestión
prexudicial planteada por un tribunal do Mercantil de Bar-
celona, ante a imposibilidade de paralizar un desafiuzamen-
to. Pois ben, esta cuestión prexudicial foi planteada no verán
do ano 2011. Iso quere dicir que o asunto xudicial era ante-
rior ao ano 2011 e sen embargo o Valedor do Pobo, no seu
informe de 2011, non di absolutamente nada dos desafiuza-
mentos. 

Non obstante, si se fai no 2012. Critica o Valedor as enti-
dades financeiras, critica moi duramente a Novagalicia
Banco, porque considera que só ten remitido datos de carác-
ter xeral, e fala da dación en pago como a que considera
unha solución xusta, preferente, para a extinción da débeda
contraída coas entidades bancarias.

Di, ademais, que é necesario arbitrar as medidas para que
os afectados polos procedementos de execución hipotecaria
accedan a unha vivenda mediante alquiler social, debendo
axilizar a constitución dun fondo social de vivendas para
aquelas familias que aínda non se acollan a todos os requisi-
tos do Real decreto do 9 de marzo de 2012. 

Efectivamente, tal e pese a que os gobernos do Partido
Popular en Madrid e aquí criticaron a pracer esta medida,
esta é a solución que plantea o Goberno socialista en Anda-
lucía, e é que, ademais, o mes pasado un ditame firmado
polo presidente do Banco Central Europeo, Mario Draghi,
indicaba que a execución hipotecaria ha de ser a última ratio,
o último recurso, e consideraba insuficientes as medidas
adoptadas polo Goberno de Mariano Rajoy para abordar as
causas das dificultades relacionadas coas hipotecas e para
evitar as execucións hipotecarias.

Con respecto ás preferentes e ás obrigacións subordina-
das, nada di o informe de 2011, e efectivamente no informe
de 2012 dise que se pediu a Novagalicia Banco –expresa-
mente con relación a Novagalicia Banco e expresamente con
relación a todas as demais– información complementaria
para elaborar o informe anual. Pero xa fixemos unha crítica
no seu momento en comisión –e volvémola reiterar–: non se
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di nada das cifras, non se nos amosan as cifras, pese a que
hai diferenza; indica o número de reclamacións ao longo de
2012, número de reclamacións presentadas no que vai de
ano, e sen embargo non temos esas cifras, que serían bas-
tante clarexadoras.

Entrando xa en cada unha das consellerías, respecto de
Medio Ambiente, é de salientar que existiu unha petición
reiterada de informes a esta consellería, de 9 informes en
2012 e 7 veces en 2012, é dicir, varias veces porque non se
remitían os informes necesarios.

Respecto da mina de Corcoesto, o informe de 2012 uni-
camente ten nove liñas. Fala de queixas de particulares e di
que, efectivamente, existe unha falta de aclaración en canto á
deficiente avaliación de impacto ambiental e en canto a mala
avaliación arqueolóxica, posto que di o Valedor: “os informes
enviados ata o de agora non xustificaron o actuado”, e, ade-
mais, están pendentes da aclaración definitiva determinadas
cuestións por parte da Consellería de Medio Ambiente.

Pois ben, debido a que a Defensora del Pueblo iniciou un
procedemento de oficio, o Grupo Parlamentario Socialista
solicitou a apertura dun procedemento de oficio ao Valedor
do Pobo, e o Valedor do Pobo admitiu a nosa queixa no mes
de maio, e decidiu solicitar este informe dirimente á Univer-
sidade de Santiago de Compostela. De feito, di o propio Vale-
dor, dille, recoméndalle á Consellería de Economía e Indus-
tria que o previo estudo de impacto ambiental teña o contido
legalmente establecido, e ademais rexeita e inadmite unha
iniciativa da empresa promotora da explotación. Iso é o que
nos di, non no informe, evidentemente, do ano 2012, senón
na contestación ao inicio da nosa queixa ante o Valedor.

Iso quere dicir –entendemos– que a Consellería de
Medio Ambiente e a Consellería de Industria deberían para-
lizar o procedemento mineiro de Corcoesto, á espera dese
informe dirimente que o Valedor do Pobo ten encargado á
Universidade de Santiago de Compostela. Se non o fixeran
así, e entendemos que non o van facer, a responsabilidade
–volvémolo dicir de novo– do que poida ou do que puidese
ocorrer é das dúas consellerías, diría eu a irresponsabilidade
ante a súa actuación.

A Consellería de Cultura, como dicía antes, debe revisar
en que gasta os cartos. O Valedor do Pobo, no informe de

2012, fala expresamente da tremenda redución de unidades
de mestres en escolas rurais, e dille á consellería que “a apli-
cación de criterios de contención do gasto foi máis alá do
que permite a normativa aplicable”, diriamos ilegal –evi-
dentemente, engado eu–, e que o axuste se debería facer
noutras partidas. ¿Por que? Porque se está atacando o derei-
to fundamental á igualdade e porque se está atacando o
dereito fundamental a unha educación de calidade. ¿E por
que? ¿Por que? Porque se está producindo un despoboamen-
to das zonas rurais no caso de que os pais opten por escola-
rizar os seus fillos fóra destas zonas rurais, e este despoboa-
mento di o Valedor xa se ten producido, xa se está producin-
do de maneira irreversible.

Chama a atención con relación a esta consellería que o
Valedor lle abriu expediente ao Hospital Povisa, que recor-
demos que, ademais de privado, é concertado pola Xunta de
Galicia, porque ten a súa rotulación só en castelán. Ante a
queixa, o expediente do Valedor do Pobo, o centro di que,
dentro das posibilidades presupostarias, irán realizando as
actuacións posibles porque as súas posibilidades orzamenta-
rias están mermadas en tempos de crise. Despois indicarei
unhas cifras, que realmente lle dan a volta a esta idea que
nos conta o Hospital Povisa.

De feito, en sanidade, esta historia que nos conta o Par-
tido Popular de que descenden as listas de espera para as
consultas non son tal que así, e iso que nolo contan moitas
veces, porque o propio Valedor di que os datos están incom-
pletos porque faltan xustamente os do Hospital Povisa, ao
que se derivan moitos destes pacientes para listas de espera. 

E ademais recolle determinados datos, cifras para listas
de espera para intervención cirúrxica, e son: en decembro de
2007 –lembremos: Goberno socialista–, 33.436; en decem-
bro de 2012 –Goberno do Partido Popular–, 36.089. Efecti-
vamente, as listas, o número non descende, senón que se
incrementa. E, ademais, hai un traslado de máis dun 68 % de
pacientes ao Hospital Povisa, o Hospital Povisa, que é pri-
vado e concertado. Isto, todo isto nos reflexa que este é o
modelo de sanidade pública que nos vén enriba co Partido
Popular, aínda que nos queiran contar outra cousa diferente.

Da Consellería de Traballo e Benestar, de verdade que teño
que facer un aparte e adicarlle unha parte importante da miña
exposición. No ano 2011 pedíronselle de maneira reiterada 22
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veces, 22 veces lle pediu o Valedor informes; no ano 2012, 36
veces –aínda máis–. É a única consellería que incrementa en
máis dun 50 % as súas peticións reiteradas de informe.

Con relación á Lei de dependencia, que recordemos é do
ano 2006, fai 118 recomendacións. Con relación a grandes
dependentes, 41 recomendacións do Valedor do Pobo. A
Consellería de Traballo xustifica os atrasos para estes últi-
mos, para os que non son grandes dependentes, porque lles
dá preferencia aos grandes dependentes, pero o propio Vale-
dor dille que, pese a iso, non se lle exime a responsabilida-
de de cumprir os prazos en todos os supostos. 

Expresamente lle di o Valedor: “Dar respostas tan tardí-
as como as que se están dando resulta de pouca axuda, posto
que entón é probable que se precise dunha nova valoración
ou xa non se necesite pola morte do dependente, como se
observa en non poucos casos”. E nestes casos de mortes,
pese a que a consellería se comprometera a compensar a súa
responsabilidade polos atrasos nos expedientes e a posterior
morte dos dependentes sen a previa aprobación do seu pro-
grama de atención, a consellería o certo é que incumpriu o
seu compromiso.

Di, ademais, o informe que a consellería non contesta
adecuadamente os recursos contra as denegacións de grao e
nivel –é dicir, os recursos que negan a condición de depen-
dente–, nin tampouco resposta as novas solicitudes ou as
peticións de revisión en prazo. E aínda é máis grave: a con-
sellería chegou a aceptar recomendacións do Valedor do
Pobo respecto do cómputo do prazo de inicio do procede-
mento para elaborar un programa individual de atención
pero non lles dá efectividade; acepta a recomendación pero
logo non a cumpre. Se eu fose a conselleira –e gustaríame
que estivese aquí–, caeríame a cara de vergoña, se é que le o
informe do Valedor do Pobo.

O Valedor dille, ademais, á consellería no ano 2012 que
hai atrasos na atención prolongados, que existe unha grande
burocratización do sistema que hai que cambiar, que é nece-
saria unha nova forma de valorar e unha nova forma de aten-
der; e, ademais, dille que non se anuncian solucións defini-
tivas por parte da consellería.

En emprego público dende o Partido Socialista debemos
facer unha pequena crítica. Pouco se recolle tanto no infor-

me de 2011 como no informe de 2012, pese a que o titular
de La Voz de Galicia do día 10 de xuño é: “La crisis se lleva
en los últimos tres años más de 5.000 empleos públicos”.

Con relación ao de 2012, facemos unha crítica especial
ao Valedor do Pobo, posto que nada di o Valedor da rebaixa
dun 5 % do seu soldo aos funcionarios, incluídos aqueles
que se prexubilaron e dos que hai multitude de sentenzas que
di que non se lles pode quitar o 5 % a estes traballadores que
se xubilaron, nin tampouco di nada da supresión das pagas
extraordinarias no ano 2012. Hai tamén diversas sentenzas
dos xulgados do Social sobre a ilegalidade da súa supresión
e incluso hai uns días –dous-tres días– o Tribunal Constitu-
cional vén de admitir a trámite unha cuestión de inconstitu-
cionalidade sobre este tema presentada pola Sala do Social
da Audiencia Nacional.

Respecto de menores, a consellería ten a desfachatez de
pechar un centro de menores –o centro de menores de Mon-
tealegre, en Ourense–, centro de menores penal para cumprir
medidas penais, e trasladar –dixo no seu momento que era
unha medida temporal– os menores condenados a un centro
de menores tutelados sen problemas de conduta, A Carba-
lleira. Tivo a oposición dos traballadores do centro. O Vale-
dor do Pobo chamoulle a atención polo traslado pero a con-
sellería alegou cuestións técnicas que o propio Valedor lle di
que non teñen ningún tipo de apoio, nin legal nin xurídico,
pero non mudou o seu criterio. E, ademais, nin sequera acla-
ra –pese á petición do Valedor– que se como consecuencia
das obras o centro vai seguir sendo público ou vai pasar a ser
de carácter privado.

Dámoslle a noraboa ao Valedor polo seu informe espe-
cial sobre adolescentes e a internet en Galicia, que establece
como un obxectivo xeral servir para que se produza a pre-
vención e control do uso da internet entre a poboación ado-
lescente. E estamos á espera de que ante a recomendación do
Valedor de facer campañas de sensibilización e formación
destinadas fundamentalmente aos menores, aos pais e aos
centros educativos, a Xunta de Galicia faga algunha campa-
ña neste senso. Porque este informe extraordinario é do ano
2011 e estamos no ano 2013, e as cifras alarmantes son do
ano 2011 e estamos no ano 2013. A Consellería de Traballo
debería de novo ter en conta estas cifras. Por tanto, como xa
dixen antes, a verdade é que o presidente da Xunta debería
cesar de maneira inmediata a conselleira de Traballo.
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E é especialmente grave –e a nós congratúlanos como
socialistas– que o propio Valedor do Pobo di que quizais
para evitar, como para previr, como medida de prevención
para o uso da internet entre adolescentes –uso, abuso e con-
sumo da internet entre adolescentes–, habería unha asigna-
tura que sería a adecuada para facer precisamente gala disto.
Esta asignatura era Educación para la Ciudadanía. Supoñe-
mos que, dado que a Lei Wert suprimiu Educación para la
Ciudadanía, a partir de agora será Religión Católica esa
asignatura adecuada para falar de adolescentes e a internet
en Galicia.

E, por último, nesa pequena crítica que eu lle fixen en
comisión ao Valedor e que lla volvo facer neste pleno, gus-
taríanos, pese a que entendemos e así o defendemos na nosa
Lei de igualdade, que a igualdade é unha cuestión transver-
sal que debe afectar todas as áreas da administración, tamén
do Goberno. 

Botamos en falta no informe de 2011 e no informe de
2012 un apartado específico dedicado ás mulleres. As
mulleres vemos todos os días como os nosos dereitos son
recortados polo Goberno do Partido Popular. Expresa-
mente son recortados pola reforma laboral do señor
Rajoy e expresamente, de maneira máis recente, son
recortados por esta –esperemos que non pero vai ser que
si– futura reforma da Lei do aborto do señor Gallardón.
Gustaríanos –e así llo pedimos ao Valedor do Pobo e no
seu momento en comisión– que o ano que vén no seu
informe de 2013 se recollan expresamente os problemas
de recortes de dereitos, de retrocesos de dereitos das
mulleres, e, ademais, que nalgún momento nalgunha
parte do seu informe se faga referencia expresa aos
dereitos das mulleres.

Grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a pala-
bra don Agustín Baamonde Díaz.

O señor BAAMONDE DÍAZ: Moitas grazas, señora presi-
denta.

Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados.

Antes que nada, naturalmente saudar o señor Valedor do
Pobo e agradecerlle a presentación dos informes de 2011 e
de 2012.

Quero aclarar que dicir a estas alturas que o informe do
Valedor nin é bo nin é malo resulta unha obviedade, porque
é ben sabido que o informe do Valedor non recolle nin a voz
nin a opinión do Valedor senón a voz e a opinión da cidada-
nía galega, e, polo tanto, constitúe unha extraordinaria radio-
grafía da nosa sociedade e pon en mans do Parlamento, en
mans das propias institucións sociais de Galicia, unha for-
midable ferramenta para coñecer cal é esa situación real.

Falouse aquí polos voceiros que me precederon no uso
da palabra de instrumentalización –voceiros e voceiras, per-
dón– da figura do Valedor e de crise tamén da institución.
Hai que dicir a este respecto que ben sexa pola proverbial
falta de puntería que ten a oposición cando escolle os temas
obxecto de debate, ben sexa por aquel principio de que
cando un non sabe diagnosticar os males que o afectan busca
inimigos para disimulalos, o certo é que ultimamente a opo-
sición, ou unha gran parte dela, vive moi enredada en quere-
las e disputas coa persoa que encarna a figura do Valedor do
Pobo. 

Certamente que a figura do Valedor está suxeita a crítica
posto que está no debate político, pero cando esa non se fai
con mesura e gardando os tempos pois prodúcense dúas con-
secuencias digamos que nocivas. Unha, para a propia oposi-
ción que utiliza este criterio, posto que ao focalizar o debate
coa persoa que encarna a institución pois loxicamente o que
agroman son os problemas da propia oposición e pasan des-
apercibidos os problemas do Goberno. Outra, que con ese
proceder está alimentando a postura daqueles que son defen-
sores ou partidarios da eliminación da figura dos valedores.
Por iso nosoutros dende o Partido Popular reivindicamos
sempre respecto institucional á figura do Valedor do Pobo.
Non entramos para nada en valoracións persoais nin en dis-
putas coa persoa que encarna a institución.

Pero permítanme facer unhas breves precisións tamén ao
loor do que aquí se leva escoitado. En primeiro lugar, acla-
rar que o actual Valedor do Pobo non está en situación de
alegalidade, está cumprindo a súa función con plena lexiti-
midade. E a situación de interinidade ou de transitoriedade
da institución é un problema en todo caso desta institución
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parlamentaria, que é quen ten que proceder á renovación en
todo caso da mesma e á posta en vigor da lei. Polo tanto, é
necesario o acordo de todas as forzas políticas e non se pode
cargar no debe do Valedor a circunstancia de transitoriedade
que se vive. Porque se vostedes falan de que a iniciativa
corresponde ao Partido Popular, nosoutros tamén podemos
dicir que o fai inútil a situación de confrontación radical que
a oposición ten adoptado desde que se iniciou a lexislatura e
que impide calquera diálogo, non só no tema do Valedor
senón en relación con outras institucións tamén pendentes
desa renovación.

E tamén aclarar, en todo caso, con relación ao anterior
Valedor do Pobo, que foi designado por este Parlamento, con
maioría naquel momento do Goberno bipartito, de Partido
Socialista e de Bloque Nacionalista Galego, con aquiescen-
cia do Partido Popular. Pero está fóra de lugar falar de posi-
ción partidista de don Benigno López en relación con nin-
gunha formación política.

E tamén permítanme unha matización. Falouse aquí
–especialmente, creo, pola señora voceira do Partido Socia-
lista– da necesidade de que o Valedor do Pobo recolla refe-
rencias concretas á situación da muller e falouse tamén de
igualdade. Pero dende o Partido Popular o que si botamos a
faltar é que non se fixera ningunha referencia ás situacións
que atentan á dignidade da muller e á igualdade que se pre-
dica realizadas por algún membro dunha formación política,
concretamente do Bloque Nacionalista Galego de Camba-
dos, en relación coa persoa da Vicepresidencia do Goberno.
(Aplausos.)

Entrando no estudo do informe, señorías, nosoutros
entendemos que a acumulación realizada permite facer un
estudo comparado moi axeitado do informe de 2011 e de
2012, porque permite valorar perfectamente a evolución da
situación e a evolución tamén da percepción social en rela-
ción con esta cuestión.

Do exame comparado dos dous informes que hoxe se
valoran, o primeiro que hai que subliñar é a circunstancia de
que a xente acode cada vez máis á institución do Valedor do
Pobo; unhas veces acode con esperanza buscando un respal-
do moral ás súas reclamacións, outras veces con desespera-
ción cando non queda outra vía para facer constar esas rei-
vindicacións. Pero, en calquera caso, se a xente acode á ins-

titución do Valedor, será porque ten confianza nela, e case se
podería dicir que o Valedor goza de máis confianza na cida-
danía que na propia clase política.

Tamén é verdade que a circunstancia das melloras intro-
ducidas no funcionamento da institución, singularmente as
referentes á innovación tecnolóxica, facilitan o acceso da
cidadanía á institución. Nese sentido non é casualidade o
feito de que, fronte ás queixas polo tradicional sistema de
correo postal –que foron 964 neste ano–, as queixas que se
remiten por correo electrónico foron 1.032, e a través da
páxina web, 750.

E dende o punto de vista substantivo, díxose aquí que
había unha diferenza moi sensible entre o informe de 2011 e
o informe de 2012. Miren vostedes, facendo un exame com-
parativo de ambos os dous informes e falando con obxecti-
vidade, non hai tal diferenza. En realidade, os informes de
2011 e de 2012 reflicten unha mesma situación, o que si
reflicten tamén é unha percepción diferente ante esa situa-
ción. ¿A situación que reflicten? Evidentemente, a situación
de crise económica e social que se está a vivir. Pódese dicir
que non é que a crise se instale na sociedade senón que case
case é a sociedade a que vive instalada na crise.

O informe de 2011 recolle numerosas queixas de perso-
as con necesidade persoal e familiar que as pon ao borde da
exclusión social. Abundan, efectivamente, queixas sobre
procesos de selección de persoal, ERE, peches de negocios.
E non é casual que as áreas que presentan unha maior con-
flitividade sexan as áreas de emprego, servizos sociais, sani-
dade ou educación. Pero é que se se mira o informe de 2012,
o que se ve é que reflicte tamén a mesma situación de crise.
E, de feito, as áreas con maior índice de conflitividade son
as de servizos sociais e as de administración económica.

Agora ben, se os dous informes recollen a situación de
crise social que se está a vivir, tamén é verdade que do
exame comparativo de ambos se aprecia unha diferenza moi
notable na percepción social desa situación de crise, dife-
renza de percepción que vai moi ligada, moi asociada, á
actuación do Goberno da Xunta de Galicia en relación con
esa realidade social que reflicten os informes. 

Segundo o Goberno bipartito fixo sempre caso omiso
dos informes do Valedor do Pobo –e paradigma disto é o
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informe de 2007, que no momento en que se presentou nesta
Cámara no ano 2008 deixou entrever unha situación de pre-
ocupación profunda pola situación da administración públi-
ca galega, e mesmamente os medios de comunicación se
facían eco dunha situación de auténtica alarma social ante
esa degradación dos servizos, pero sobre todo ante a inac-
ción e inactividade que o propio informe reflectía respecto
da actuación da Xunta de Galicia–, en realidade, a lectura do
informe de 2012 permite colixir como a actuación do Gober-
no galego está a incidir notoriamente e de maneira favorable
coa súa actuación na percepción social.

A Xunta de Galicia non fai caso omiso, como facía o
Goberno bipartito, dos informes do Valedor. Moi ao contra-
rio, o que fai é tomalos en consideración e incorporar tamén
as súas recomendacións.

Neste sentido, e vaian a título de exemplo, por exemplo
– digo–, a aceptación das recomendacións sobre os procesos
de selección de persoal; a inclusión na normativa de educa-
ción dunha amplísima parte dos criterios contidos nas reso-
lucións do Valedor, moi especialmente no que fai referencia
á materia de política lingüística. 

Na área de servizos sociais, a Xunta de Galicia veu dar
cumprimento a dúas suxerencias reiteradamente insistidas
polos anteriores informes do Valedor do Pobo. Por un lado,
a tramitación das reclamacións de compensación aos fami-
liares de dependentes falecidos; e, por outro lado, a prefe-
rencia aos servizos en detrimento das prestacións económi-
cas na atención aos dependentes. 

Pero non só toma en consideración a Xunta de Galicia as
recomendacións do Valedor, senón que tamén toma a inicia-
tiva e adopta medidas para loitar contra a crise, medidas que
en moitos casos teñen carácter pioneiro e que reflicte a lec-
tura deses informes. Por exemplo, entre esas medidas pode-
mos citar o control do gasto farmacéutico; podemos facer
referencia á introdución da arbitraxe no tema das preferen-
tes; o incremento da atención á dependencia; as melloras na
facturación e nos recibos de facturación da enerxía eléctrica
para o efecto de facelos moito máis homoxéneos e entendi-
bles pola xente. Medidas que, segundo se desprende da lec-
tura dos informes, contribúen a rebaixar notoriamente a con-
flitividade; contribúen a rebaixar a conflitividade, e así se ve
por exemplo en que case desaparecen as queixas, que ante-

riormente eran insistentes, sobre os procesos de selección de
persoal.

En materia de sanidade, as iniciativas lexislativas e as
iniciativas tomadas polo Sergas fan que diminúa notoria-
mente a percepción en relación con esta área. E fronte ás 226
queixas do ano pasado, redúcense neste caso a 128, que son
a metade das queixas que existían en informes de anos ante-
riores.

Na área de cultura e política lingüística, tamén o informe
vén reflectir algo que é evidente, que é a aceptación con
tranquilidade pola sociedade galega do Decreto do plurilin-
güismo e a pacificación social que se vive en relación coa
lingua, que non se constataba así en informes anteriores. 

Se hai un tema onde o estudo comparado dos informes
de 2011 e 2012 permite reflectir con claridade a actividade
da Xunta de Galicia e a súa incidencia na percepción social
da situación, é precisamente en relación co tema, que hoxe
está de plena actualidade, das participacións preferentes ou
subordinadas. No informe de 2011 agromaba, efectivamen-
te, a preocupación en relación con este tema, pero agroma-
ba con incertidume e de maneira incipiente; e mesmamente
o entón Valedor do Pobo queixábase da insuficiencia de
medios e de posibilidades para actuar en relación con ese
tema e chegaba a reivindicar unha reforma da lei que lle
permitira, por exemplo, realizar funcións de mediación.

Vendo o informe de 2012, vese que o tema está perfecta-
mente instalado na sociedade, e vese a súa evolución. O pro-
pio Valedor do Pobo, o señor Valedor, acaba de facer refe-
rencias, que nosoutros subscribimos plenamente, sobre as
prácticas das entidades crediticias ou bancarias, tanto en
materia de preferentes como de execución hipotecaria, a súa
escasa vontade de colaboración. Pero moi especialmente o
informe de 2012 o que vén reflectir é a incidencia da arbi-
traxe en relación con este tema. Esa arbitraxe, que polos gru-
pos da oposición se puxo en solfa e en tea de xuízo cando se
anunciou pola Xunta de Galicia e que agora vén demostrar
que é probablemente a medida máis efectiva e na que mellor
poden confiar os afectados por este engano e por esta estafa
para a recuperación dos aforros. 

Hoxe mesmo os medios de comunicación facíanse eco
de que 36.000 preferentistas van lograr a través da arbitraxe
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a recuperación da totalidade dos seus aforros, é dicir, dous
terzos daqueles que solicitaron a arbitraxe, e que no terzo
restante pois loxicamente se seguirán arbitrando medidas
que eu supoño que recollerán os próximos informes do Vale-
dor do Pobo, que demostrarán como a Xunta de Galicia
actúa contundentemente en relación con este tema, en rela-
ción cos restantes temas que reflicte o informe do Valedor do
Pobo. 

Certamente que nosoutros tampouco queremos facer
unha valoración triunfalista do mesmo, e é verdade que da
lectura moi especialmente do informe de 2012 tamén aso-
man eivas preocupantes no funcionamento dos servizos
públicos. Por exemplo, o uso excesivo do silencio, os fallos
de coordinación no funcionamento das distintas administra-
cións, atrasos na aplicación da dependencia. 

Sorprende, por exemplo, o mal funcionamento do Ser-
vizo de Atención á Cidadanía na área de Emigración, o
problema do acoso nos centros escolares, e na área de
menores son preocupantes efectivamente tamén os proble-
mas nos programas de acollemento familiar ou nos puntos
de encontro.

En definitiva, dicir que tanto o informe de 2011 como o
informe de 2012 reflicten unha mesma situación, que é a
situación de crise social e económica que se está a vivir. Pero
o exame comparado dos dous permite tamén perfectamente
ver o cambio de percepción social en relación con eses pro-
blemas, asociado fundamentalmente á actividade do Gober-
no de Galicia, fronte á inacción de gobernos anteriores. 

Para rematar, unha referencia. Fálase de reforzar a figu-
ra do Valedor. Nosoutros estamos plenamente de acordo.
Nosoutros, tanto na oposición como no goberno, sempre
mostramos pleno respecto á institución do Valedor e á per-
soa que o encarna, non coma outros, que tanto desde o
goberno como desde a oposición viven permanentemente
enfrontados tanto á institución como moi especialmente á
figura que a encarna. 

Nosoutros seguimos o vello consello de Maquiavelo
cando dicía aquilo de que “la sabiduría del príncipe no
debe emanar de los buenos consejos, sino que son los bue-
nos consejos los que deben emanar de la sabiduría del
príncipe”. 

E nese sentido nosoutros non lle dicimos ao Valedor nin
queremos dicirlle nin o que ten que facer nin o que ten que
dicir. Nosoutros o que facemos é acatar os seus informes,
sacar dos mesmos os consellos importantes que se deducen
da súa lectura e tratar de obrar en consecuencia.

E xa para rematar, pois felicitar o Valedor do Pobo pola
presentación do informe, e moi especialmente eu súmome á
felicitación que fixeron as señoras voceiras que interviñeron
con anterioridade, que poñen aceno especial no informe de
2012 e na independencia, obxectividade e valoración que fai
a persoa que actualmente desempeña a figura do Valedor, o
cal vén poñer de manifesto que, por riba das consideracións
persoais, o traballo ben feito non entende de adscricións polí-
ticas. Polo tanto, a nosa felicitación ao Valedor e máis nada,
señora presidenta, en relación con este informe. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Continuamos coa orde do día, co punto dous, de textos
lexislativos.

Debate e votación do Ditame emitido pola Comisión 4ª,
Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema
universitario de Galicia

A señora PRESIDENTA: Mantéñense para o pleno emen-
das do Bloque Nacionalista Galego, da Alternativa Galega
de Esquerda e do Grupo Parlamentario Socialista.

Para presentar o ditame da comisión ten a palabra a presi-
denta da Comisión 4ª, dona María Soledad Piñeiro Martínez.

A señora PRESIDENTA DA COMISIÓN 4ª, EDUCACIÓN E

CULTURA (Piñeiro Martínez): Bo día a todos e a todas.

O Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia
tivo entrada no Rexistro do Parlamento o 15 de xaneiro de
2013. A Mesa do Parlamento dispuxo a súa publicación no
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e a apertura do
prazo de presentación de emendas. Así mesmo, oída a Xunta
de Portavoces, acordou a súa tramitación pola Comisión 4ª,
de Educación e Cultura.

As emendas á totalidade foron cualificadas o 27 de
febreiro de 2013 e os grupos parlamentarios do Bloque
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Nacionalista Galego, da Alternativa Galega de Esquerda e
dos Socialistas de Galicia presentaron cadansúa emenda á
totalidade, que foron desbotadas na sesión do Pleno do 9 de
abril de 2013.

As emendas parciais foron cualificadas o 10 de abril de
2013. Presentáronse un total de duascentas cincuenta e seis
emendas, das cales trinta e cinco por parte do Grupo Parla-
mentario Popular de Galicia, cento trinta e unha por parte do
Grupo dos Socialistas de Galicia, cincuenta e seis do Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda e trinta e
catro do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.

A Comisión 4ª, de Educación e Cultura, na sesión do día
16 de abril de 2013, designou os seguintes ponentes: polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, don Román Rodrí-
guez González como titular e dona María Soledad Piñeiro
Martínez como suplente; polo Grupo dos Socialistas de
Galicia, dona María Concepción Burgo López como titular
e don Francisco Caamaño Domínguez como suplente; polo
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,
don Ramón Vázquez Díaz como titular e don Xabier Ron
Fernández como suplente, e polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, don Cosme Pombo Rodríguez
como titular e dona María do Carme Adán Villamarín como
suplente. 

A sesión constitutiva da ponencia tivo lugar o día 23 de
abril de 2013 e nas seguintes reunións, dos días 30 de abril
e 3 e 6 de maio de 2013, estudáronse as emendas presenta-
das ao texto articulado e á exposición de motivos do pro-
xecto. Na derradeira reunión, que se realizou o 6 de maio de
2013, rematouse o informe, publicado no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia número 111, do 14 de maio. Foi
sometido a debate e votación na sesión da Comisión 4ª do
día 21 de maio, aprobándose o ditame coas recomendacións
feitas pola ponencia.

O texto articulado do ditame está estruturado nun título
preliminar e sete títulos, ademais de seis disposicións adi-
cionais, seis disposicións transitorias, unha disposición
derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.

No título preliminar establécese o obxecto da lei e o seu
ámbito de aplicación, así como os obxectivos e fins propios
do Sistema universitario galego. 

O título I define a potencia e os principios aos que res-
ponde a actividade e a organización universitarias, reflicte as
estruturas que poderán integrar as universidades e fixa os
criterios para a creación e a implantación de novas titula-
cións e centros, tendo en conta os principios de descentrali-
zación e equilibrio territorial. En liña coa cada vez maior
internacionalización dos estudos universitarios, recolle a
regulación da autorización de centros universitarios no
estranxeiro, así como de centros de universidades estranxei-
ras en Galicia, contén previsións garantistas dos dereitos das
posibles persoas beneficiarias do sistema e remata este títu-
lo regulando un sistema de control no que se tipifican infrac-
cións e as súas correspondentes sancións.

O título II establece os mecanismos de fortalecemento da
coordinación e da colaboración logo de residenciar a com-
petencia de coordinación na Xunta, continúa coa regulación
das funcións da composición e do funcionamento do Conse-
llo Galego de Universidades, órgano fundamental para o seu
exercicio, e como nova fórmula de colaboración prevese un
consorcio interuniversitario. 

O título III contén a regulación do consorcio Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario, completándose
coa regulación da inspección de universidades. 

O título IV regula os consellos sociais das universidades
públicas como órgano fundamental das universidades públi-
cas.

No título V establécese un amplo catálogo de liberdades,
dereitos e deberes do persoal docente e investigador, do per-
soal de administración e de servizos e mais do estudantado.

O título VI está dedicado á regulación dalgúns aspectos
de planificación, fomento e calidade. 

O articulado da lei péchase cun título VII, que establece
un marco sólido para a necesaria planificación económica e
financeira das universidades galegas, fixando os principios
que rexerán o principal instrumento para esta fin, que non é
outro que o plan de financiamento.

Ata aquí o itinerario lexislativo percorrido cun período
de estudo e reflexión. Cómpre pois hoxe aquí rematar o pro-
cedemento lexislativo e con esta intervención conclúe o tra-
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ballo lexislativo da Comisión 4ª, e como presidenta someto
o seu ditame á consideración plenaria.

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

Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posi-
ción sobre o ditame e, se é o caso, defender as emendas.

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señor Pombo.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Moitas grazas, señor presi-
dente.

Señoras e señores deputados, señor conselleiro de Edu-
cación, moi bo día.

O proxecto que hoxe se vai aprobar non vai merecer o
voto afirmativo do Grupo Parlamentario do BNG, e vou
intentar explicalo brevemente. 

Nós entendemos que o proxecto que hoxe se quere apro-
bar é un Sistema universitario galego sen suficiencia finan-
ceira, sen autonomía real, que renega do idioma propio; é un
Sistema universitario galego pouco participativo, elitista e
controlado ou coa pretensión de ser controlado polo poder
político. Non se entende doutra maneira que a práctica tota-
lidade das emendas presentadas polo BNG non foran tidas
en conta no informe da ponencia, ao seren rexeitadas polo
Grupo Parlamentario Popular, que ostenta, evidentemente, a
maioría.

Tan só, curiosamente, unha emenda, a número 34 que
presentamos, foi introducida na exposición de motivos.
Emenda que curiosamente falaba de pular polo ensino públi-
co universitario e a investigación e defender os sinais de
identidade de Galicia. Isto, evidentemente, foi aceptado, se
ben no texto articulado desméntense os desexos desta emen-
da presentada polo BNG. Houbo tamén –iso é certo– unha
transacción na emenda número 14, que permitirá –entende-
mos nós– a mobilidade voluntaria do persoal universitario,
¡que boa falla facía! 

Pero lamentabelmente rexeitáronse trinta e dúas emen-
das presentadas polo BNG máis a maior parte das emendas

presentadas polos demais grupos. Con este proceder, nós
entendemos que se ve ás claras a intención por conquerir ou,
mellor, por non conquerir un proxecto de lei consensuado
entre todos os grupos presentes na Cámara parlamentaria. E
para nós, o resultado é unha Lei do Sistema universitario
galego que non é merecente do noso voto afirmativo, porque
non é o Proxecto de lei do Sistema universitario galego que
o noso país precisa.

Se o Grupo Parlamentario do BNG presentou unha
emenda nun principio á totalidade, nós entendemos que esa
emenda que presentamos segue sendo vixente por canto é un
proxecto de lei –digamos– non acorde co noso país. Nós
vemos sete razóns fundamentais para desbotar este proxecto
de lei: 

A primeira, porque é un proxecto de lei que segue refle-
xando unha falla de ambición do Sistema universitario gale-
go. Vén ser nin máis nin menos que unha refundición da nor-
mativa vixente en materia universitaria, cando debera abor-
dar con ambición todas as políticas públicas necesarias para
garantir a coherencia e sustentabilidade do Sistema universi-
tario galego. 

O BNG considera que o proxecto de lei debera contribu-
ír a fortalecer o Sistema universitario de Galicia porque o
ensino universitario é un servizo público fundamental para o
servizo da nosa nación, cousa que non o vai ser con este pro-
xecto de lei que hoxe se vai aprobar. Este proxecto de lei
debera cumprir o obxectivo de pular polo ensino público
universitario e a investigación que se realiza nas universida-
des do noso país, cousa que non fai; debera defender os
sinais de identidade de Galicia e o enraizamento na socieda-
de galega, contribuíndo á formación da cidadanía e ache-
gando coñecemento á sociedade. Debera, pero non o fai. 

O BNG considera unha falla de ambición por tanto, por-
que non se acredita nas posibilidades do Sistema universita-
rio de Galicia.

En segundo lugar, este proxecto segue atentando contra
a autonomía universitaria. Ao limitar a autonomía financei-
ra, o Sistema universitario camiña cara á redución de dife-
rentes programas de investigación, cara á redución drástica
de persoal docente e tamén de persoal investigador, con base
en decisións económicas externas á universidade. 

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

32

Número 26
11 de xuño de 2012



Ademais, as competencias autonómicas de ordenación
do sector universitario non xustifican certos preceptos que
entran no terreo da autoorganización da propia universidade.
Neste proxecto non se camiña cara á democratización e par-
ticipación da sociedade nos organismos da universidade,
senón que se pretende un claro control político da mesma. 

Se se rexeitaron as emendas número 10 e número 13 que
presentou o BNG sobre o Consello Galego de Universida-
des, que pedían ou pulaban por máis competencias para este
organismo; se se rexeitou a número 11, na que non se quere
que tres estudantes estean presentes neste Consello Galego
de Universidades; se se rexeita a número 12 tamén do BNG,
porque non se quere que no Consello Galego de Universida-
des haxa un representante por cada grupo parlamentario pre-
sente no Parlamento, nós entendemos que non se quere que
haxa –digamos– un Consello Galego de Universidades par-
ticipativo. Como non se quere tampouco un Consello do
Estudantado Universitario Galego, que plantexaba a emenda
número 17 do BNG. 

Rexeitando as emendas do Bloque número 18 e número
19, non queren no Consello Social que haxa nove membros
deste Parlamento, que é o que ostenta a representación de
todo o noso país, e tres máis da Xunta, senón que queren
mellor que haxa unha maioría clara da Xunta con seis repre-
sentantes máis outros seis a repartir. Tamén rexeitaron que
estea equilibrado no Consello Social de Universidades a
parte –digamos– patronal e a parte sindical, prefiren que a
parte patronal teña un número superior á parte sindical.

Hai unha terceira razón: o proxecto que se nos presenta
segue renunciando a estruturar un Sistema universitario
galego integrado e equilibrado. Efectivamente, as emendas
que o BNG presentou, a 4, 5, 6, 9, 10 e 16, que foron des-
botadas, pretendían introducir garantías de oferta completa
de titulacións axeitadas, pretendían dar competencias ao
Consello Galego da Universidade e aproveitar as fortalezas
que o propio Sistema universitario galego ten, e tamén o
financiamento de estruturas comúns. Pero todas estas emen-
das –xa digo– foron tamén rexeitadas.

Non existe para nós unha visión de conxunto do Sistema
universitario galego integrado e equilibrado, cando nós pen-
samos que a Galicia debera interesarlle un sistema en que as
tres universidades actuasen con visión de país, atendendo

aos principios de cooperación, de colaboración e de planifi-
cación conxunta dos retos que se lles formulen, tanto a Gali-
cia como ao Sistema universitario. O normal sería pois
garantirlle ao Sistema universitario galego aproveitar todas
as fortalezas de todas as grandes áreas de coñecemento
docente e investigador. Nin sequera se regulan estruturas
comúns existentes, como a Comisión Interuniversitaria de
Galicia, o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Gali-
cia, e tampouco se avanza na creación de novas estruturas
comúns desde mínimos servizos universais que deberan
estar garantidos no Sistema universitario galego, como son
residencias, bibliotecas, atención á discapacidade, etc. 

Introducen a maiores como cuarta razón para o noso
rechazo o cabalo de Troia das universidades privadas. Men-
tres se renuncia a darlle pulo, o pulo que merece a nosa uni-
versidade pública, ábrense portas á universidade privada
para que poida facerse pouco a pouco coa parte de negocio
na que se queren converter os servizos públicos. Non enten-
do doutra maneira o rexeitamento á emenda número 3 que o
BNG presentaba.

Deterioración da universidade pública, efectivamente, é
o que se ve debaixo deste proxecto de lei; recortar, recortar
e recortar, en financiamento, en persoal docente, en investi-
gador, etc. A merma da calidade da universidade pública
pola falla do apoio decidido por parte da Xunta traerá como
consecuencia o camiño da preparación do negocio da uni-
versidade privada. 

Hai unha razón máis: non se garante a sustentabilidade
financeira do Sistema universitario galego. Nesta lei tiñan
que introducirse só de gasto e medidas de garantías do Sis-
tema universitario de universidades públicas. Tamén a
existencia de certos servizos básicos garantidos, como
podían ser as bibliotecas, lugar de estudo, atención á diver-
sidade, residencias universitarias, etc. Pero rexéitase a
emenda número 27 do BNG para non comprometerse con
prazos claros co financiamento de I+D no Sistema univer-
sitario galego e chegar a un PIB do 3 % nuns anos deter-
minados. 

Rexéitase tamén a emenda número 28, que é o Plan de
investimentos universitarios, que debera ser o instrumento
financeiro que garantise infraestruturas, equipamentos e a
programación universitaria de Galicia. E este plan de carác-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 26
11 de xuño de 2012

33



ter plurianual debera ser a garantía de servizos básicos para
atender a comunidade universitaria.

Tamén se rexeita a emenda número 29 do BNG, que con
ela se pretendía un plan de financiamento que debera garan-
tir un nivel suficiente para a prestación dun servizo de cali-
dade, tanto na docencia como na investigación, de acordo
cos parámetros das universidades do contorno europeo.
Lamentabelmente non se ve aquí un plan de financiamento
claro. 

Hai unha razón máis, como é que se retrocede conscien-
temente na protección do galego como lingua propia do Sis-
tema universitario galego. O artigo 2 suprime o recoñece-
mento que no mesmo artigo 2.5 da lei anterior consideraba
“o galego lingua propia da universidade”. Ou sexa, que o
que ata agora era a promoción do galego lingua propia de
Galicia como idioma vehicular no ensino superior, na inves-
tigación científica e na creatividade artística e cultural,
señoras e señores deputados, queda suprimido. Lamentabel-
mente rexéitanse as emendas 1, 2 e 22 sobre este particular
que o BNG presentou por entender que nun país normal
cómpre recoñecer que o galego é a lingua propia do noso
Sistema universitario, tal e como xa o recoñecían ata agora
os seus propios estatutos, potenciando a súa utilización
como lingua vehicular do ensino e da investigación supe-
riores e habilitando legalmente o seu coñecemento como
requisito de acceso para os postos docentes e de servizo,
para garantir os dereitos lingüísticos dos usuarios do ensino
superior. 

Hai unha última razón –e xa vou rematando– na que se
renuncia a crear un modelo de persoal propio do Sistema
universitario galego, tanto docente como investigador, que
teña en conta as especificidades propias da universidade
galega. Pola importancia da carreira investigadora, a lei que
hoxe debatemos debera abordar a creación dunha escala de
persoal autonómico que unifique o réxime xurídico do per-
soal que xa está na actualidade prestando os seus servizos en
infraestruturas dependentes da Administración autonómica e
os que poidan estar nas universidades, no Sergas, por exem-
plo. Esta lei debería regular esa adscrición pola situación
especialmente grave na que se atopan os investigadores.
Pero, evidentemente, non o fai e rexéitase a emenda número
24 do BNG, na cal pretendiamos pular pola carreira investi-
gadora. 

Na opinión do BNG, desde logo, non é de recibo o feito
de que Galicia, que dispón dun Sistema universitario galego
cun creto moi importante no concerto do Estado e dispón
dun persoal investigador recoñecido internacionalmente,
como lamentabelmente saltou hai uns días no periódico o
caso de Diego Martínez Santos, formado en Foz e en Com-
postela e que anda por Xenebra e por Holanda, e que a
Sociedade Europea Física o declarou como o mellor investi-
gador experimental menor de 35 anos. Efectivamente, a
nivel europeo é o mellor, o de máis calidade; pero Galicia
non pode permitirse o luxo de formar investigadores como
este, recoñecidos a nivel europeo,...

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

O señor POMBO RODRÍGUEZ: ...–xa vou rematando, señor
presidente– e desperdiciar un capital humano que nós nece-
sitamos.

Resumindo, no texto articulado que se somete á conside-
ración persisten grandes eivas: primeira, renúnciase a reco-
ñecer o galego como lingua propia da universidade; segun-
da, renúnciase a estruturar un Sistema universitario galego
de xeito integrado e equilibrado; terceira, atenta contra a
autonomía universitaria en lugar de camiñar cara á demo-
cratización e participación da sociedade nos organismos da
universidade; cuarta, reflexa unha falla de ambición e de
aposta clara pola universidade pública galega e investigado-
ra; quinta, non se garante a sustentabilidade financeira do
Sistema universitario galego, e, por último, sexta –e rema-
to–, renuncia á creación dun modelo persoal propio do Sis-
tema universitario galego e da carreira investigadora.

Por todas estas razóns, evidentemente, o BNG, defen-
dendo as súas emendas que mantén vivas, dille non a este
Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia. (Aplau-
sos.)

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

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,
señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Moitas grazas, señor presidente.
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Señores deputados.

Señor conselleiro, todo o que había que dicir sobre esta
norma xa está dito. Despois da emenda á totalidade presen-
tada e de varios días de ponencia nada vai pasar hoxe aquí
que non acontecese xa en comisión. Ao longo de todo este
proceso vostedes amosaron unha total falla de criterio, pro-
poñendo unha norma que resulta unha mecánica adaptación
da lexislación galega en materia de universidades do ano
1989 ao marco normativo estatal e ao Espazo europeo de
educación superior. E con ese fin realizaron vostedes –como
xa se dixo– un bochornoso corta e pega da Lei andaluza de
universidades, da que copiaron trinta e tres artigos e cento
once apartados, nada máis e nada menos.

Pero non só iso, tamén amosaron unha total falla de sen-
tido democrático desprezando as aportacións dos grupos da
oposición. Das cincuenta e tres emendas presentadas por
Alternativa Galega de Esquerda só seis foron aceptadas e
catro transaccionadas. Falla de sentido de democracia e falla
tamén de aprecio e respecto polas institucións democráticas,
plasmadas na absoluta ausencia de separación de poderes
entre o poder executivo e o poder lexislativo, actuando o
poder lexislativo como mera correa de transmisión do
Goberno da Xunta. Ben podería, señor conselleiro, defender
vostede a ponencia, o mesmo sería.

Polo tanto, o que hoxe significamos aquí, o que hoxe
sucede aquí é unha farsa, unha farsa que consiste en emen-
dar unha norma que foi lei antes que proxecto. Unha farsa
porque esta norma ademais foi redactada dende instancias
alleas a esta Cámara e mesmo instancias alleas a este Gober-
no. Vostedes son os autores materiais, mais non os autores
intelectuais deste crime contra a universidade pública gale-
ga. Un crime planificado dende hai tempo e que leva tempo
executándose, urdido dende o Plan Bolonia e a Estratexia
europea 2015 coa única finalidade de rematar co que Nico
Hirtt definiu certeiramente como “a fase de masificación da
universidade”. Ou, dito doutro modo: vostedes están prepa-
rando a universidade para entrar na fase de posmasificación.
Unha fase de masificación que se caracterizou e aconteceu
grazas ao aumento exponencial do número de estudantes
universitarios nos últimos trinta anos. Un aumento no núme-
ro de estudantes que aconteceu permitíndose a chegada dos
fillos da clase traballadora a unha universidade que ata entón
estaba reservada exclusivamente aos fillos da burguesía.

É evidente e é certo que agora se pretende poñer a uni-
versidade ao servizo dos mercados, pero dalgunha forma a
educación sempre estivo ao servizo da economía. Os siste-
mas educativos europeos do século XIX adaptáronse ao pro-
ceso de industrialización potenciando a educación primaria
debido á desaparición do sistema mestre-aprendiz herdado
da Idade Media. Pero a principios do século XX o avance
das tecnoloxías industriais, o crecemento das administra-
cións públicas e o desenvolvemento de empregos comerciais
fixeron xurdir a demanda dunha man de obra máis cualifica-
da. E ese foi o motivo polo que se potenciaron as ensinanzas
secundarias, ás que ascendían, iso si, só unha parte privile-
xiada dos fillos do pobo. Mais despois da Segunda Guerra
Mundial, co inicio dun forte e sostido crecemento económi-
co e nun contexto de permanente innovación tecnolóxica,
iniciouse unha importante perda da demanda da man de obra
pouco cualificada e un importante aumento da demanda de
traballadores no campo siderúrxico, químico e electrónico,
no sector do automóbil, no sector bancario, nas administra-
cións públicas... E este fenómeno elevou a demanda de per-
soas de clase traballadora con titulacións superiores e, polo
tanto, titulacións universitarias.

Durante todo este período o discurso da patronal foi un
discurso cuantitativo, había que elevar o número de univer-
sitarios e, polo tanto, garantir así as demandas do mercado
de traballo. O crecemento económico sostido e a estabilida-
de económica fixeron posible un incremento dos ingresos
fiscais e das inversións públicas. Deste xeito, o gasto públi-
co en educación pasou en Europa occidental do 3 % ao 6 %,
o número de titulados universitarios alcanzou en Europa o
25 % e a poboación con titulación en secundaria chegou ao
80 %. Entrouse de cheo nese período que os expertos deron
en chamar de masificación. Pero a masificación da ensinan-
za non se traduciu nunha democratización do ensino. Aínda
que os expertos se compracen moitas veces en confundir
ambos termos, o certo é que aínda que se elevara o número
de persoas que accedían aos estudos superiores, incluso os
de categorías sociais e de clases sociais máis desfavorecidas,
non por elo desapareceron as desigualdades relativas. Un
fillo dun obreiro ten e tiña un 20 % menos de probabilidades
de rematar os estudos universitarios que un fillo de clase
alta.

Iso sucede hoxe igual que hai trinta anos, pero esa por-
centaxe por riba agora vai empeorar. E ¿por que? Pois por-
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que o soño rematou, o espellismo do crecemento sostido
desapareceu, a burbulla pinchou, a crise instalouse e con ela
a fuxida cara a adiante do capitalismo. A mundialización e a
globalización agudizaron a loita a morte entre empresas,
entre sectores e entre países. A competitividade voraz acele-
rou o desenrolo e a introdución de novas tecnoloxías de
xeito cada vez máis rápido. Economía e velocidade conver-
téronse en sinónimos. Baste un simple exemplo: o teléfono
precisou trinta e cinco anos para acadar o 20 % da súa cota
de mercado, o ordenador necesitou dezaseis anos, o teléfono
móbil trece anos e internet alcanzou unha cuarta parte da súa
cota de mercado en tan só sete anos. Velocidade igual a eco-
nomía. Un contorno económico veloz e voraz, inestable e
cambiante, que provoca precariedade e inestabilidade labo-
ral. Un novo mercado laboral no que o 60 % dos empregos
creados esixen flexibilidade e traballadores pouco cualifica-
dos. En definitiva, fin da masificación, nacemento do preca-
riado, inicio da era da posmasificación.

A pregunta en boga agora é: ¿para que investir recursos
públicos en formar universitarios cando estes universitarios
rematarán traballando como man de obra non cualificada?
Ben, a resposta xa a teñen vostedes, porque dende instancias
europeas impúxose unha revisión das políticas educativas
universitarias e os acontecementos precipítanse. No ano
1989 a ERT, a Mesa redonda europea dos industriais, elabo-
raba o seu informe “Educación e competencia”, onde plas-
ma a necesidade de adaptar os estudos superiores ás novas
demandas do mercado laboral. A Unión Europea publica no
1995 o Libro branco sobre a educación e a formación. E tres
anos despois, no 1998, os ministros de Educación de Fran-
cia, Alemaña, Italia e Reino Unido asinan unha declaración
instando a creación do Espazo europeo de educación supe-
rior. Finalmente, ano 1999, ten lugar a conferencia europea
que dará lugar á Declaración de Bolonia, asinada por trinta
estados europeos e iniciándose así o proceso de reconversión
da universidade no que agora estamos inmersos. Unha
reconversión da universidade que inclúe diminución do
número de universidades, diminución da oferta de titula-
cións, diminución dos orzamentos universitarios, diminu-
ción das bolsas de estudos. Diminución, en definitiva, de
universitarios, que afectará novamente e de xeito maioritario
os fillos da clase traballadora; sempre son os máis prexudi-
cados. ¿Sóalle de algo, verdade, conselleiro? Porque nesas
estamos agora, ¿verdade? Iso é esta lei, os resultados xa se
aprecian.

Por iso lles dicía ao principio que vostedes non son os
autores intelectuais deste crime; son, como quedou demos-
trado, uns simples verdugos. O problema é como facer esta
reconversión da universidade sen que a universidade se ente-
re ou, polo menos, facendo que a universidade se entere
cando xa é demasiado tarde. Iso xa é máis difícil, pero non é
imposible. A resposta xa llela deu o experto da OCDE Chris-
tian Morrisson, quen explica cinicamente como facer no seu
informe a viabilidade política do axuste, creando condicións
no plano da calidade e do financiamento que fagan inevita-
ble a redución do alumnado. Iso é o que supón esta lei, unha
valiosa ferramenta para a precarización da universidade,
para o empeoramento da súa calidade, pola vía do estrangu-
lamento económico pero tamén pola vía do estrangulamento
organizativo e lexislativo.

Despois dirán vostedes que nós somos alarmistas ou, o
que é peor, serán capaces de dicir que mentimos, cando os
únicos que menten son vostedes. Si, señor conselleiro, vos-
tede mentiu gravemente cando afirmou en sede parlamenta-
ria que ningún estudante universitario abandonaría os seus
estudos por problemas económicos. E este curso xa son máis
de mil os que se non aboan a súa matrícula terán que ser
expulsados. Polo tanto, vostede mentiu. Eu advertinlle dos
problemas do modelo americano, onde un de cada cinco uni-
versitarios é perseguido por impago dos seus créditos ban-
carios para poder pagar os estudos. Xa o temos aquí. ¿Can-
tos investigadores galegos terán que saír na prensa anun-
ciando a súa marcha do país para que vostede reaccione,
señor conselleiro?, ¿cantos?

Por iso o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de
Esquerda presentou cincuenta e tres emendas procurando na
práctica mellorar algo que en si é inmellorable, e por iso vos-
tedes non asumiron case ningunha. A norma saíu da ponen-
cia igual que entrou, despois de terse sometido a unha inútil
cadea de montaxe. Por iso emendamos a exposición de moti-
vos cun texto alternativo, no que fixemos constar como o
proceso de Bolonia o que encobre en realidade coa súa más-
cara de modernidade é a burocratización e a privatización
das universidades. Por iso procuramos defender o carácter
de servizo público da universidade nas nosas emendas 1, 2,
9 e 15, subliñando a vocación social da educación superior,
independentemente de que poida ter e de que poidan existir
universidades privadas. E por ese mesmo motivo procura-
mos que os requisitos para o establecemento de universida-
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des privadas foran como mínimo, xa como mínimo, os mes-
mos que os das universidades públicas. Mais non admitiron
tampouco esa emenda.

Reivindicamos o papel esencial da universidade como
ferramenta para a democratización do saber e como a insti-
tución capaz de actuar como un verdadeiro ascensor social,
permitindo que todas as clases sociais poidan acceder ao
coñecemento. E fixémolo coas emendas 8 e 16, mais tam-
pouco foron aceptadas.

Defendemos a democratización do saber, pero para iso é
preciso a democratización da universidade. E para iso pro-
curamos que se vise mellorada a representación dos diferen-
tes axentes da comunidade nos concellos sociais mediante a
emenda 26. Tampouco o permitiron.

Tampouco permitiron que a lei contemple o dereito á
folga do alumnado, limitado polo rexeitamento das emendas
37 e 38. 

Mesmo chegaron a amosar a súa máis absoluta insensi-
bilidade cando decidiron rexeitar unha emenda dirixida a
facilitar o acceso aos estudos universitarios das persoas pri-
vadas de liberdade no cárcere. Para vostedes iso da reden-
ción dos delitos debe de pasar por aquilo de que se pudran
no cárcere.

Blindaron o sometemento das universidades –e cito pala-
bras textuais– “ao servizo dos sectores produtivos”. Dino no
seu artigo 110 e a ese artigo nós fixémoslle unha emenda de
supresión.

Intentamos acadar coa emenda 46 o seu compromiso coa
suficiencia financeira da universidade, mais vostedes acon-
dicionan a capacidade da institución “para a captación de
recursos económicos externos” –e cito de novo palabras tex-
tuais da norma, neste caso do artigo 113–. Un financiamen-
to que vostedes condicionan ademais á oferta de titulacións
dependendo da dispoñibilidade de recursos humanos e mate-
riais. Tal cal aparece no artigo 10, ao que nosoutros tamén
presentamos unha emenda.

Procuramos ampliar a participación dos estudantes coa
nosa emenda 24, pero tampouco quixeron. En definitiva,
emendamos todo o posible, mais vostedes non asumiron nin-

gunha das nosas emendas, porque a lei –como lles dicía– foi
lei antes que proxecto. 

Unicamente conquerimos pequenos xestos. A magnifi-
cencia deste Goberno todopoderoso e autosuficiente acep-
tounos dez emendas. Unha, referida á universidade, á aper-
tura –quero dicir– da universidade a intercambios do estu-
dantado máis aló do sempre presente Espazo europeo, de
xeito que se faciliten estadías do alumnado entre universi-
dades de todos os países, dándolles especial importancia
aos países de Latinoamérica, co que nos unen especiais
vínculos. 

Destacamos, queremos destacar a aceptación da emenda
48, coa que se favorecerá o establecemento de recursos,
medios e apoios necesarios para a atención de persoas que
presentan necesidades especiais vinculadas á diversidade. 

Dende Alternativa Galega de Esquerdas non cremos que
unha sociedade poida ter un exceso de titulados superiores,
unha sociedade só pode estar sobrada de inxustiza e marxi-
nación. Un país nunca pode estar excesivamente formado, só
pode estar demasiado embrutecido ou violentado. 

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

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Vou rematando, señor presidente.

Un país, unha persoa non pode ter unha capacitación
demasiado completa, demasiado ampla para un determinado
posto de traballo, só pode ter un salario e unhas condicións
de traballo demasiado precarias, e iso é o que sucede. O con-
trario sitúanos nun enfoque elitista e clasista do ensino supe-
rior, que é cara ao que camiñamos, no que cada vez menos
persoas poden acceder a estudos universitarios e son conde-
nados á marxinalidade laboral e á explotación.

Por todo iso e por todo isto, por todo o exposto, conside-
ramos que a norma non se axusta ás necesidades e aos retos
que a sociedade precisa. Entendemos e entendendo o coñe-
cemento como un elemento ao servizo de conquerir un
mundo mellor e máis xusto e, ¿por que non dicilo?, un
mundo máis feliz, unha sociedade máis madura e con máis
equidade, un país máis libre e unha democracia maior,
mellor asentada.
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Máis nada, moitas grazas. (Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Vázquez Díaz.

Grupo Parlamentario Socialista, señora Burgo.

A señora BURGO LÓPEZ: Grazas, señor presidente.

Bos días, señorías, señor conselleiro.

En primeiro lugar, quero dar as grazas en nome do noso
grupo á asesora legal, señora Rodríguez Carro, que co seu
traballo fixo que o traballo da ponencia fora máis áxil e,
seguramente, tamén de maior calidade. 

Teño que dicir tamén que na ponencia houbo desde o
meu punto de vista un ton cordial, pero non houbo unha von-
tade política por parte do Partido Popular de chegar a acor-
dos suficientes que nos deran a posibilidade de votar esta lei.

A verdade é que o primeiro que tamén temos que dicir é
que lamentamos profundamente que se perda unha oportuni-
dade para dotar dun marco lexislativo actualizado e moder-
no o Sistema universitario galego, para darlle a oportunida-
de de fortalecerse e de modernizarse e de impulsar as súas
evidentes capacidades de excelencia. E non se consegue e
pérdese esta oportunidade porque o Partido Popular non tivo
ningunha vontade política de alcanzar os acordos necesarios,
máis ben empecinouse en crear e seguir mantendo unha lei á
imaxe e semellanza da súa ideoloxía. Porque realmente esta
lei reflicte moi ben a ideoloxía do Partido Popular e a súa
idea sobre a universidade pública, así como as súas ideas
sobre os servizos públicos. 

Por suposto, dado o que acabo de dicir, nós non podemos
votar a favor desta lei. Presentamos cento trinta e unha
emendas, foron aprobadas doce, transaccionadas once. Pero
a nosa negativa a aprobar esta lei non se basea no número de
emendas, está moito máis alá do número de emendas apro-
badas, porque susténtase en razóns moito máis profundas. 

Nós defendemos –díxeno nesta tribuna, vólvoo dicir– un
modelo de universidade que non está en absoluto reflectido
nesta lei. Un modelo dunha universidade radicalmente
pública, con plena autonomía académica, con plena autono-

mía de organización e de xestión, aberta e accesible a todos
os cidadáns; que responda ás necesidades globais da socie-
dade, non a unhas necesidades de certos grupos ou empre-
sas; que teña un financiamento suficiente para cumprir as
súas obrigas de creación, de coñecemento a través da inves-
tigación, de transmisión dese coñecemento a través da
docencia, de transferencia a través de múltiples formas. Pero
nada deste modelo está nesta lei, senón todo o contrario. Un
modelo neoliberal que restrinxe o papel de servizo público
da universidade, que recorta a súa autonomía, que non a dota
dos recursos económicos suficientes e que tenta levar as uni-
versidades hacia un proceso de mercantilización.

Porque todos os problemas que nós dixemos que tiña
esta lei nesta mesma tribuna na nosa emenda á totalidade
seguen subsistindo. Por suposto, as nosas emendas tentaban
que estes problemas foron minimizados, pero non o conse-
guimos. Polo tanto, esta lei segue atentando contra a auto-
nomía universitaria. 

Xa falei disto noutra ocasión, soamente quero resumir
este problema nunha idea. Hai relativamente pouco, pouco
no tempo histórico, as universidades galegas e españolas
estaban nunha forte decadencia, fundamentalmente porque
tiñan unha absoluta redución, desaparición da súa autono-
mía, e neste sentido nese tempo nada podía ofertar a univer-
sidade española e galega. Foi precisamente a autonomía
recuperada, foi a autonomía garantida polo Goberno –téñoo
que dicir, porque é así– socialista a que librou á universida-
de española e galega desta decadencia e a converteu nunha
institución fundamental para o progreso e crecemento social
e económico.

Nesta lei hai unha intromisión absoluta da Xunta en todo
o que é importante para a universidade: a organización dos
estudos e das titulacións, a organización da súa política de
persoal, unha intromisión tamén na súa organización finan-
ceira, por non dicir que non conseguimos que desapareceran
uns artigos de inspección que estou convencida –e o tempo
temo que me dará a razón– que vai en contra da autonomía
académica, que –como vostedes saben– xa sería o último
dunha garantía de autonomía que ten a base na Constitución
española.

E por riba as emendas que fixo o Partido Popular aínda
máis van hacia ese obxectivo de control por parte do poder
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político da universidade e de falta de autonomía. Por exem-
plo, a emenda 27 sobre as becas e a súa idea de coordinar
tamén as becas que dan as universidades. ¡Non vaia ser que
as universidades consigan dar unhas becas suficientes que
permitan que máis alumnos entren nelas! Por suposto, as
universidades teñen que render contas, por suposto, pero
tampouco desa rendición de contas hai nada neste texto. 

Continúan todos os problemas que entendemos que van
hacia unha privatización da universidade. A verdade é que
este articulado estende unha alfombra vermella para a che-
gada das universidades privadas a Galicia. Non estamos a
falar tanto de universidades, que tamén, de universidades
presenciais, senón desas universidades de carácter semipre-
sencial e virtual que teñen sobre todo na implantación de
graos, tamén de másters, un claro negocio. Másters a alto
prezo e de dubidosa calidade, que, por certo, o Partido Popu-
lar doutras autonomías españolas están fomentando e levan
fomentando moito tempo. Un gran negocio que aquí se abre
sen ningún tipo de control. 

Xa dixen, e segue o articulado exactamente igual porque
non se aceptaron as nosas emendas, que o número de titula-
cións necesarias para implantar unha universidade privada é
tan cativo que o Campus de Lugo podería dividirse en dúas
universidades privadas. Non entendemos tampouco a nega-
tiva do Partido Popular a que haxa un maior número e con-
trol de calidade destas universidades. 

Non se admitiu a nosa emenda que fixaba un mínimo de
50 % de profesorado doutor necesario para as universidades
privadas. Non o entendemos, sobre todo porque esta porcen-
taxe está fixada no artigo 72 da Lei orgánica de universida-
des. Está no artigo 72. Se non queren que se reflicta neste
texto é porque estou segura de que o inefable ministro Wert
quere facer un cambio onde vai desaparecer este artigo da
LOU número 72, e non queren que estea no articulado da lei
galega. 

Tampouco se aceptaron as nosas emendas 15, 16, 17 e
máis para intentar polo menos restrinxir a competencia des-
leal das universidades privadas fronte ás universidades
públicas galegas. Non hai ningunha restrición para a apari-
ción de titulacións nestas universidades privadas que fagan
unha clara competencia ás universidades públicas. O xogo
está moi claro: é a Xunta a que decide que titulacións poden

impartir as universidades públicas, pero non vai decidir que
titulacións van impoñer, van ter as privadas. Polo tanto, titu-
lacións novidosas cunha maior demanda van aparecer nas
universidades privadas porque a Xunta negarase a telas nas
universidades públicas. 

Non se aceptou que polo menos a oferta de titulacións se
adecuase á demanda estrutural; por suposto que non. O
importante é que a Xunta teña nas súas mans, como está a
facer agora, as decisións sobre que titulacións poden estar ou
non, e ademais hoxe poño un máster, mañá digo que non,
pasado xa se verá.

A pretendida modernización das universidades non é
certa e non é certa tamén por unha razón: negouse a nosa
emenda, neste caso a 82, que tentaba converter a ACSUG, a
Axencia de Calidade do Sistema Universitario, que neste
momento é un consorcio, nunha axencia pública autónoma.
Negáronse radicalmente. Pero eu non sei se é máis grave que
non o saiban ou que non queiran facelo, non o quere facer a
consellería, de que a axencia de calidade que é a ACSUG
teña a necesidade de equipararse ás súas homólogas europe-
as para que –digamos– sexa recoñecida totalmente na rede
europea. Esta era unha petición das universidades, é unha
petición dos investigadores, necesítase unha axencia pública
autónoma con altos niveis de independencia. Fíxoo así Cata-
luña, Castela e León, Andalucía, o País Vasco. Na Lei orgá-
nica de universidades, na modificación de 2007, no artigo 32
abríase a porta para a creación da ANECA como unha axen-
cia pública. En Galicia négase esta posibilidade. Aínda non
temos unha explicación de por que non queren converter o
consorcio nunha axencia pública, que tería –insisto– máis
autonomía e máis independencia. Seguramente ten que ver
con esa autonomía, con esa maior autonomía e independen-
cia dunha axencia pública. 

Tampouco se organiza realmente un Sistema universita-
rio galego. Non hai normas para optimizar a coordinación
nin xerar novas solucións entre elas para facer un sistema
máis articulado e máis áxil. Absolutamente nada. 

Nada se di de estruturas xa existentes que están tendo un
importante resultado, como Bugalicia, a Comisión Interuni-
versitaria, Xescampus e outras, que, por certo, funcionaban
moi ben ata que chegaron todos os recortes da Consellería de
Cultura. 
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Non se quere impulsar o Consello Galego de Universi-
dades como en todas as leis autonómicas, porque é un ins-
trumento de coordinación fundamental, máis ben debilítase.
Reúnese en menos ocasións; na lei anterior tiña que reunir-
se por trimestres, agora reúnese por cuadrimestres –¡non
vaia ser!–. E aparecen practicamente todas as consellerías da
Xunta, practicamente están todas, cunha participación
sobredimensionada da Xunta, e, por suposto, está Facenda, a
Consellería de Facenda, que é realmente a consellería que
nestes momentos está organizando e dirixindo o Sistema
universitario galego. 

Aparece un consorcio, xa dicimos que non estamos de
acordo con esta imposición ás universidades, que ademais
non ten financiamento.

E ademais, e engadido a todo isto, dáse un clarísimo
retroceso na lingua galega como idioma da universidade.
Fixemos unha emenda que reproducía estritamente o artigo
2.5 da lei de 1989, e negáronse a aceptala. É dicir, que hai un
retroceso absoluto no impulso da lingua galega na universi-
dade nesta lei. Negáronse, era o que existía en 1989, agora
xa non serve. O que dá idea tamén da política lingüística que
está levando a cabo este Goberno.

Aspectos fundamentais non están presentes ou non o
están suficientemente, e non se aceptaron as nosas emendas
ao respecto. Non se chega a desenvolver a figura do profe-
sorado investigador; non se afonda no concepto de equili-
brio, docencia e investigación; non se estrutura realmente a
investigación do Sistema universitario galego, cando as uni-
versidades son responsables do 80 % da investigación que se
fai en Galicia; non hai nada sobre a promoción e formación
do persoal docente e investigador; non se asegura a mobili-
dade do profesorado, e ademais, por suposto, non se garante
a suficiencia económica e a sustentabilidade financeira do
Sistema universitario galego.

Negáronse a unha emenda do Grupo Socialista onde que-
riamos que a Xunta de Galicia asumise a obriga de revisar o
plan de financiamento cada cinco anos. ¿Que razón hai
detrás disto? Se a consellería está dicindo que ese plan é un
gran logro da consellería, e que son necesarios estes plans de
financiamento, ¿por que na lei non aparece a obriga de ser
revisado cada cinco anos? ¿É que non se vai volver facer?
¿É que este vai ser prorrogado? 

Por suposto, non se acepta o...

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

A señora BURGO LÓPEZ: ...–remato– que está presente no
artigo 69 da LOU, que é que se garantirán os recursos nece-
sarios para o funcionamento básico e de calidade das uni-
versidades. Esta tamén era unha emenda nosa, está na LOE,
e díxoselle que non.

Polo tanto, esta lei desde o noso punto de vista só ten
dúas obsesións: aumentar o control político da universidade
e recortar os custos como sexa, para que saia o máis barata
posible, pero non buscando a eficiencia, nin a eficacia, nin a
excelencia, que aparecen moitas veces no texto, pero que
son palabras vacuas, carentes de contido real.

Esta lei é un claro retroceso para as universidades
públicas galegas. Desde hai algo máis de vinte e cinco anos
as universidades caracterizáronse por un constante aumen-
to da súa calidade e por unha notable apertura, porque
foron un elemento esencial para o crecemento económico e
un factor esencial de elevación social. Agora co Partido
Popular estamos recorrendo o camiño á inversa, a unha
universidade cada vez con menos recursos económicos
para cumprir o seu labor, cada vez máis pechada social-
mente, cada vez con menos autonomía e con menos demo-
cracia interna. Nestas condicións entenderán as súas seño-
rías que o Grupo Parlamentario Socialista non vai votar
positivamente esta lei.

Moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señor
presidente.

Señorías, señor conselleiro, Galicia conta cun magnífico
Sistema universitario: tres universidades, sete campus, cento
dezanove titulacións de grao, máis de cinco mil profesores e
douscentos másters, cento sesenta e cinco programas de
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doutoramento, varios campus de excelencia internacional, e
así poderiamos seguir.

O Sistema universitario é unha magnífica oportunidade
para Galicia, é un punto forte que temos que prestixiar e do
que debemos estar orgullosos. Dunha universidade que ata o
ano 1970 practicamente acollía a un moi restrinxido número
de galegos e galegas pasouse a un Sistema universitario
galego de amplo acceso social, unha auténtica democratiza-
ción do ensino superior, que foi, é e deberá seguir sendo
unha plataforma de promoción social e, sobre todo, unha
ferramenta fundamental para mellorar a calidade de vida dos
galegos e para favorecer o desenvolvemento integral da nosa
sociedade.

Dende o ano 1989, coa creación do SUG, ata a actualida-
de tivemos un significativo proceso de incremento e moder-
nización da nosa universidade. No ano 1990 tiñamos coren-
ta e seis titulacións, hoxe temos cento dezanove; tamén tiña-
mos 1.973 profesores, hoxe temos máis de cinco mil
trescentos, e o número de alumnos en torno aos cincuenta e
dous mil no ano 1990 e en torno aos sesenta e catro mil no
ano 2013. É dicir, un incremento moi notable de variables
fundamentais.

Actualmente o Sistema universitario galego, pese a que
ten dificultades obxectivas no actual contexto de crise, conta
cunha serie de aspectos que hai que destacar:

Temos unha das ratios profesor/alumnos mellor, máis
ampla do noso contorno comunitario; temos en torno a 12
alumnos por profesor universitario. 

Temos un financiamento público que está garantido co
Plan de financiamento universitario, onde en torno ao 82 %
do orzamento das universidades procede das transferencias
da Comunidade Autónoma. Un financiamento que se incre-
mentou por alumno notablemente nos últimos anos. E, seño-
ra Burgo, non sexa tan pesimista, cando este plan chegue ao
seu fin, un Goberno responsable, ou polo menos o Partido
Popular se segue gobernando nese ano, fará un novo plan de
financiamento. Vostedes xa din que o prorrogarán, bueno, é
a súa visión. 

Un Sistema universitario que ten o acceso de España
máis democrático ao ensino superior. Acabamos de ver hai

uns días como o señor presidente vén de volver poñer enci-
ma da mesa dous datos moi importantes: primeiro, que non
se van subir as taxas universitarias para o ano que vén, co cal
Galicia vai seguir sendo a Comunidade Autónoma de Espa-
ña coas taxas universitarias máis baixas, (Aplausos.) e vanse
tamén incrementar as bolsas universitarias, como se fixo,
por certo, neste orzamento, pese a estar nun contexto econó-
mico ben difícil. Porque o que se dixo ratificámolo: que nin-
gún estudante quede fóra do ensino superior por causas eco-
nómicas. E por iso tamén hai un programa de axuda de
emerxencia para casos particulares. Hai que traballar nesa
liña, para que ningún alumno quede fóra por causas econó-
micas da universidade. E aí a universidade e a Administra-
ción terán que facer o que teñan que facer para evitalo. E a
Administración estao facendo: as taxas universitarias máis
baixas de España e un incremento das bolsas universitarias
nos últimos anos. 

Temos tamén departamentos e áreas de coñecemento
que, como podemos ver no recente ránking feito pola Uni-
versidade de Granada, están ben situados a nivel nacional, e
temos tamén investigadores de referencia en moitos ámbitos
do coñecemento. É dicir, temos unha serie de parámetros e
de avances que nas últimas décadas posibilitaron un avance
tanto cualitativo como cuantitativo que deben facer sentirnos
orgullosos como galegos.

Non obstante, temos tamén debilidades, o noso sistema
ten tido e ten debilidades, e hai que actuar sobre elas. As
debilidades coñecémolas todos: unha normativa dispersa,
carencia de coordinación, existencia de duplicidades, unha
débil cultura da avaliación e unha débil cultura de estímulos
á excelencia, unha mellorable interrelación entre a socieda-
de civil e a propia universidade. E a moitos deses problemas
xa lles puxemos solución dende o ano 2009: o propio Plan
de financiamento universitario ou o propio Decreto de titu-
lacións, e agora este camiño de reducir estas debilidades
compleméntase perfectamente con esta lei.

Porque, señorías, a Lei de universidades é un vello anhe-
lo de Galicia. Xa no ano 2005, no pacto de Goberno que por
aquel entón deu lugar á creación do Goberno bipartito, xa se
plantexaba como un dos seus obxectivos crear, elaborar
unha lei de universidades, que por certo non se fixo, cuns
obxectivos moi semellantes aos da actual lei. Dende o ano
2009 tivemos varios acordos parlamentarios –unánimes nal-
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gún caso e noutros casos coa abstención do Bloque– que
plantexaban a necesidade de impulsar unha lei específica e
propia para Galicia, e fíxose un notable avance na pasada
lexislatura. Todos sabemos que esta lei estaba xa no Parla-
mento cando se convocaron as eleccións, o adianto das elec-
cións leva a que hoxe e neste inicial período de sesións nesta
nova lexislatura sexa aprobada esta lei.

E este proxecto de lei que hoxe se aprobará responde a
un longo proceso de acordo, negociación e consenso; longo
proceso de acordo, negociación e consenso entre a comuni-
dade universitaria no seu conxunto e a Xunta de Galicia. O
texto entra no Parlamento precedido dun grande apoio e con-
senso; apoio e consenso que se manifestan claramente no
feito de que en torno ao 70 % das suxerencias e aportes pre-
sentados por sindicatos, polas propias universidades e por
outras organizacións fosen contemplados durante o proceso
de elaboración neste documento. E maniféstase tamén no
apoio unánime que tivo esta lei no Consello Galego de Uni-
versidades; Consello Galego de Universidades integrado
polos consellos sociais, polos sindicatos, polas universida-
des e mesmo por representantes políticos nomeados por vos-
tedes, que apoiaron e lexitimaron este proxecto de lei, e que
dá conta da importancia e do importante traballo de coordi-
nación que fixo a Consellería de Educación nesta materia.
Todos eles, os sindicatos, os representantes políticos –inclu-
so os nomeados por vostedes–, os reitores, os presidentes
dos consellos sociais e, por suposto, a dirección e o persoal
da Secretaría Xeral de Universidades e, por suposto tamén,
o señor conselleiro, son merecentes da nosa felicitación e o
noso recoñecemento.

Entrando xa en concreto no debate de ponencia, nós
tamén queremos manifestar o bo traballo feito polo equi-
po de letrados, pola señora Rodríguez Carro, e eu quero
destacar aquí o bo talante que houbo na ponencia. Cada
formación en liberdade absoluta e en democracia absoluta
defendeu os seus principios e os seus valores. Que nós non
aceptemos os principios e os valores doutra formación
política, iso non quere dicir falta de democracia, simple-
mente quere dicir que hai diferentes modelos de entender
o que pode ser o Sistema universitario. Nós defendemos o
noso e somos a forza maioritaria, e evidentemente non
temos por que, en certa medida, ser menos demócratas que
vostedes cando defenden os seus valores e os seus princi-
pios.

E miren, dende o Partido Popular, nós fixemos un traba-
llo para intentar asumir certas emendas que vostedes presen-
taron. Non foi fácil, realmente non foi fácil, non era fácil. E
non foi fácil por varios motivos: 

O primeiro, o lexislador autonómico en materia de uni-
versidade ten que ter presentes dous puntos fundamentais:
por unha parte, a existencia dunha lexislación orgánica, a
LOMLOU, do ano 2007. Unha lexislación socialista, esa si,
non a autonomía universitaria. Iso non foi un Goberno socia-
lista, señora Burgo, iso foi a Constitución, ¿eh? Agora, ao
mellor, vostedes queren abrogarse a Constitución. Non, a
Constitución é de todos, non é socialista, e a autonomía uni-
versitaria está na Constitución, non en ningunha lei socialis-
ta. (Aplausos.) E, claro, aí o lexislador autonómico ten que
estar, pois, por unha parte, ten a lexislación orgánica, e non
pode lexislar en contra dela, e, por outra parte, ten o que é a
propia autonomía universitaria, que é un principio constitu-
cional que se debe manter.

En segundo lugar, hai unha cuestión de modelo de uni-
versidade. E aquí acabámolo de escoitar agora mesmo: moi-
tas emendas do BNG, pero sobre todo de AGE, era imposi-
ble aceptalas, porque plantexan mudar o sentido do que debe
ser unha universidade moderna, unha universidade homolo-
gable aos países do noso contorno. Vostedes rexeitan fron-
talmente o Plan Bolonia, vostedes rexeitan frontalmente o
Espazo europeo de educación superior, nós non, e cremos
que o Partido Socialista tampouco o fai, ou polo menos ata
agora non o facía, co cal, evidentemente, vostedes non
poden dicir que apoiemos emendas que van radicalmente en
contra do Plan Bolonia, onde, por certo, os países da Unión
Europea están todos nese modelo, e nós queremos estar nese
modelo e non xogar unhas ligas diferentes.

E tamén hai un terceiro punto no que non podemos aceptar
algunha das súas emendas, porque plantexaban acordos que
foron impulsados, que eran demandas da sociedade civil e que
eran demandas da universidade. Obviamente, nós neste caso
entendemos que non podemos modificar dende o punto de
vista político pois unha demanda neste caso real no que é a
comunidade universitaria. Fíxense: as súas críticas plantexan
sobre o que xa coñecemos, é dicir, privatización e autonomía. 

Privatización, mantéñense os criterios do real decreto lei
do ano 1991, si, do Partido Socialista. España con este Real
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decreto ten trinta e cinco universidades privadas, Galicia
non ten ningunha, Andalucía, por certo, ten unha. E hai uns
criterios duros para crear unha universidade privada en Gali-
cia: oito titulacións adaptadas ao Plan Bolonia, das cales
catro teñen que ser graos e das cales dúas teñen que ser dou-
toramento. E mire: os criterios e os requisitos para crear
unha universidade privada están no artigo 14, que, si, señor
Vázquez, é idéntico ao artigo 7 da lei andaluza, que, á súa
vez, os dous son idénticos á lei estatal. Porque hai unha
transposición neste caso exacta dos requisitos da lexislación
estatal tanto á lei andaluza como á lei galega, co cal cando
falan de privatización deberían ter presente este aspecto.

Autonomía. É curioso que se critique a autonomía ou que
isto vai en contra da autonomía universitaria. O que si vai en
contra da autonomía universitaria foron moitísimas emendas
que nós non puidemos aceptar. Porque –fíxense– vostedes
chegaban a intentar ou buscaban regular os salarios do pro-
fesorado vía lei. Vostedes entraban en materia de persoal,
entraban nos criterios de baremación, cuestións que son –iso
si– auténtica autonomía universitaria, que é un principio
constitucional que non podemos superar. 

En todo caso, hai unha reflexión que creo que lles des-
monta os seus argumentos dun xeito moi fácil: ¿vostedes
cren que os reitores das tres universidades deste país ían dar
o apoio a esta lei se realmente fose en contra da autonomía
universitaria e fora favorecedora da privatización?, ¿voste-
des cren que os reitores serían tan inconscientes e tan irres-
ponsables de apoiar unha norma que vai en contra da propia
autonomía universitaria e a favor da privatización? Real-
mente se o cren teñen un concepto dos reitores que pensa-
mos que non é o correcto.

Respecto da lingua só vou dicir o que di o artigo 89: “O
galego é a lingua propia de Galicia e é a lingua de uso nor-
mal da universidade. O galego e o castelán son as linguas
oficiais da universidade”. Iso é o que di esta lei respecto da
lingua no artigo 89.

Inspección –algo que, bueno, eu xa llo teño dito á seño-
ra Burgo, que lle preocupa especialmente–, aquí teñen un
gran número de emendas; curiosamente só do PSOE, que os
outros non teñen ningún tipo de emenda. E aquí o que se está
plantexando practicamente é unha reserva de lei. Vostedes
no seu caso fixeron unha modificación dos contidos pero

realmente non entran ao fondo da cuestión nin moito menos.
E, por certo, señora Burgo, a ANECA é unha fundación, non
é unha axencia. ANECA, dende o punto de vista xurídico, é
unha fundación, non é unha axencia, e a ACSUG é un con-
sorcio, tampouco é unha axencia xurídica. Pero non imos
agora criticar ou cuestionar o funcionamento destes organis-
mos, que poderán funcionar mellor ou peor; pero, en todo
caso, non terá que ver coa súa persoa xurídica.

Miren, no Grupo Parlamentario Popular presentamos as
nosas emendas e o que pretendemos fundamentalmente coas
nosas foi mellorar na medida do posible o texto sen modifi-
car o fondo do mesmo. E unha á que máis importancia lle
damos é unha na cal falamos da creación dun perfil de inves-
tigador de alto nivel, precisamente para que non pasen cues-
tións como algunhas que se dixeron aquí. Precisamente para
iso esta lei vai crear un perfil de investigador de alto nivel
para fixar e captar talento naqueles sectores estratéxicos para
Galicia, para que non pasen casos como os que se sinalaron
aquí.

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

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: E vaise crear un sistema
moi semellante, parecido ao que existe noutras comunidades
autónomas, como pode ser o ICREA en Cataluña.

En todo caso, señorías –e xa remato, señor presidente–, a
lei que hoxe imos aprobar é unha lei que pretende fixar os
fundamentos da universidade para o século XXI, que busca
reducir e corrixir as debilidades, que busca potenciar os pun-
tos fortes –que son moitos– da nosa universidade e que
busca tamén introducir innovacións. É unha lei que busca
fomentar a cooperación interuniversitaria e busca unha
maior coordinación e eficiencia dos recursos públicos. E aí
está o que se está plantexando dun consorcio interuniversi-
tario, que non é imposto pola Xunta, senón que é demanda-
do polas universidades; é demandado non imposto neste
caso. 

Unha lei que vai posibilitar que haxa unha maior conecti-
vidade entre a sociedade civil e a propia universidade, amplí-
anse os consellos sociais, especialízanse os campus. Búscase
especializar os campus en función das características do seu
contorno, señora Burgos –que vostede sempre fala do Cam-
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pus de Lugo–, ese modelo é o que hai que potenciar, que é un
campus –poderiamos dicir– intelixente, cunha serie de titula-
cións que está moi próxima ao seu contorno social e produti-
vo próximo. En definitiva, é unha lei que busca tamén adap-
tarse aos cambios tecnolóxicos e ás novas demandas.

E, xa para rematar, quero dicir que esta non é –¡faltaría
máis!– a lei do BNG, señor Pombo, non a é. Tampouco é,
afortunadamente –despois do que acabamos de escoitar– a
lei de AGE, tampouco é a lei de AGE, afortunadamente, por-
que nós queremos estar en Bolonia e queremos estar no Sis-
tema europeo de educación superior. Tampouco é a lei do
PSOE. Esta lei é unha lei demandada pola sociedade civil,
pola sociedade galega. Unha lei que está apoiada, é unha lei
da comunidade universitaria galega...

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

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...que está apoiada e
consensuada coas universidades e que vén reforzar aínda
máis o papel que o Sistema galego de universidades está
chamado a ter no presente pero, sobre todo, no futuro de
Galicia.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Rolda dos grupos parlamentarios. (Pausa.)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señor Pombo.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas, señor presidente.

O Grupo Parlamentario do BNG mantemos vivas as trin-
ta e dúas emendas que presentamos e que o magnánimo
Grupo do Partido Popular non aceptou, e imos defendelas
porque entendemos que o Sistema universitario galego nece-
sita e debe ter garantido que sexa un sistema galego, partici-
pativo, sustentábel –tamén economicamente–, potenciador
da investigación –pero na realidade, non con palabras–,
ambicioso e que responda ás necesidades dun país chamado
Galicia, que polo menos é onde o BNG vive.

Paso a posicionarme sobre todas as demais. En relación
coas presentadas polo Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia –cento trinta e unha–, xa o BNG en ponencia
coincidiu en apoiar as doce aceptadas polo Partido Popular
máis as once transaccionadas; polo tanto, xa coincidimos
nelas. Nas cento oito restantes globalmente o BNG coincide
co que demandan, se ben hai algunhas que, efectivamente,
son coincidentes con emendas que presenta o BNG e que o
BNG entende que as propias nosas serían máis enriquecedo-
ras que as que presenta o propio Grupo Socialista. Pero,
como xa foron desbotadas, dicir que no tema da votación
imos apoialas.

Con respecto á Alternativa Galega de Esquerda, das cin-
cuenta e seis que presentou, seis aceptadas –xa coincidimos
con elas– e as cinco transaccionadas das corenta e cinco res-
tantes coincidimos tamén globalmente, aínda que hai algun-
ha, como no caso do Grupo Socialista, que coinciden con
emendas nosas do propio BNG e que nós entendemos que as
nosas serían mellores pero, bueno, na globalidade imos
tamén apoialas.

Con respecto ás que presentou o Partido Popular, que
foron aceptadas pola ponencia ao ter maioría absoluta o pro-
pio Partido Popular, se ben hai algunhas que son de matiz,
hai outras que nós entendemos que o único que pretenden é
un control –xa o dixemos na primeira intervención– político
claro do Sistema universitario e atentan claramente contra a
autonomía universitaria. Tamén no nome dunha pretendida
corresponsabilidade e autofinanciamento empurran o Siste-
ma universitario galego a unha insuficiencia financeira que
para nós resultará gravísima para o futuro do Sistema uni-
versitario galego. Por este motivo nós consideramos que non
son as que nós deberiamos defender.

O BNG –xa o dixen antes– lamenta a oportunidade que
se perde coa presentación deste Proxecto de lei do Sistema
universitario galego, que non responde ás demandas da
nación galega. E, señor Rodríguez, o Grupo Parlamentario
do BNG e o BNG forman parte da sociedade galega, ou
sexa, efectivamente, haberá quen demande, pero nós
demandamos outro sistema que non o que se pretende pre-
sentar.

O futuro do Sistema universitario galego para nós é
desalentador, o financiamento non garante a suficiencia
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financeira dun Sistema universitario galego merecente de
tal nome. O prestixio recoñecido pola universidade galega
de centos de anos entende o BNG que está lamentabel-
mente en entredito. 

A universidade galega ademais está perdendo estudantes
pola crise económica, xa se detectan impagos de segundos
prazos de matrícula. Foi negado en sede parlamentaria; é
certo que xa nós o afirmamos na comisión e dicíannos que
era mentira. Hai poucos días a propia universidade tivo que
arbitrar unha ampliación de crédito para novas bolsas para
facer fronte á sangría constante de estudantes que polos
recursos económicos non poden pagar os segundos prazos.
Ademais, hai unha selección económica do estudantado que
tamén se consolida ante a falla de bolsas. É o propio sistema
a nivel de Estado o que pide máis recursos para poder acce-
der ás propias bolsas. As condicións de traballo e económi-
cas dos traballadores de Galicia non son quen de poder che-
gar a bo treito.

Señor Rodríguez, temos escoitado moitas veces o de esti-
mular a excelencia da nosa sociedade, pero nunca miramos
que esa excelencia se consiga a base de en lugar de premiar
retirarlles o diñeiro aos propios investigadores. Canto máis
excelentes son...

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

O señor POMBO RODRÍGUEZ: ...–xa vou rematando, señor
presidente– máis se lles recorta o salario. Un caso único no
mundo.

Para rematar, dicir que camiñamos cara a unha universi-
dade con menos profesorado, con grupos máis grandes e con
menos investigación. Si, con menos investigación. Hai
investigación en Cataluña, no País Vasco e en Europa; en
Galicia parécenos ben o que acaba de dicir aquí o represen-
tante do Partido Popular pero na práctica cada vez hai
menos. Camiñamos cara a unha universidade sometida ao
control externo coa colaboración moitas veces cómplice da
Xunta ante os recortes que veñen de Madrid. Camiñamos
cara a unha universidade que exclúe as rendas máis baixas e
que non son quen de pagar as taxas universitarias. Camiña-
mos, señoras e señores deputados –e vou rematando–, cara a
unha universidade elitista.

E, por último, lamentabelmente a universidade pública
perderá o papel de inclusión social, de igualdade e motor de
ascenso social que viña desempeñando. É a ese ao que o
señor Rodríguez facía referencia. E, por moito que o diga o
señor Rodríguez, eliminouse da propia Lei de universidades
aquel artigo que facía referencia ao noso idioma propio...

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

O señor POMBO RODRÍGUEZ: ...–xa remato– á herdanza
do noso pobo...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, remate xa.
Xa se pasou un minuto.

O señor POMBO RODRÍGUEZ: E, polo tanto, nós imos
defender as emendas do BNG pero imos votar en contra
deste proxecto de lei. (Aplausos.)

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

Moitas grazas.

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,
señor Vázquez.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Moitas grazas, señor presidente.

Eu pregúntome, señor voceiro do Partido Popular: ¿por
que menten? ¿Por que menten dunha forma tan absurda e tan
burda como fan sempre? ¿Por que mente cando di que esta
lei ten o apoio do Consello Galego de Universidades do que
forman parte os sindicatos? Porque supoño que sabe que iso
é mentira; os sindicatos non teñen representación na compo-
sición do Consello Galego de Universidades. Lei 2/2003,
composición do Consello Galego de Universidades: o con-
selleiro, director xeral, secretario xeral, reitores das univer-
sidades, presidentes dos consellos sociais –nomeados por
vostedes, os tres casos do sector empresarial–, cinco deputa-
dos e director da Axencia de Calidade. ¿Por que di que ten o
aval dos sindicatos? ¡Mente! Mente niso como menten sem-
pre. Ao mellor –se quero ser ben pensado– é que ignora a lei
e ao mellor o que sucede é que Galicia ademais de ter un
problema de fuga de cerebros tamén o ten o Grupo Popular.
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Pode ser que esa sexa a causa. Se quere debater coas forzas
sociais esta lei constitúa a Mesa sectorial da universidade, á
que vostedes se opoñen, e alí debatan. E alí verá a opinión
das forzas sociais. Non mintan. Están instalados na cultura
da mentira pero xa non lles cola, esa é a realidade.

¿Como teñen a desvergonza de anunciar a conxelación
das taxas dous días despois de que saia na prensa a situación
pola que están a pasar un sinfín de estudantes universitarios,
que non poden pagar a matrícula? Fano dous días despois,
pero dous días antes deste pleno. ¿Como lle chamamos a
iso? ¿Non é acaso iso o exercicio máis panfletario e irres-
ponsable de goberno? ¿Como lle podemos chamar a iso? En
fin, xa lles dixen que esta norma foi lei antes que proxecto;
polo tanto, nada nos pode sorprender.

Con respecto e refírome xa ás emendas do resto dos gru-
pos parlamentarios, imos comezar insistindo naquilo que
diciamos ao principio: na ausencia absoluta de debate e,
polo tanto, na carencia da posibilidade de entrar precisa-
mente a afinar a norma. Con todo, a proba deste feito é que
das duascentas cincuenta emendas presentadas polos grupos
da oposición –eses grupos da oposición aos que din vostedes
que non teñen argumentos, que non traballan–, duascentas
cincuenta emendas presentadas, non chegaron a setenta as
que vostedes admitiron; iso si, a maior parte delas de carác-
ter técnico e que non conseguiron evidentemente mudar o
espírito da súa norma.

Pero por iso mesmo, nosoutros imos amosar o noso
apoio xenérico ás emendas dos dous grupos, do Grupo
Socialista e do BNG. E ímolo facer en primeira instancia
porque houbo unha coincidencia dos tres grupos en presen-
tar unha emenda á totalidade polo rechazo frontal á súa lei.
Iso si, hai particularidades e especificidades, diferenzas
incluso de cada grupo, pero hai unha coincidencia funda-
mental nos tres grupos da oposición en tres cuestións que
nós consideramos infranqueables:

O primeiro, defensa da universidade como servizo públi-
co. Os tres grupos presentamos emendas moi claras inten-
tando defender a universidade como un servizo público para
toda a cidadanía e procurando que a privatización non supu-
xera un empeoramento da calidade do servizo universitario.
Houbo emendas abundantes neste sentido e nós por iso ímo-
las apoiar.

En segundo lugar, hai coincidencia tamén na defensa da
universidade como institución democrática e ao servizo da
democratización do coñecemento; a defensa dunha universi-
dade adaptada á realidade galega e ao contexto galego. Un
exemplo foi a coincidencia dos tres grupos para facer do
galego o idioma da universidade. Porque se a LOMCE saca
o galego das nosas escolas, a súa Lei de universidade sácao
da propia institución universitaria. 

E, en terceiro lugar, coincidencia na defensa da sufi-
ciencia financeira da universidade, garantida unicamente
con financiamento público e non condicionado a resulta-
dos e financiamento externo, e moito menos á rendibili-
dade económica dos seus traballos. Defensa neste senti-
do tamén da independencia universitaria non condiciona-
da polo financiamento, porque vostede sabe moi ben que
sen financiamento non hai independencia. Vostede sabe
moi ben como chantaxear á universidade, incluso aos
propios reitores cando saben que dependen e teñen a
espada de Damocles dos orzamentos para poder sobrevi-
vir.

En resumo, defensa dunha universidade pública, galega,
democrática...

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

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: ...e con recursos.

E unha cousa que me gustaría deixar moi clara é a fala-
cia e as contradicións nas que vostedes mesmos caen. Ini-
ciou a súa intervención facendo unha análise dos puntos for-
tes da universidade, referíndose a aspectos cuantitativos:
número de alumnos, número de graos, número de campus.
Os puntos fortes son aspectos cuantitativos. Pero cando ana-
liza os puntos débiles fai un discurso cualitativo: problemas
de organización. É ese exactamente o informe ao que eu lle
refería de Christian Morrison da OCDE. Vostede aplica
exactamente esa táctica. Rematado o período de masifica-
ción, cuantitividade, abundancia de títulos universitarios,
agora empeza a crítica mordaz á calidade da ensinanza uni-
versitaria como vía precisamente para arrasar con ela, que é
o que vostedes están facendo.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Moitas grazas,
señor Vázquez. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Burgo.

A señora BURGO LÓPEZ: Grazas, señor presidente. 

En primeiro lugar, no noso posicionamento sobre as
emendas dos restantes grupos, como dixemos na ponencia
nós aprobamos as emendas do BNG e de AGE. É certo
–como dixeron tamén os outros voceiros– que poderiamos
matizar algunhas delas, que seguramente non estamos de
acordo ao cen por cen loxicamente, pero si que poderiamos
chegar a un acordo con estas emendas se así fora necesario
e se o Partido Popular permitise as transaccións entre os tres
grupos; como non é así, si que votamos positivamente esas
emendas. 

Igual que imos votar positivamente as emendas 1, 7 e 9
do Partido Popular como reflexo por unha parte da nosa von-
tade de concerto e de acordo. Sentimos moitísimo non poder
estar de acordo coas demais porque, entre outros moitos ele-
mentos, aínda poñen peor a lei do que estaba; é dicir, son
negativas para esta lei de universidades e, polo tanto, para as
universidades do Sistema universitario galego.

Noutra orde de cousas, señor Rodríguez, si claro que a
autonomía é un dereito recoñecido na Constitución, cando
naceu a Constitución e agora mesmo, agora mesmo tamén
¡eh!, que non cambiou. Pero o que pasa é que cun Goberno
socialista a autonomía universitaria era impulsada e recoñe-
cida como un dereito e co Partido Popular non. E sabe vos-
tede que eu me refería a iso, porque un dereito non é tal, non
é soamente telo recoñecido nunha constitución ou nunha lei,
é a posibilidade de exercelo. E, desde logo, co Partido Popu-
lar ese dereito non se está podendo exercer polas universi-
dades.

En canto ás universidades privadas, señor Rodríguez,
sabe vostede perfectamente coma min que o crecemento
exponencial ademais do número de universidades privadas
se dá nas comunidades gobernadas polo Partido Popular.
¿Unha casualidade? Pode ser. Pero resulta que as universi-
dades privadas crecen nas autonomías gobernadas polo Par-
tido Popular; mire Valencia, mire Madrid. ¿Que os requisi-
tos son iguais que os que marca a LOE? Entón, ¿quéreme

explicar vostede por que non aceptan a nosa emenda núme-
ro 14, onde facemos unha transcrición do artigo 32 dicindo
ás universidades privadas que teñen que ter un mínimo do
50 % de doutores? ¿Pódeme explicar iso? Porque, claro, as
medias mentiras non son verdades. Non hai unha transposi-
ción da LOU, sabe vostede que non.

¿Que esta lei está apoiada pola universidade, non soa-
mente pola universidade, senón pola sociedade no seu con-
xunto? Si, a verdade é que case pode ser, ¿non? Porque esta
lei reflicte a política sobre a universidade que está levando o
Goberno do PP. É certo, a universidade sae á rúa todos os
días practicamente a aplaudilos a vostedes, a dicirlles o con-
tentos que están. Os reitores fan unhas declaracións clara-
mente a favor; é dicir, nunca pediron un paraíso como este.
Hai protestas dos alumnos, do persoal de servizos, dos pro-
fesores, dos investigadores, de todo o mundo, dos reitores,
por suposto. ¿E ese é o apoio da sociedade a esta lei? A ver-
dade é que polo menos non esaxere vostede tanto. 

En canto á inspección, señor Rodríguez, expliqueino por
activa e por pasiva. Estoume referindo aos artigos 71 e 73, e
só temos unha emenda, clarísima: supresión. Ou sexa, que
como que moitas emendas, unha, supresión. Non me estou
referindo ao control que teñen que facer as universidades,
que, por certo, nós poñiamos cargos e taxas moito maiores
sobre iso que vostedes.

Di vostede que había un forte crecemento. Si que houbo
un forte crecemento cuantitativo e cualitativo das nosas uni-
versidades. Por suposto, díxeno eu con anterioridade. ¿Pero
sabe vostede sobre que modelo? Sobre o noso modelo, sobre
o modelo que eu definín aquí, sobre un modelo de universi-
dade pública, dunha universidade con autonomía, dunha uni-
versidade aberta a toda a cidadanía; sobre ese modelo. Aínda
está por ver que vai pasar –xa o dixen tamén– e que claro
retroceso vai ser co seu modelo, que, por certo, nunca defi-
ne. 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando
por favor.

A señora BURGO LÓPEZ: Vostede di que nós temos un
modelo distinto ao do Partido Popular, ¿cal é ese modelo?
Porque eu definino, ¡eh!, moi claramente. Pero vostede
nunca. Vostede non fala de que modelo de universidade

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 26
11 de xuño de 2012

47



quere. Di que non quere o noso, que está reflectido nas
emendas, pero non explica cal é o seu. Todo o contrario do
noso, por suposto. Pero o que fixo crecer á universidade en
Galicia foi o modelo noso. 

En canto aos acordos dos reitores, xa dixo o señor Váz-
quez cal era a composición do Consello de Universidades. 

Díxenlle noutro debate aquí mesmo sobre isto que voste-
des confunden apoio con chantaxe, e que nestas condicións
de absolutas restricións de todo tipo para as universidades
galegas é moi fácil mandar a mensaxe aos reitores de que ou
estades calados ou os diñeiros van ser aínda menos. 

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

A señora BURGO LÓPEZ: Iso é o que vostedes entenden
por acordo. Igual que entenden por acordo tamén toda a tra-
mitación desta lei. Nós non entendemos iso por acordo,
señor Rodríguez. 

E dígolle claramente, as universidades...

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

A señora BURGO LÓPEZ: ...galegas van percorrer un
camiño inverso ao que fixeron ata agora con esta lei. De ver-
dade que o lamentamos e lamentámolo profundamente.
(Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez Gonzá-
lez.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señor
presidente.

Señor Vázquez, se vostede quere manipular as miñas
palabras ten que ser un pouco máis hábil, un pouquiño máis
hábil, e voulle dicir por que. Vexamos: se vostede lese a
documentación que se aportou ao proxecto de lei, vostede
vería que a Secretaría Xeral de Universidades se reuniu en

máis dunha ocasión cos sindicatos educativos e que presen-
taron alegacións, e que as alegacións foron aprobadas e
foron introducidas nun gran número. Aí é onde estou a falar
eu do apoio do 70 % das propostas das organizacións
sociais. E despois, a maiores diso, o Consello Galego de
Universidades, onde están integrados unha serie de mem-
bros, apoiou de xeito unánime, ¡unánime!, esta lei, con 11
votos a favor e unha abstención, do reitor da Coruña, que
alegou para esa abstención que era novo –foi recentemente
elixido– e que non tiña a información total. Co cal se quere
manipular as miñas palabras sexa un pouco máis hábil, se
non imos ter que estar aquí repetindo unha e outra vez a
mesma cuestión. 

Tampouco me escoitou moi ben, señor Vázquez. Eu falei
de aspectos cualitativos, ¡eh! Puxen encima da mesa un
informe feito pola Universidade de Granada onde di que o
SUG ten departamentos e áreas de coñecemento, algunhas
delas moi ben posicionadas no contexto nacional. Non me
escoitou moi ben.

En todo caso, señor Pombo, vostede fala ou falaba dunha
elite. Hai unha elite na universidade galega, hai 64.700
alumnos; temos unha elite moi ampla, onde hai fillos de
labregos, fillos de pescadores, fillos de empresarios, fillos de
autónomos, fillos de parados. Esa é a nosa elite e ese é o
noso futuro. Así é hoxe e así terá que seguir sendo no futu-
ro. E iso poderá ser grazas a que temos o acceso máis favo-
rable ao ensino educativo superior de toda España. Temos as
taxas máis baixas, recoñézano. Incrementamos as bolsas,
recoñézano. Puxemos en marcha liñas específicas, bolsas
específicas para complementar as do ministerio, recoñézano.
Puxemos encima da mesa un programa de axudas de emer-
xencia para casos moi particulares. Saíron hoxe nos medios
de comunicación. Recoñezan iso. ¿Realmente lles dá tanto
traballo recoñecer o traballo que están a facer esta Adminis-
tración e esta formación política por favorecer o acceso a
toda a poboación á universidade? ¿Realmente lles dá moito
traballo? Eu pregúntome que dirían vostedes se subiramos as
taxas universitarias como se subiron en comunidades autó-
nomas onde goberna o PSOE ou Izquierda Unida. ¿Que dirí-
an vostedes? 

Miren, e esta lei –como xa dixen– está precedida e che-
gou aquí precedida dun proceso de elaboración absoluta-
mente impecable. Susténtase en acordos parlamentarios uná-
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nimes ou sen votos en contra. Asumiu durante o seu proce-
so de elaboración practicamente o 70 % das propostas feitas
por sindicatos e polo resto da comunidade educativa. E ten o
voto a favor do Consello Galego de Universidades. 

Por certo, ningunha chantaxe. Eu recoñézolles e esta for-
mación política recoñécelles aos reitores algo máis de cate-
goría que a que vostede lles está recoñecendo. Estalles dicin-
do que se están vendendo e que non defenden os seus inte-
reses, os intereses das institucións que presiden. Realmente
teñen en moi mala consideración aos reitores, e non me
estraña, porque vista a súa experiencia de xestión durante o
bipartito cos reitores non me estraña que digan iso. 

E recoméndolle que miren hoxe o Correo Gallego, un
medio de comunicación público, e verán aí o que din os rei-
tores da proposta... (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) Público, público, veo calquera...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Silencio, silen-
cio, señorías, por favor.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: A ver, a ver, é unha
empresa... (Protestas.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ¡Silencio, señorías!

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ¡Home!, logo o Correo
Gallego ou La Voz de Galicia, ou Faro de Vigo, ou La
Región, ou El Progreso son privados, son empresas, pero
son medios de comunicación social públicos, supoño eu,
supoño eu. 

Pero bueno, en todo caso, pregunten, pregunten... (Mur-
murios.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ¡Señorías, gar-
den silencio, por favor!

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...pregunten polas
declaracións de hoxe dos reitores, se son inducidas ou son
froito dunha chantaxe, porque realmente, señorías, non
entendemos nada. (Aplausos.)

En todo caso, desde a nosa formación política, podemos
entender esa vocación de rebeldía mal entendida e de postu-

ra antisistema que está xogando o Bloque e AGE, podémolo
entender. Estas dúas formacións políticas –non digo nada
novo– non aspiran a crear proxectos vertebrais para o con-
xunto da sociedade galega, ou esa é a sensación que nos dá,
e de feito están rexeitando o Plan Bolonia. Pero o que non
podemos entender é a postura do Partido Socialista, que
igual que o Partido Popular ten a sa aspiración de represen-
tar a maioría social de Galicia. E saiban vostedes que van
apoiar algunhas emendas, neste caso de AGE e algunhas do
Bloque, que van absolutamente en contra do Plan Bolonia,
vostedes saberán o que fan.

En todo caso –e xa remato, señor presidente–, hoxe vai
ser un gran día para a universidade galega, vai ser un bo día
para a universidade galega, por primeira vez imos aprobar
unha lei especificamente galega, unha lei propia, que agrupa
as normas preexistentes. E vai ser unha lei que potencia o
Sistema universitario galego, vai aportar máis cooperación,
máis transferencia, máis avaliación, máis calidade, máis efi-
ciencia na xestión, máis participación social. En definitiva,
señorías, unha lei que vai fixar o que a universidade debe
aportar á sociedade e á Galicia do futuro, e unha lei que afor-
tunadamente se vai poder aprobar grazas ao apoio maiorita-
rio do Partido Popular.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Pasamos ao seguinte punto.

Debate e votación do Ditame emitido pola Comisión 1ª,
Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior,
sobre o Proxecto de lei da galeguidade

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Mantéñense para
este pleno vivas as emendas do Grupo Parlamentario do Blo-
que Nacionalista Galego, documento 8108; do Grupo Parla-
mentario de Alternativa Galega de Esquerda, documento
8109; do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
documento 8105.

Para a presentación do ditame ten a palabra o presidente
da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, o señor Baamonde.
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O señor PRESIDENTE DA COMISIÓN 1ª, INSTITUCIONAL,

DE ADMINISTRACIÓN XERAL, XUSTIZA E INTERIOR (Baamon-

de Díaz): Moitas grazas, señor presidente.

Señorías.

O Proxecto de lei da galeguidade, que hoxe se somete a
debate, tivo entrada no Rexistro do Parlamento o 22 de febrei-
ro de 2013. A Mesa do Parlamento dispuxo a súa publicación
no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e a apertura do
prazo de presentación de emendas. Así mesmo, acordou a súa
tramitación pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior. As emendas á totalidade foron cuali-
ficadas o 25 de marzo de 2013 e publicadas no Boletín Oficial
do Parlamento do día 26 de marzo do 2013. Os grupos parla-
mentarios do Bloque Nacionalista Galego, de Alternativa
Galega de Esquerda e dos Socialistas de Galicia presentaron
cadansúa emenda á totalidade, que foron rexeitadas na sesión
do Pleno do 9 de abril de 2013. As emendas parciais foron cua-
lificadas o 10 de abril de 2013, presentáronse un total de 223
emendas: 22 do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 97
do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, 64 do
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, e 40
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.

A Comisión 1ª designou os seguintes ponentes: polo
Grupo Popular de Galicia, dona Paula Prado del Río como
titular, don Agustín Baamonde Díaz como suplente; do
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, dona María
Soledad Soneira Tajes, como titular, e don José Luís Méndez
Romeu como suplente; do Grupo Parlamentario da Alterna-
tiva Galega de Esquerda, don José Javier Ron Fernández,
como titular, e dona Yolanda Díaz Pérez, como suplente; do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, don
Francisco Xesús Jorquera Caselas, como titular, e dona
María Tereixa Paz Franco, como suplente.

A sesión constitutiva da ponencia tivo lugar o día 19 de
abril de 2013. Nas seguintes reunións estudáronse as emen-
das presentadas ao texto articulado e a exposición de moti-
vos do proxecto. Na derradeira reunión, que tivo lugar o 8 de
maio de 2013, rematouse un informe publicado no Boletín
Oficial do Parlamento número 101, do 14 de maio, e que foi
sometido a debate e votación na sesión da comisión do día
21 de maio, aprobándose o dito ditame coas recomendacións
feitas pola ponencia.

O texto articulado do ditame está estruturado en sete títu-
los, una disposición adicional, cinco transitorias, unha dis-
posición derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.

O título I determina o obxecto e o ámbito de aplicación; o
título II recolle o alcance do recoñecemento da galeguidade
nas ordes social, cultural e económica; o título III desenvolve
as actuacións en favor da galeguidade nos ámbitos económi-
co, empresarial, cultural e social; o título IV crea o Rexistro
da Galeguidade; no título V determínase a participación dos
galegos e das galegas residentes fóra de Galicia no Consello
das Comunidades Galegas; o título VI define a condición de
galegas e de galegos retornados, así como os dereitos e os
beneficios que derivan de tal condición; o título VII céntrase
nos acordos de cooperación e nos tratados internacionais.

Na disposición adicional recóllese a constitución do
Consello de Comunidades Galegas, e as transitorias dedí-
canse a recoller a representación no Consello de Comunida-
des Galegas.

Queda derrogada a Lei 4/1983, do 15 de xuño, de reco-
ñecemento da galeguidade. Cómpre, pois, hoxe aquí rematar
o procedemento lexislativo, e con esta intervención conclúe
o traballo da Comisión 1ª, que eu presido, e someto o seu
ditame á consideración plenaria.

Máis nada e moitas grazas. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Baamonde.

Comezamos entón coa rolda dos grupos parlamentarios
para fixar a súa posición sobre o ditame e, se é o caso, defen-
der as emendas mantidas.

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor
Jorquera Caselas.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta. 

Señoras e señores deputados, en primeiro lugar quero
dicir que valoramos positivamente o esforzo que se fixo en
ponencia e comisión para mellorar algúns aspectos do pro-
xecto de lei, froito de emendas do BNG e doutros grupos.
Incluíronse, entre os fins das comunidades galegas, o impul-
so do coñecemento, divulgación e uso do idioma galego, e
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tamén do coñecemento e divulgación da creación e produ-
ción cultural en galego, tanto entre os membros da comuni-
dade como na sociedade de acollida. Ao noso xuízo, as enti-
dades galegas na emigración deben ter un papel que cumprir
á hora de dotar de visibilidade a nosa cultura e a imaxe de
Galiza como país diferenciado. Por ese motivo, as comuni-
dades galegas deben ser auténticas plataformas de difusión
da nosa creación e produción cultural. Ese é o fin que perse-
guen as emendas, que finalmente, afortunadamente, foron
incorporadas ao ditame.

Tamén froito de emendas do BNG e doutros grupos se
incluíron entre as obrigas da Administración prestar apoio ás
comunidades galegas para o desenvolvemento de activida-
des conducentes a facilitar a integración dos galegos que
emigren ao exterior, promover a formación e capacitación
ocupacional e empresarial dos galegos residentes fóra de
Galiza e a obriga, non menos importante, de prestar apoio ás
comunidades galegas para facilitar o proceso de retorno a
aqueles emigrantes que decidiran volver a Galiza.

Pero pese a estas melloras, que recoñecemos, señorías,
seguimos mantendo unha valoración crítica deste proxecto
de lei e, por tanto, do ditame que emana da comisión. Para o
BNG a prioridade debería ter sido aprobar unha lei da cida-
danía galega no exterior, unha lei para os cidadáns residen-
tes no exterior, e non para os centros galegos. Como se apun-
tou nos debates en ponencia e comisión, tan só unha peque-
na parte da emigración galega pertence a un centro, e
ademais a participación nos centros é total e absolutamente
marxinal se falamos en concreto da emigración xuvenil. Por
iso é necesario desde o noso punto de vista, unha lei que des-
envolva os dereitos dos cidadáns no exterior a participar nos
asuntos públicos do noso país, e que garanta a efectividade
dos chamados dereitos de segunda xeración, en particular o
acceso a dereitos e prestacións sociais.

Por esa razón, a nosa emenda 40 propón engadir unha
nova disposición adicional, mandatando o Goberno galego a
presentar no prazo máximo dun ano, dende a aprobación
desta lei, un proxecto de lei de cidadanía galega no exterior
nesta Cámara. En troques, o camiño escollido polo Goberno
da Xunta de Galiza foi outro, o Goberno da Xunta de Gali-
za limitouse a actualizar a Lei 4/1983, de recoñecemento da
galeguidade, que en cumprimento do establecido no artigo
7.1 do Estatuto de autonomía regula o dereito das comuni-

dades galegas asentadas fóra de Galiza a colaboraren e par-
ticiparen na vida social e cultural do pobo galego. E o resul-
tado, desde o noso punto de vista, é un auténtico caixón de
xastre, pois non é posíbel encaixar dun xeito coherente e
dentro dunha mesma lei aspectos tan diversos como os
dereitos dos centros galegos, os dereitos individuais dos
cidadáns galegos emigrados e a proxección económica de
Galiza no exterior. E esta actualización, ademais, faise cun
enfoque burocrático, regulamentista e centralizador, presidi-
do pola idea reitora de reducir e concentrar as comunidades
galegas e limitar deste xeito as vías de participación da
colectividade galega e a súa expresión plural.

E mentres o proxecto, ademais, é enormemente regula-
mentista e burocrático en todo o que atinxe á efectivización
dos dereitos da comunidades galegas, curiosamente é
extraordinariamente inconcreto e laso á hora de desenvolver
o alcance do recoñecemento da galeguidade e concretar as
obrigas da Administración. O proxecto parece estar presidi-
do pola idea de establecer un control político e burocrático
sobre as comunidades galegas, mentres ademais adoece
dunha total falla de visión estratéxica no que atinxe a apro-
veitar o gran capital relacional que representa a colectivida-
de galega no exterior para a proxección social e cultural do
noso país no mundo, para crear e prestixiar en definitiva a
marca Galiza no mundo.

Por esta razón mantemos a nosa valoración crítica deste
proxecto de lei e mantemos vivas 30 emendas. Limitareime
a comentar as que consideramos máis relevantes. Escome-
zando pola emenda número 2, ao artigo 3, que propón modi-
ficar a definición que o proxecto de lei fai dos cidadáns gale-
gos residentes fóra de Galiza.

Miren, señorías, o artigo 3 do proxecto di o seguinte
–cito textualmente–: “Son galegos e galegas para os efectos
desta lei os cidadáns españois e as cidadás españolas resi-
dentes no estranxeiro aos cales o Estatuto de autonomía de
Galiza outorga dereitos políticos, así como tamén os seus
descendentes. Considéranse tamén galegos, para os efectos
desta lei, os cidadáns españois nacidos en Galiza e residen-
tes noutra comunidade autónoma do Estado español, así
como tamén os descendentes”.

En definitiva, con esta redacción négase a existencia
dunha cidadanía galega. Por moito que o artigo 3 do pro-
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xecto de lei non faga senón reproducir o que establece o arti-
go 3 do Estatuto de autonomía a respecto do goce da condi-
ción política de galegos, non deixa de ser sintomático que
unha vez establecida no Estatuto de autonomía unha comu-
nidade organizada que recoñece aos seus membros a titula-
ridade de dereitos e deberes propios da cidadanía, isto é,
recoñece a existencia dunha cidadanía galega, en cambio no
proxecto de lei se obvie esta referencia e se defina a condi-
ción de galegos como unha simple derivación da cidadanía
española.

Fronte a este redactado, o BNG propón este outro ao que
tamén dou lectura: “Son galegos, aos efectos desta lei, os
galegos e galegas de orixe que acrediten a condición de resi-
dentes no estranxeiro no correspondente consulado do Esta-
do español, os galegos e galegas de orixe que residan noutra
comunidade autónoma do Estado e os cidadáns do Estado
español residentes no estranxeiro que tivesen a súa última
veciñanza administrativa en Galiza e acrediten esta condi-
ción no correspondente consulado”.

E, señorías, miren unha cousa: non propomos este texto
alternativo só por nacionalismo, non o facemos só porque
aspiremos a que se recoñeza plenamente a existencia dunha
cidadanía galega –que tamén, por suposto–. Facémolo para
evitar situacións disparatadas e que ademais poden ser fonte
de graves discriminacións. Porque coa definición contida no
proxecto de lei, señorías, un galego emigrado na Suíza que
tivese a súa anterior residencia en Barcelona non sería gale-
go aos efectos desta lei.

Por outra banda, varias emendas pretenden precisar con
máis claridade a definición de comunidades galegas. Así,
propomos que as comunidades galegas sexan entidades aso-
ciativas sen ánimo de lucro asentadas fóra de Galiza, dota-
das de personalidade xurídica no territorio no que están
asentadas, constituídas por galegos e galegas, e que teñan
por obxecto principal nos seus estatutos o mantemento de
lazos culturais ou sociais con Galiza, as súas xentes, a súa
historia, a súa lingua e a súa cultura. Deste xeito, señorías,
intentamos evitar a pretensión do proxecto de abrir o con-
cepto de galeguidade a entidades non galegas a través da
figura do centro colaborador da galeguidade. Co proxecto na
man, prodúcese o absurdo, o disparate, de que mentres un
galego emigrado en Suíza que tivese –como dixen antes– a
súa anterior residencia en Madrid, en Barcelona ou en Cáce-

res non sería galego aos efectos desta lei, e, en cambio, si
pode acceder á condición de galeguidade, a través da figura
do centro colaborador, unha asociación flamenca de Jaén
integral que teña unha sección configurada por galegos ou
unha asociación empresarial que fixese un estudo sobre o
impacto da pesca da lamprea na economía do baixo Miño.

Miren, señorías, dicía antes que o proxecto é regulamen-
tista e burocrático en todo o que atinxe á efectivización dos
dereitos das comunidades galegas, e, pola contra, curiosa-
mente moi inconcreto e laso á hora de concretar as obrigas
da Administración. Esta contradición é a que pretenden evi-
tar varias emendas do BNG, evitando a ampla marxe de dis-
crecionalidade que o proxecto outorga á Administración, e
detallando de xeito moito máis preciso e exhaustivo as súas
obrigas. Así, por poñer un exemplo, a emenda número 18
propón introducir seguridade xurídica na revogación do
recoñecemento da galeguidade ou da condición de centro
colaborador da galeguidade. A emenda número 26 propón
contemplar que a Comunidade Autónoma, entre as súas
obrigas, impulse a produción, distribución e intercambio de
publicacións, revistas, programas de radio e televisión orien-
tados aos galegos e galegas de fóra de Galiza; así como as
iniciativas de comunicación que nazan das propias colectivi-
dades. A emenda número 29 propón engadir un novo título
relativo ao apoio económico ás comunidades galegas asen-
tadas fóra de Galiza en que se regule as axudas e subven-
cións de apoio ás comunidades galegas asentadas fóra do
noso país. Consideramos que para cumprir os fins desta lei é
necesario que se habilite anualmente unha partida específica
dentro dos orzamentos xerais de acordo coas dispoñibilida-
des orzamentarias. E consideramos, ademais, que deben
regularse os criterios de concesión destas subvencións e axu-
das para que sexan realmente equitativas e transparentes,
evitando o seu uso discrecional para establecer deste xeito, a
través dun uso discrecional, un control político sobre as enti-
dades. 

Tamén comentaba que o proxecto parece querer estable-
cer un control político e burocrático sobre as comunidades
galegas, perseguido pola idea de reducir e concentrar as
comunidades, e limitar deste xeito as vías de participación
da comunidade galega no exterior e a súa expresión plural.
Fronte a iso as nosas emendas propoñen flexibilizar as con-
dicións que deben reunir as comunidades galegas para esta-
ren representadas no Consello de Comunidades Galegas.
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Enfatizan que os procesos de unión e fusión entre comuni-
dades teñen que ser por propia iniciativa das comunidades,
respectando sempre e de xeito pleno a súa autonomía. 

E, por último, outras emendas pretenden asegurar un
funcionamento realmente transparente e democrático do
Consello de Comunidades Galegas e da súa comisión dele-
gada. Concedemos neste sentido especial relevancia á emen-
da 32, que non pretende outra cousa que asegurar a presen-
za plural da sociedade galega na composición do pleno do
Consello de Comunidades Galegas, contemplando, por
exemplo, a existencia dun vogal por cada unha das forma-
cións políticas con representación no Parlamento de Galiza,
dun vogal por cada unha das organizacións sindicais repre-
sentativas existentes en Galiza, outro pola Federación Gale-
ga de Municipios e Provincias e outro polas asociacións de
emigrantes retornados.

E conclúo xa, señorías, como comecei. Por moito que
efectivamente se produciran avances, melloras na tramita-
ción en ponencia e comisión, seguimos –polas razóns que
acabo de enunciar– discrepando profundamente dos aspec-
tos esenciais do proxecto. Desde o noso punto de vista, este
proxecto segue representando unha clara oportunidade per-
dida. Por esa razón mantemos vivas as nosas emendas e
anunciamos xa que votaremos en contra do ditame.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Ron Fernández.

O señor RON FERNÁNDEZ: Bo día a todos e a todas.

O primeiro que teño que recoñecer é que algo bo tivo
este proxecto de lei para min, permitiume coñecer como
están as cousas no Parlamento de Galicia, apreciar realmen-
te como funciona a democracia. E a conclusión non pode ser
máis desalentadora, o Parlamento galego, na súa dinámica e
capacidade lexislativa, vive secuestrado polo poder plenipo-
tenciario e intrusivo do poder executivo. A discusión dos
proxectos de lei –se é que lle podemos dar o nome de discu-
sión– queda reducida a unha apriorística toma de posición
do grupo dominante, que, facendo de voceiro do Executivo,

traslada unha proposta onde se indica que só se van aceptar
algunhas emendas de saída. De feito, das 64 emendas que
presentou AGE só se aceptaron 2. Os da oposición queda-
mos reducidos a aceptar ou rexeitar a proposta trasladada e
a valorar as escasas emendas que se acepta transaccionar.
Así, das 62 que quedaban en ponencia foron aceptadas por
transacción 7 emendas, que se poden considerar de simple
lóxica redaccional e de carácter eminentemente técnico, para
nada máis serviu a suposta discusión en comisión parlamen-
taria.

O grupo que apoia o poder dominante do Goberno, pola
súa banda, queda limitado a dicir, ante calquera circunstan-
cia que modifique o pensamento inicial, que teñen que con-
sultalo co oráculo do poder Executivo. Reflíctese así que
non teñen capacidade ningunha para decidir, para lexislar.
Estamos –para nós, para min– ante un auténtico paripé, así é
como se sente este deputado. Teño a impresión de ter asisti-
do a unha farsa cuxo prezo é elevadísimo, a propia demo-
cracia devaluada, xa que unha democracia que non separe de
forma correcta os tres poderes é unha democracia enferma.

¿Que mudou para AGE respecto do inicio, cando presen-
tamos ante este Pleno a emenda á totalidade de devolución
da Lei da galeguidade? Nada en esencia. Mantemos a nosa
valoración negativa e reiteramos aquí que este proxecto de
lei é un despropósito e que non corrixe as deficiencias e
lagoas que se manifestaron coa aplicación da Lei 4/1983.
Seguimos insistindo en que esta lei é unha ocasión perdida
para camiñarmos ben por esta década do século XXI, para
facermos ben as cousas e, por exemplo –estou lembrando un
acontecemento recente–, pois non permitir que suceda o que
pode suceder en Basilea, que se anuncia que vai pechar a ofi-
cina consular, onde fan uso dela milleiros de galegos e gale-
gas.

Esta lei segue dándolles as costas ao 95 % dos galegos e
galegas residentes no estranxeiro, xa que só se dirixe aos que
están asociados a algunha comunidade galega ou centro
colaborador. De feito, a lei que hoxe se aprobará é un autén-
tico cacao, unha amálgama mal cohesionada de dereitos
colectivos que son os propios que ampara o artigo 7.1 do
Estatuto de Galicia, e dalgún dereito individual, como o de
retorno, ben envoltos nesa palabrería que tanto vos gusta, o
da mercantilización na xerga do discurso dominante do eco-
nomicismo. En trinta e dúas ocasións aparece o campo
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semántico da economía, mentres que na de 1983 –recordé-
molo– non figuraba en ningunha ocasión.

Cómpre que lembremos aquí –xa o fixo o compañeiro do
Bloque Nacionalista Galego– que o artigo 7.1 do Estatuto de
Galicia define o recoñecemento da galeguidade como o derei-
to a colaborar e compartir a vida social e cultural do pobo
galego –repetimos: social e cultural–. Con esta lei vaise modi-
ficar pola porta de atrás o artigo do Estatuto de Galicia. A eco-
nomía, como elemento caracterizador da galeguidade, fará
que as relacións económico-empresariais se ergan por riba das
relacións lingüísticas, culturais e históricas. Por iso defende-
mos e seguimos defendendo que é necesario asegurar toda a
plenitude de dereitos de cidadanía dos galegos e galegas resi-
dentes no exterior cunha lei de cidadanía galega no exterior.
Por iso dicimos que o argumento limitativo esgrimido polo PP
en comisión non é defendible. Se teñen vostedes a capacida-
de de introducir os dereitos de retorno, que son dereitos indi-
viduais, e así modificar o artigo 7.1 do Estatuto de Galicia,
poden ter a mesma capacidade para introducir os restantes de
dereitos de cidadanía que non aparecen, tal como os de parti-
cipación política na vida pública galega.

Nós non imos negar aquí que estamos de acordo con que
se defina o dereito de retorno dos galegos e galegas. O que
non compartimos é limitar os dereitos de cidadanía só ao
dereito ao retorno, ao PP fáltalle a vontade política. E des-
pois temos que denunciar tamén que manteñen vostedes un
discurso e unha práctica centralizadora ao argumentar en
comisión que non era preciso unha lei de cidadanía galega
no exterior porque os dereitos xa están recollidos na Lei
40/2006, do 14 de decembro, do estatuto de cidadanía espa-
ñola no exterior. Esta visión é pobre, tremendamente pobre,
sitúanos no rango de submisión. AGE reivindica que preci-
samos dunha lei de cidadanía galega no exterior propia, que
teña en conta a nosa realidade como pobo emigrante. Esa
debería ser a verdadeira aspiración dun goberno que di face-
lo en nome do pobo galego. Polo tanto, a lei do PP é unha lei
mercantilizadora que limita dereitos de cidadanía e introdu-
ce serias crebas no propio concepto de galeguidade.

Vexamos en bloque o cariz das emendas rexeitadas polo PP. 

As emendas que presentamos para a exposición de moti-
vos foron rexeitadas todas elas. O que era unha demanda dos
colectivos emigrantes galegos de que se lles recoñeza de

forma máis clara o esencial labor realizado historicamente á
hora de fortalecer o lazo comunitario de pertenza a unha cul-
tura, a unha tradición, a unhas raíces, foi  totalmente rexei-
tado. A exposición de motivos que mantén a lei é pobre e
non recolle de forma axeitada a importancia das comunida-
des galegas no exterior á hora de preservar non só a memo-
ria democrática de Galicia, mutilada de forma salvaxe polo
golpe de estado franquista e a posterior ditadura, senón que
foron quen de manter con intensidade, a pesar de todas as
dificultades, a identidade lingüística, cultural, social e histó-
rica de Galicia. Por iso lamentamos que rexeitasen as nosas
emendas á exposición de motivos, porque ten máis impor-
tancia do que parece. Xa que entendemos que así se honra-
ba moito mellor ese duro labor realizado polos nosos gale-
gos e galegas emigrados.

AGE entende que a emigración forma parte do propio
desenvolvemento da identidade do pobo galego. De tal
maneira que podemos afirmar que a diáspora foi o factor
esencial para a preservación dos selos constitutivos do pobo
galego nun momento en que a ditadura procuraba destruílos.
Por suposto, rexeitaron tamén todas as emendas, que eran de
supresión, que trasladaban a necesidade de rachar coa mer-
cantilización que traslada esta lei á noción de galeguidade.
Son ata doce ou trece emendas que foron rexeitadas.

Rexeitaron vostedes igualmente a emenda 4, onde defi-
niamos o concepto de cidadanía desde Galicia. E coincidi-
mos coa valoración e coa visión que emitía o voceiro do
BNG, porque pode suceder que co articulado, tal como se
mantén, unha persoa que nacera en Galicia perda esa condi-
ción de galega se antes de emigrar fóra de España estivo
empadroada nunha comunidade autónoma distinta a Galicia.

Non aceptaron tampouco ningunha das emendas –5, 6 e
7– que pretendían reducir a inseguridade no tocante á tipo-
loxía de entidades, que é a que vén definida no artigo 4. Por
exemplo, aí figura que os centros de estudo e difusión da
cultura galega poden acceder ao recoñecemento da galegui-
dade. Pero estes centros poden non estar inscritos nos pro-
cesos migratorios e nos lazos de solidariedade da diáspora
galega. 

A lei deixa aberta a porta a accións equívocas. Entende-
mos que o marco de colaboración e cooperación dun centro
de estudo non precisa do recoñecemento dunha noción que
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ten que ver co proceso migratorio, co mantemento dos tra-
zos consubstanciais do pobo galego e cos dereitos colectivos
de galegos e galegas. Entendemos que a cooperación debe
establecerse a través de convenios propios da Consellería de
Educación, implicando as universidades e os centros de
estudo existentes en Galicia. 

É un grave erro introducir máis inseguridade ao permitir
que un posterior regulamento permita determinar a posibili-
dade de que outras entidades poidan solicitar o recoñece-
mento de galeguidade. Xa existe unha tipoloxía demasiado
ampla, e errónea para nós, por iso presentaramos varias
emendas para que se modificase o feito de que unha rede
social, que é un medio, pois acceda ao que é un fin, que o
coñeza co concepto de galeguidade.

A dereita tampouco aceptou a referencia expresa a que un
dos requisitos dos centros colaboradores de galeguidade sexa
o de ser unha organización independente sen vencellos orgá-
nicos con partidos políticos, confesións relixiosas ou organi-
zacións empresariais. Está claro que a dereita teima en repro-
ducir os esquemas de tutelaxe, mercadeo electoralista e outros
feitos que escurecen a claridade que debe posuír a democra-
cia. Unha democracia que se ve mutilada de forma clara
cando o PP rexeita as emendas da 48 á 52, destinadas a mello-
rar a pluralidade representada no Consello de Comunidades
Galegas, que vén definido no artigo 37; onde pediamos que se
incorporara unha persoa por cada unha das universidades
públicas galegas –agora só vai contemplar unha–, unha persoa
por cada un dos partidos políticos con representación política
no Parlamento de Galicia –díxose que non–, unha persoa
representante por cada unha das organizacións sindicais máis
representativas de Galicia –tamén se dixo que non–, unha
representante da Fegamp e unha polas asociacións de emi-
grantes retornados. A todo isto díxose que non. Era moito
pedir. A democracia dóelle ao PP. Así, o órgano é doadamen-
te controlable, xa que existen ata 11 membros da Xunta. E
logo a dereita empregará o argumento substancioso de que a
toma de decisións é beneficiosa para os intereses do Goberno,
tal e como fixeron antes co Consello de Universidades. É
dicir, controlemos os órganos para controlar as decisións e así
ter unha especie de xustificación e escusa de que facemos as
cousas de forma democrática. Absolutamente mentira.

Por iso, esta lei da galeguidade non resolve as eivas
introducidas na práctica desde que existe a anterior lei, a

actual Lei 4/1983. En vez de ser unha lei garantista de derei-
tos colectivos e establecer todos os mecanismos precisos
para que desaparezan os malos hábitos relacionados co con-
trol das comunidades galegas, o PP introduce novos cabalos
de Troia que son rivais da propia galeguidade e obstáculos
da democracia.

Moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Soneira Tajes.

A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señora presidenta.

Saúdo tamén ás persoas que nos acompañan na tribuna,
e agradezo que se incorporara o conselleiro responsable des-
tes asuntos no Goberno de Galicia. Tamén está o señor
secretario xeral. Benvido do seu periplo por distintos países,
señor Miranda. E falaremos diso tamén, porque a súa viaxe
tamén tivo algunha consecuencia –creo eu– no debate en
ponencia desta lei. 

E chegamos a un grao do absurdo tal que incluso case
agradecemos o bo clima, o bo ambiente, que hai nas ponen-
cias, que non debería ser nada estraño, porque o mínimo que
deberiamos ter é, pois, bo ambiente, porque é o mínimo que
se pide a unha sociedade onde se gardan determinadas nor-
mas de urbanidade, que fai que non teñamos que ser amigos
para ser agradables. Pero iso tamén indica algo, indica que o
ambiente que se vive nesta Cámara fai que nos pareza
extraordinario que nos comportemos “de maneira civiliza-
da” nunha ponencia. E é verdade que o ambiente foi agrada-
ble, distendido, pero tamén, como xa se dixo aquí –e non sei
se recollendo un cualificativo que o meu compañeiro Abel
Losada dicía onte–, houbo unha certa castración e doma da
capacidade que ten o grupo maioritario, e, non me cabe
dúbida ningunha, de intelixencia tamén suficiente como para
decidir por si mesmo. E ademais estou convencida de que o
grupo maioritario non vía mal algunhas ou a maioría das
emendas que presentamos os grupos da oposición, e nomea-
damente as que presentou o noso grupo. 

Nós non nos opoñemos de ningunha maneira a que se
modernicen as relacións –por vía de modificar a antiga Lei
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da galeguidade– de Galicia cos centros galegos que os gale-
gos durante séculos crearon e construíron no exterior, e que,
por certo, deberían estudarse nas nosas escolas para que as
novas xeracións de galegos souberan a quen lle deben en
gran medida a percepción de identidade diferenciada que
temos hoxe neste país. Seguramente, eu estou convencida,
lles debemos máis aos galegos de fóra que aos galegos de
dentro. 

Pero modernizar iso non significa de ningunha maneira
que en pleno século XXI teñamos que esquecer os dereitos
individuais daqueles que non son nin socios nin participan,
pola razón que fora, na vida dos centros galegos, estean onde
estean. E que incluso dependendo da zona xeográfica do
mundo na que estean emigrados ou na que estean residindo
resulta que nin sequera teñen a posibilidade de pertencer a
ningún centro galego. Porque non é o mesmo un centro gale-
go en América, coa tradición que teñen, que un centro gale-
go –xa o dixen noutra ocasión– en Europa, onde algunhas
veces é simplemente un restaurante onde se reúnen os gale-
gos do entorno para na fin de semana comer a gastronomía
do país. Vostedes xa saben que nós chauvinistas non somos
no sentido dos franceses; agora, diante dunha caldeirada,
máis chauvinistas ca ninguén. E iso é o que pasa en moitos
puntos de Europa. E iso ás veces acábase convertendo nunha
sorte de centro galego que, cando marcha o promotor, o
empresario que xestiona ese restaurante, acabou a presenza
de Galicia nese punto concreto. E vostedes resulta que a lei
a modifican e a fan exclusivamente para iso, para os centros.

Logo, polo camiño, danse conta, non sei se o grupo ou se
o xefe de gabinete da Secretaría Xeral de que esqueceran
algo tan importante como o retorno. E entón caen na contra-
dición de, por vía de emendas do grupo maioritario, con-
templar os dereitos individuais –porque os que retornan son
persoas, non son centros, non son edificios–, e presentan
emendas que recollen dereitos individuais. E co mesmo
argumento de que nós o que presentabamos eran emendas
onde dalgunha maneira o que pretendiamos –e recoñézoo–
era facer unha lei de cidadanía, pois non nolas podían apro-
bar. Porque vostedes ían modificar exclusivamente a Lei da
galeguidade no que se refire aos centros. Entón sobraban as
emendas que teñen que ver co retorno, é unha pura contra-
dición. Nós apoiamos as emendas do Grupo Popular que
teñen que ver co retorno, porque nos parecían de sentido
común. E ademais agradecemos que nos aceptaran moitas

emendas que tiñan que ver na mellora da relación cos nosos
centros, con fixar o que tiñan que ser as súas obrigas e os
seus dereitos. Pero de ningunha maneira podemos asumir
unha lei que en pleno século XXI resulta que esquece prac-
ticamente o 90 % dos cidadáns que viven fóra. 

Hai unha semana escasa estivo de visita aquí o presidente
de Uruguai. E o señor Mujica dicía que el non podía explicar
no seu país que viñera de visita a España e que non pasara por
Galicia, porque era traizoar a memoria histórica dos seus con-
cidadáns. E é certo. Porque nalgúns lugares do mundo, como
Montevideo, calcúlase que o 80 % da súa poboación é de
orixe español, e, dese 80 %, nas tres cuartas partes, se toman
vostedes a molestia de mirar o listín telefónico –si, unha lec-
tura así ao biés–, os apelidos case todos acaban en “eiro”,
“eira”, case todos son de orixe galega, e iso é moi importante.
Adolfo Pérez Esquivel, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa,
Cristina Fernández de Kirchner, Claudia Piñeiro, Ramón San-
tamarina, Gastón Gaudio, Roberto Mouzo, Libertad Lamar-
que... Curioso, seguramente ninguén asociaría nunca a Liber-
tad Lamarque con Galicia. ¿Pero saben cal é o seu segundo
apelido? Bouza. Enrique Muíño, Quirós Ignacio, José María
Cao, Manuel Olveira –por certo, nisto a paisanaxe pode, o
fillo dunha fisterrá morto nas Malvinas a quen en Lanús, no
seu pobo se lle fixo un monumento–, Antonio Soto –el galle-
go Soto, sindicalista–, María Cristina Iglesias, Francisco
Sesto Novás, Fidel e Raúl Castro, Tabaré Vázquez, Mariano
Arana, Martin Sheen –que soa como moi glamuroso, pero
realmente chámase Ramón Estévez–. E o Charlie, o Charlie
Sheen, o da serie Dous homes e medio, realmente chámase
Carlos Estévez, e resulta que as súas raíces están en Ourense.
Ningunha destas persoas, podendo e significando algo para a
proxección exterior de Galicia, que quixera participar da vida
social, cultural, política, identitaria de Galicia pode, aínda que
queira, participar dela a través desta lei. A única posibilidade
que lle queda é constituír un centro galego e entón entrar por
unha lei que exclusivamente permite a representación dos
centros. Que, señorías, os centros –díxeno antes– son moi
importantes, son fundamentais, temos que protexelos, apoia-
los e temos que contemplalos na lei. Os centros son entidades
privadas, suxeitos á lexislación do país onde están e para que
un galego queira estar representado e participar a través desta
lei, ou entra nun centro, ou crea un centro. Polo tanto, a fina-
lidade que incluso se nos vendeu desde a propaganda oficial
de que esta lei vai permitir a concentración, pues no, pues no,
non é verdade.
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Polo tanto, estamos falando dunha lei que perde a opor-
tunidade histórica de integrar todo o patrimonio cultural,
social, económico –que a economía tamén é importante,
señor Ron, tamén é importante, a economía ao servizo dos
seres humanos, non ao revés, pero é moi importante–. E non
imos renunciar outra vez a incorporar todo ese patrimonio á
causa. Porque miren vostedes, Tabaré Vázquez foi presiden-
te da República do Uruguai, e parece ser que se volve pre-
sentar. O señor Mariano Arana –os seus avós son de Arteixo,
creo recordar– é un arquitecto de prestixio internacional, foi
intendente da cidade de Montevideo, foi ministro no gober-
no de Tabaré. Eu pódolles seguir falando dun montón de
xente. Vostedes ¿non cren que a nós como país, de maneira
egoísta, non por lle facer un favor a eles, nos interesa capta-
lo e que falen, pensen e obren en positivo e poñendo a Gali-
cia sempre diante? Igual que aos emigrantes que construíron
un proxecto de vida e que falan de Galicia incluso naquilo
que fabrican.

¿Como incorporamos a todas estas persoas que a través
da Lei de memoria histórica accederon á nacionalidade espa-
ñola, que son e se senten galegos, e que dan como referen-
cia, ás veces incluso sen ser galegos, o porto de onde saíron
os seus avós, de Vigo ou da Coruña maioritariamente? 

Claro, en troques disto –algo xa se dixo aquí– ¿que face-
mos coa política de emigración real? Pois o que facemos é
pechar o consulado de Basilea, por poñer un caso; ou recor-
tar, fíxense vostedes, recortar os recursos para a ensinanza
da lingua, do idioma castelán, en países onde non se fala,
como por exemplo na Confederación Helvética. E deberían
pensalo vostedes. 

E logo temos aquí cuestións que son realmente incribles.
¿En que contexto se produce isto? Cando nós debatemos e
traballamos na ponencia e debatemos na comisión, o señor
secretario xeral estaba de viaxe por América; polo tanto, as
consultas facíanselle ao xefe de gabinete. É curioso, nunha
administración austerísima resulta que o secretario xeral de
Emigración ten un xefe de gabinete que gana máis ca el, e
que, polo que nos enteramos no debate desta lei, é o que
toma as decisións porque o señor Miranda estaba en Río coa
señora conselleira de Traballo. Non sei se o saben, pero si,
dona Beatriz Mato foise unha fin de semana a Río porque
disque era imprescindible ir alí para firmar uns convenios.
Parece ser que o Goberno non ten a capacidade por si

mesmo ou non se pode firmar aquí ou autorizar a señora
conselleira a que o secretario xeral asine convenios. Logo,
cando vai a Venezuela para asinar outros convenios, resulta
que non é necesaria a conselleira de Traballo. (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.) E logo, si, mojitos, si, creo
que si, algún tamén. Si, si, ademais notábase bronceada e dá
a sensación (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
de que incluso... ¡claro, home! 

A señora PRESIDENTA: Señora Soneira.... ¡Silencio, por
favor! Señora Soneira, por favor.

A señora SONEIRA TAJES: Dígalles aos seus que estamos
nun debate serio e dígalles aos seus que se olviden de moji-
tos e de tonterías e falemos das cousas que interesan. ¿Vale?
(Protestas.) ¡Claro, claro, claro! (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, señora Rodrí-
guez Arias.

A señora SONEIRA TAJES: ¿Por que non chamas á orde
aos teus? ¡Claro que si! 

Resulta que non necesitamos a conselleira para asinar
convenios en Venezuela. Había que volver xa porque, claro,
a cousa xa era..., ¡en fin! 

E logo o secretario xeral vai a México. Por certo, vai a
México quince días despois de que estivera o presidente, que
parece ser que non deixara as cousas amañadas dabondo.
Non se sabe por que. Despois explícano e dinnos que o
secretario xeral foi coñecer a realidade da emigración. Claro,
a explicación ¡manda truco! ¿Que significa iso? ¿Que o pre-
sidente nomea a alguén que non coñece a realidade da emi-
gración? Non o creo. Polo tanto, ¿eu que queren que lles
diga? Esta é a realidade.

Despois no ditame dinnos cousas que ademais son radi-
calmente falsas, falsas. O título V –o presidente da Comisión
fixo o enunciado pero non o leu, evidentemente, pola falta
de tempo– aborda a participación dos galegos e das galegas
residentes fóra de Galicia na vida desta a través do Consello
de Comunidades Galegas. Isto é falso, radicalmente falso,
porque para poder participar –e iso faise no Consello da
Cidadanía Española no Exterior– faise a través dun procede-
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mento onde os cidadáns por si mesmos elixen e votan. No
consello, neste caso, os únicos que teñen representación e
fixan o modelo para participar é dos centros, e paréceme
ben, pero o Consello da Galeguidade non pode estar reduci-
do exclusivamente a unha representación dos centros gale-
gos no exterior. Eles son importantes, fundamentais, teñen
que estar, pero as persoas ¿onde están?...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora SONEIRA TAJES: ...–remato, señora presidenta–,
¿onde están as persoas, que conforman o maior potencial
que ten un pequeno país coma o noso de proxección no exte-
rior, que ocupan todos os estratos sociais das sociedades
onde viven, todas as capas sociais, e que ademais podemos
poñelas a traballar nunha rede inmensa? Hai poucos países
no mundo que teñan este patrimonio, e vostedes néganse a
que teñan presenza no Consello da Galeguidade; vostedes
néganse a que incluso os centros galegos no Consello da
Galeguidade poidan escoitar outras opinións. Porque os
galegos votáronos a vostedes de maneira maioritaria, lexiti-
mamente, pero tamén votaron os deputados que estamos
neste outro lado, e temos opinión, e iso permite a presenza
de todos os grupos que teñen representación nas Cortes
Xerais, no Consello da Cidadanía Española no Exterior, pero
en Galicia non.

A señora PRESIDENTA: Remate, señora Soneira.

A señora SONEIRA TAJES: E a decisión nin sequera a
tomou o señor secretario xeral, senón que a tomou outra per-
soa que teoricamente depende... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Home, señora Prado, eu non quero
reproducir conversacións privadas, pero foi a versión que se
nos deu, foi a versión que se nos deu. 

A señora PRESIDENTA: Remate, señora Soneira.

A señora SONEIRA TAJES: Falarían por teléfono, supoño
que llo pasarían, non o sei, pero a realidade dos debates que
mantivemos foi por esa vía. Polo tanto, ¡se ao final xa nin
sequera o grupo é capaz de tomar unha decisión...!

Señora presidenta, anuncio que no noso grupo votará en
contra do ditame porque isto non recolle para nada o con-
cepto de cidadanía galega que temos. (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.

Señor vicepresidente, señorías.

En primeiro lugar quero saudar ao secretario xeral de
Emigración e aos representantes das comunidades galegas
no exterior que nos acompañan, así como a aqueles que nos
están seguindo a través doutros medios de emisión. 

Agradecer tamén aos servizos da Cámara en xeral, e á
letrada Rodríguez Carro en particular, o seu traballo e asis-
tencia aos deputados que participamos nesta Ponencia, que o
seu traballo nos axudou moito de cara a traer hoxe a este
pleno unha ponencia e un texto como o que traemos, moi tra-
ballado e moi debatido polos catro grupos que representa-
mos na Cámara.

Atopámonos hoxe no último debate antes de aprobar de
xeito definitivo a Lei da galeguidade. É unha lei que vén
substituír outra que ten máis de trinta anos –é do ano 1983–
e que quere reflectir a nova realidade da cidadanía galega
residente no exterior. 

A Lei da galeguidade supón un impulso á proxección
exterior da economía galega, á unión de centros, co fin de
favorecer a pervivencia de moitos deles. A señora Soneira
convirá comigo, aínda que os outros representantes dos gru-
pos descoñecen bastante este tema, por iso non cren que a
fusión ou a unión de centros sexa necesaria. A realidade de
Venezuela é moi diferente, por exemplo, da de Bos Aires,
onde hai multitude de comunidades galegas que poderían
estar en perigo de seguir de xeito autónomo, por tanto a
unión e a fusión prevense para garantir a pervivencia de
moitos centros e comunidades galegas no exterior.

Quero destacar, señorías, que esta reforma é unha reivin-
dicación expresa e reiterada polo Consello de Comunidades
Galegas dende o seu pleno celebrado no ano 2003, e ratifi-
cada hai pouco máis dun ano no último Consello de Comu-
nidades Galegas no Exterior, no verán de 2012, en Galicia.
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Nós integramos as achegas feitas neste órgano de represen-
tación da galeguidade e aprobadas pola práctica unanimida-
de das comunidades galegas alí representadas. Pero tamén
quixemos enriquecer este texto lexislativo coas aportacións
dos grupos parlamentarios, por iso quero agradecer o reco-
ñecemento que se ten feito, tanto en Comisión como neste
Pleno, á man tendida deste grupo á incorporación de máis de
50 emendas dos tres grupos da oposición. Sinto moito o final
que tivo agora, tan desafortunado, a señora Soneira coas
súas manifestacións, desafortunadas, por certo, e non axeita-
das á realidade. Este grupo parlamentario é autónomo nas
súas decisións, e loxicamente se fan consultas e se fan cha-
madas. Dende logo non sei se a señora Soneira escoita con-
versacións privadas que nada teñen que ver co que acaba de
dicir nesta tribuna. Lamento, señora Soneira, a súa actitude,
que non é propia dunha deputada experimentada como é
vostede (Aplausos.)

Dende o Grupo Parlamentario Popular amosamos neste
trámite parlamentario accesibilidade naqueles aspectos que
teñen que ver co espírito desta lei, que é regular o dereito das
comunidades e entidades galegas no exterior para manter os
seus tradicionais lazos sociais e culturais con Galicia e abrir
este abano aos dereitos de carácter económico. Eu xa sei que
para o Grupo da Alternativa Galega de Esquerda a palabra e
o campo semántico económico na súa ideoloxía marxista-
leninista non entra, por iso máis de 32 emendas foron rexei-
tadas, precisamente porque unicamente teñen fins que atin-
xen á ideoloxía marcadamente política. Pero veremos ao
final, na votación desta Ponencia, como votan en contra de
artigos que están nesta lei que promoven a relación con
organizacións empresariais e con asociacións empresariais
das comunidades galegas no exterior; como votan en contra
de artigos que se refiren á promoción cultural, social e eco-
nómica de Galicia porque están promovidos polo Partido
Popular, pero votarán a favor de emendas do Partido Socia-
lista que inclúen a mesma terminoloxía e o mesmo campo
semántico. Veremos esa incoherencia do Grupo da Alterna-
tiva Galega de Esquerda (Aplausos.) porque o vimos na
Comisión 1ª, cando votaron a favor de moitas emendas que
incluían esa terminoloxía e ese campo semántico do que
tamén falou a señora Soneira.

Nós o que lamentamos é que un proxecto de lei consen-
suado cos seus beneficiarios non conte co apoio unánime
deste Parlamento, porque este texto que vén á Cámara está

aprobado no Consello de Comunidades Galegas. E de máis
do 90 % das comunidades galegas, só unha representación
–a que se reuniu cos señores da Alternativa Galega de
Esquerda e co Bloque Nacionalista Galego– non estaba de
acordo con este texto. Por tanto, vostedes veñen aquí a alzar
a voz dun único representante que levou un texto a este con-
sello e que foi rexeitado polo 99 % dos representantes do
Consello de Comunidades Galegas. Por tanto, vostedes terán
que lles explicar a estes representantes e aos galegos no
exterior por que votan en contra dun texto que na Ponencia
vostedes recoñeceron que co seu contido estaban de acordo.
O que queren vostedes é facer unha lei de cidadanía e de
dereitos individuais, e claro, ese non é o obxecto desta lei,
ese é o obxecto doutra, do Estatuto de cidadanía de españois
no exterior do ano 2006, elaborado e aprobado polo Partido
Socialista Obreiro Español en España, e o Partido Socialista
en Galicia pretendeu facer un corta, pega e traduce deste
Estatuto e facer as emendas con artigos do Estatuto de Cida-
danía do 2006. Nós non imos lexislar sobre o que xa está
lexislado, xa llo avanzamos en Ponencia, dixémosllo na
Comisión e volvemos insistir.

Miren vostedes, podo poñer moitísimos exemplos, seño-
ra Soneira. A súa emenda 2 é exactamente igual que o artigo
1 do Estatuto, a número 3 é igual que o artigo 7 do Estatuto,
ou a 4 igual que o artigo 2, e así sucesivamente. Como a
referida ao Valedor do Pobo, que é exactamente igual que o
artigo 7 do Estatuto, ou a referida ás iniciativas lexislativas
populares, que tanto vostedes como o Bloque Nacionalista
Galego dicían que os galegos no exterior non as poden pre-
sentar. Si, señorías, están avaladas por outra lexislación, por
unha lexislación nacional e por lexislación autonómica que
si lles permite acceder a eses dereitos individuais que voste-
des veñen defender aquí. Nós tamén defendemos os dereitos
individuais dos galegos no exterior, pero defendémolos
desde as lexislacións que hai que defendelos, o que non imos
facer aquí é volver lexislar sobre o que xa está lexislado.
Vostedes hoxe poñen como desculpa que non se lles acepta-
ron esas emendas para non votar a favor desta lei. Vostedes
están de acordo co contido da lei, o que pasa é que outros
motivos terán para non votar a favor.

Porque mesmo vostede, señora Soneira, acaba de dicir
aquí que votará a favor das nosas emendas nas que falamos
do dereito ao retorno. Pero mire, vostede en Comisión reco-
ñeceu que foi unha das artífices do Estatuto de cidadanía
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española no exterior, que vostede introduciu moitísimos arti-
gos e que a vostede lle consultaron desde o Partido Socialis-
ta de Madrid porque, claro, Galicia ten moitísimo peso en
materia de emigración. E eu me pregunto ¿por que naquel
momento, señora Soneira, vostede non introduciu un dereito
tan importante como é o retorno? ¿Por que o Partido Socia-
lista, que estivo gobernando oito anos en Madrid, non lexis-
lou sobre o retorno? ¿Por que a día de hoxe unha competen-
cia estatal vostedes non a exerceron? E agora vén dicirnos
que bueno, que nos vai votar as emendas do retorno ao Par-
tido Popular porque como total... Si, si, xa as votou na Comi-
sión, porque dixo que como somos o grupo maioritario, e
total vai saír... Pois mire, co mesmo argumento lle digo que,
como somos o grupo maioritario e imos aprobar a lei, vote
tamén a lei, non vote só as emendas referidas ao retorno. O
que pasa é que así calma vostede a súa conciencia, porque
vostedes os socialistas non lexislaron sobre unha cuestión
tan importante como é o retorno, para saber que criterios,
que requisitos e ter un marco normativo para saber que sig-
nifica, que se considera e quen ten dereito ás axudas e aos
dereitos dos emigrantes retornados. Esa é a verdadeira reali-
dade.

Outra das cuestións que nos achacan é que esta lei non
representa o 90 % dos galegos no exterior porque só regula-
mos os centros. Mire, iso é tanto como dicir que na negocia-
ción colectiva os sindicatos non representan a ninguén por-
que o 90 % dos traballadores deste país non están afiliados a
un sindicato, por exemplo.

Mire, señora Soneira, dixo vostede aquí tamén que hai
moitísimos galegos no exterior que non están en localidades
onde hai centros. Pois mire, menos do 3 %, señora Soneira,
menos do 3 %; por tanto, non son tantos.

Unha pequena referencia tamén a unha serie de nomes
que vostede dixo aquí: Dicirlle que o señor Raul Alfonsín,
ese que citou vostede, deseñou a democratización de Arxen-
tina no Centro de Lalín de Bos Aires.

Con respecto aos señores da Alternativa Galega de
Esquerda, xa lle dixen, señor Ron, que vostedes intentaron
introducir unha ideoloxía marxista-leninista nas súas emen-
das e, dende logo, nós non imos apoiar esa ideoloxía. Nós
non imos renunciar á proxección económica de Galicia no
exterior. Nós somos conscientes de que son moi importantes

as organizacións empresariais, e non só en Galicia, senón
fóra. Mesmo a vostede lle proe falar de economía. Vostede
chegou a contar na lei... Veu aquí dicirnos cantas veces se
nomea o campo semántico “economía” na lei. Pois ¡claro!, é
que nos preocupamos pola internacionalización dos produ-
tos galegos no exterior. É que despois do Padornelo hai vida,
señor Ron. Despois do Padornelo hai vida, non só hai néboa.
Eu xa llo dixen moitas veces, o que pasa é que vostedes
seguen insistindo nese tema. (Aplausos.) A ver que fan coas
emendas do Partido Socialista que se refiren a este mesmo
asunto.

Señor Jorquera, tamén dicirlle a vostede que tanto as
súas, como as emendas do Grupo da Alternativa Galega de
Esquerda, representan unicamente a sensibilidade de unha
comunidade galega, dun señor que se reuniu con vostedes.
Mesmo viñeron denunciar aquí, a esta tribuna, unicamente o
que pasa en Basilea. Señor Jorquera, a comunidade galega e
a galeguidade no exterior é algo máis que unha comunidade,
é algo máis que Basilea.

Di vostede tamén que é unha norma regulamentista e
burocrática. Mire, o que hai é ordes de axudas aos centros.
Vostede falou aquí de que había que dotalas orzamentaria-
mente e xa as hai. Eu recoméndolle que as lea, porque no
mes de abril saíu unha cunha dotación de 800.000 euros para
as comunidades galegas no exterior. E non só lles preocupa
a vostedes a promoción da lingua galega e da cultura galega.
Lea vostede esa orde e verá como se dota economicamente
as comunidades galegas que queren facer formación a xóve-
nes, que queren facer actos conmemorativos do Día das
letras galegas, que levan grupos de danza e gaitas e cultura
galega, musical e doutro tipo. E así podería dicirlle moitísi-
mas cousas máis.

Vostedes arróganse como os defensores da lingua e da
cultura galega. Nós defendemos a lingua e a cultura galega,
pero tamén a proxección económica de Galicia. Porque,
mire vostede, é moi importante a internacionalización dos
nosos produtos, e se podemos utilizar un valor que temos no
exterior, que son as nosas comunidades galegas, os galegos
que están no exterior, imos ir da man con eles. Igual que
imos na aprobación desta norma; imos da man das comuni-
dades galegas no exterior porque eles apoiaron este texto
que hoxe vén aquí. E vostedes teranlles que explicar ás
comunidades galegas no exterior por que votan en contra
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dun contido, dunha norma, que lles favorece e que eles mes-
mos apoiaron. A vostedes unicamente os frean os seus posi-
cionamentos políticos e a súa ideoloxía, e póñena por riba do
interese xeral e por riba dos intereses dos galegos e galegas
no exterior.

Mire, sobre cidadanía nós seguimos o estatuto do ano
2006, vostedes invéntana. Vostedes nas súas emendas inven-
tan o concepto de cidadanía, porque vostede vén dicir aquí
que un galego que marcha a outra comunidade autónoma e
logo marcha fóra perde a condición de galego. Mire, se unha
persoa libremente marcha de Galicia e vai a Andalucía e
decide libremente renunciar á súa condición política de gale-
go inscribíndose no censo de Andalucía, nós non somos
quen para obrigala a que teña a condición política que nós
queremos nin a que vostedes queren. Cada un é libre de deci-
dir a condición política que quere. ¿Que me quere dicir?,
¿que un andaluz...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

A señora PRADO DEL RÍO: ...un señor que naceu en Anda-
lucía, que vén a Galicia e que se inscribe no censo galego,
non ten a condición política de galego?, ¿non pode votar?
(Pronúncianse palabras que non se percibein.) ¡Ah!, si.
Non, iso é o que vostede acaba de dicir aquí, señor Jorque-
ra.

Nós –para rematar– imos aprobar este texto lexislativo
porque é un texto que foi aprobado no Consello das Comu-
nidades Galegas, porque é unha reivindicación histórica,
porque estamos renovando unha lei de hai máis de trinta
anos; unha lei que hoxe evolucionou, igual que evolucionou
a sociedade galega e tamén a sociedade galega no exterior, e
con ela nós queremos evolucionar a través desta lexislación,
incorporando conceptos como economía e como organiza-
cións empresariais, aínda que para vostedes iso sexa moi
pobre. Pobre é deixar simplemente os galegos e galegas no
ámbito cultural e social, señor Ron.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Rolda dos grupos parlamentarios para que se definan
sobre as emendas mantidas polos demais. (Pausa.)

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor
Jorquera Caselas.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.

Eu non podo comezar, por desgraza –e explico por que
digo isto de por desgraza–, a miña intervención como a ini-
ciou a señora Paula Prado, saudando os presentes na tribuna.
E créanme que non é por descortesía, sinceramente considé-
rome unha persoa cortés. O problema é que entre os presen-
tes na tribuna está tamén o señor Castelao Bragaña, autor da
infame frase (Murmurios.) de que “as leis son como as
mulleres, están para violalas”. (Murmurios.) E ademais non
vén de máis recordar isto porque, desde logo, non está con-
vidado polo Bloque Nacionalista Galego. A señora Paula
Prado hoxe, nos medios de comunicación, esixiu a dimisión
dun concelleiro do BNG que pronunciou unha frase que o
BNG reproba, demandou a súa rectificación inmediata, e,
señora Paula Prado, ese concelleiro xa presentou a dimisión.
Mentres tanto, vostedes, que buscan a palla no ollo alleo,
seguen amparando o señor Castelao Bragaña. (Aplausos.)
Este é un exemplo de diferenza de ética e de práctica políti-
ca. O BNG xa esixiu a rectificación inmediata a ese señor e
vostedes seguen amparando o señor Castelao Bragaña. ¡Esa
é a diferenza! (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Mire, centrándome no tema, dado que menciona... (Inte-
rrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor JORQUERA CASELAS: ...dado que menciona o
Centro Galego de Basilea, hoxe coñeciamos a noticia de que
pecha a Axencia Consular de Basilea, causando un grave
prexuízo aos emigrantes galegos. Eu espero que o Goberno
da Xunta se preocupe realmente desas cousas en vez de facer
leis total e absolutamente burocráticas e inservíbeis como
esta.

Mire, o BNG non representa aquí nas súas emendas, na
súa toma de posición, os intereses de ningún centro galego
en particular, simplemente está reflectindo a posición, a
visión, que ten o Bloque Nacionalista Galego como forza
política. E por suposto que esa visión é congruente coa nosa
ideoloxía política. Pero ¿é que este proxecto de lei non está
influenciado pola ideoloxía política do partido gobernante?,
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¿pola ideoloxía política do Partido Popular? ¿É que os
demais temos ideoloxía e vostedes non, señores do Partido
Popular?

Mire, voulle explicar unha cuestión que revela unha dife-
renza ideolóxica profunda en relación co que vostede dixo.
Vostede di que un galego que libremente vai a Córdoba e se
censa en Córdoba, e libremente renuncia á súa condición de
galego, non imos demandar nós que a siga mantendo. Mire,
dúas cousas, señora Paula Prado. En primeiro lugar, o Blo-
que Nacionalista Galego considera que a inmensa maioría
dos galegos e galegas que emigran non o fan libremente,
fano condicionados por unha situación económica que os
obriga a marchar deste país. Non é unha decisión libre na
inmensa maioría dos casos a emigración. En segundo lugar,
para aqueles que consideran que a reclamación da soberanía
é unha cuestión secundaria e anecdótica, señora Paula Prado.
¿Sabe cal é a diferenza? Que se se censa en Córdoba perde
a condición política de galego, en cambio, se se censa en
Córdoba de Arxentina, non. Aí está a gran contradición. Por
iso que é necesario o recoñecemento pleno dunha cidadanía
galega. E, por favor, lea, señora Paula Prado, a nosa emen-
da, porque na nosa emenda queda perfectamente claro que
entendemos que tamén son galegos e galegas calquera per-
soa que resida en Galiza, aínda que nacera fóra do territorio
do noso país. Lea perfectamente a nosa emenda e, polo
tanto, evite manipular o que son as nosas posicións.

Dito isto, e como creo que os argumentos están dados e
reiterados...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

O señor JORQUERA CASELAS: ...o Bloque Nacionalista
Galego apoia e vaille dar o seu voto favorable a todas as
emendas presentadas polo Grupo Parlamentario de Alterna-
tiva Galega de Esquerda porque creo que neste tema com-
partimos plenamente a filosofía, e tamén co Grupo Socialis-
ta, e reiteramos o noso voto negativo ao ditame.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Ron Fernández.

O señor RON FERNÁNDEZ: Moi ben.

Señora Paula Prado, encántame como utiliza vostede os
argumentos políticos: redúcese a chamar a este deputado
marxista-leninista. ¡Como seguramente vostede coñeceu
tantos marxistas-leninistas na súa vida! Eu creo que vostede
pertence ao apostolado da dereita máis rancio, polo tanto,
procure utilizar argumentos políticos, non intente descualifi-
car, porque non sabe vostede nin sequera que é marxista-
leninista. É vostede bastante inculta, por certo. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Señor Ron, por favor.

Faga o favor de non facer xuízos de valor.

O señor RON FERNÁNDEZ: Xa está, xa está. A miña bou-
tade. (Risos.)

Ben, sigamos, polo tanto.

Vostede empezou dicindo que facían esta lei porque res-
pondía á nova realidade da cidadanía galega no exterior.
Pois ben, vostede vive nunha realidade paralela, porque aquí
xa se dixo que a meirande parte da cidadanía galega no exte-
rior non está agrupada en comunidades galegas, polo tanto,
vostede non coñece realmente o que está facendo.

¿Nós estamos de acordo coa lei, como dixo vostede, que
chegou a insinuar en Ponencia que estabamos de acordo coa
lei? ¡Mentira! En todo momento dixemos –e por iso a emen-
damos– que esta lei non responde ao que precisa a cidadanía
galega. Esta lei, se é de galeguidade, debe ser só de galegui-
dade. Pero entendiamos, loxicamente, a postura do Partido
Socialista porque introducía no aparello das emendas non só
a noción de galeguidade, senón que pretendía cubrir todo o
abano de dereitos de cidadanía. Polo tanto, iso si que o enten-
diamos. O que non entendemos de vostedes é que amputen os
dereitos de cidadanía e queden só cos de retorno, e logo prac-
tican a submisión ideolóxica centralista co Goberno do Esta-
do para dicir que os demais dereitos están lexislados.

Vostede sempre acusa que este deputado utiliza unha
xerga –é certo– anticapitalista, porque vostedes son dignos
representantes do capitalismo neoliberal e eu son contrario a
ese sistema. E, polo tanto, loxicamente, nas emendas desti-
nadas a suprimir o sesgo mercantilista todas as veces que o
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utilizaban para amparar, cambiar e baleirar de contido real a
noción de galeguidade, así o fixemos. Pero tamén quixera
comentar, para que non se vexa que todo é negativo e antie-
conómico, que nós propuxemos unha emenda para que a
Xunta de Galicia realmente fose garante dos dereitos econó-
micos das comunidades galegas, que é a nosa emenda 39.
Unha emenda, por certo, que falaba de información veraz da
realidade económica de Galicia, non ir alí pintar cadros e
que logo veñan enganados; de establecer marcos de coope-
ración entre os axentes sociais e económicos das comunida-
des asentadas fóra e os presentes en Galicia; garantir a par-
ticipación dos cidadáns galegos e das cidadás galegas nos
asuntos de relevo no eido económico a través dos órganos de
codecisión e representación da galeguidade, e garantir a tra-
vés dos orzamentos os recursos suficientes para que as
comunidades galegas poidan realizar as tarefas e funcións
que teñen encomendadas nos seus estatutos. Pero, claro, iso
como non interesaba porque fala de participación e de garan-
tías, aí vostedes dixeron que non.

Polo tanto, nós sabémolo moi ben, o que pasa é que a
economía nós querémola –efectivamente, señora Marisol
Soneira– ao servizo das persoas, e non estar nós supeditados
e dominados constantemente por ese mantra neoliberal que
quere que vivamos de xeonllos mentres algúns respiran de
forma ben tranquila.

Polo tanto, reiteramos o noso apoio ás emendas presen-
tadas polo Bloque Nacionalista Galego e ás emendas do Par-
tido Socialista Galego. E, por suposto, diremos que non ao
proxecto final porque entendemos que este proxecto non res-
ponde ás necesidades reais da cidadanía galega. A cidadanía
galega precisa que a Xunta de Galicia sexa garante de todos
os seus dereitos, para que non sucedan aspectos negativos,
dos que hoxe xa se falaron, como en Basilea, ou incluso
como esas persoas que veñen retornadas e que teñen proble-
mas coa súa pensión.

Nada máis, moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Soneira Tajes.

A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señora presidenta.

Antes que nada, anunciar o noso voto favorable ás emen-
das tanto do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda como
do Bloque Nacionalista Galego. E, como sempre dicimos, se
houbera a mínima posibilidade dun consenso, pois segura-
mente teriamos que matizar, como eles seguramente terían
que matizar algunha nosa; pero, como non houbo esa posi-
bilidade, pois, evidentemente, non imos matizar absoluta-
mente nada para que se nos vote en contra radicalmente,
que, ao final, o efecto é o mesmo. 

Vamos ver, un par de cuestións. Unha lei non se pode
cambiar porque teña trinta anos. Hai leis no mundo que
teñen máis de douscentos anos, si. Se a cambiamos, será
para adaptala aos novos tempos, e niso concordamos. Por
exemplo, cando esta Cámara redactou a primeira Lei da
galeguidade, evidentemente, toda a relación dos cidadáns
galegos no mundo tiña que ser a través dun centro galego, a
través dun consulado español, dunha embaixada, dunha ofi-
cina laboral. Hoxe calquera cidadán galego no mundo pode
entrar en comunicación coa súa administración local, auto-
nómica, nacional, a que queira, a través das novas tecnolo-
xías. E, de feito, fano. ¿Imos volver a un modelo que está
absolutamente superado? Bueno, pois, vale. 

Claro que o Consello de Comunidades o pediu e segura-
mente consensuaron, non o sabemos de primeira fonte, por-
que non se nos permite acudir, aínda que só sexa como
observadores, aos que representamos a unha parte tamén
importante da cidadanía galega, tamén dos que residen no
exterior. Non se nos permite asistir aos consellos da gale-
guidade que se celebran. Pero acepto a súa palabra, é nor-
mal. ¿Como non van pedir que lles reformen a lei que lles
afecta a eles e ademais de acordo co que eles din? Pero iso
non é contraditorio co que nós propoñemos. Esa parte, si,
pero a outra tamén; os cidadáns suponse que son os suxeitos
pasivos dos dereitos, non van ser os edificios. Polo tanto, aí
é onde chocamos.

Desde logo, vexo que é difícil, difícil que cheguemos a
acordos. ¿Por que? Porque, claro, se vostede o que me di é
que a inflación lexislativa... Claro, xa temos argumentado
disto na comisión e témolo falado en distintas ocasións. Se
iso é así, folga que teñamos Estatuto de autonomía e folga
que teñamos ningunha normativa porque todas, absoluta-
mente todas, están recollidas na lexislación nacional na nosa
condición de españois. E, se me apura, toda a normativa
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europea que despois temos que transcribir a normas nacio-
nais e autonómicas, pois tamén, porque xa está aprobado e
somos europeos, ¿ou non? E, se quer, non facemos nada e
imos á Declaración universal dos dereitos humanos que o
engloba todo. Punto, se acabó. ¡Home, por favor!, que vos-
tede me diga iso, a cousa ten un pouquiño de delito. 

O que si está claro é que vostedes consideran que é malo
que os cidadáns galegos que viven no exterior dispoñan de
mecanismos legais que lles permitan participar da vida social,
política, cultural, económica e de calquera outra índole de
Galicia. Vostedes non queren que estean no Consello da Gale-
guidade, nin sequera lles recoñecen esa condición.

Vostedes consideran que é malo que os grupos políticos
con representación nesta Cámara poidamos ir alí ao Consello
da Galeguidade expoñer a nosa posición, equivocada ou non,
desde o seu punto de vista. Por certo, ser de dereitas non é
ideoloxía universal e neutra, ¡eh! É unha opción, como ser de
esquerdas. ¿Entende? Polo tanto, falar das ideoloxías deste
lado coma se foran perversas per se e de que o estado natural
das cousas é o seu, pois ¿que quere que lle diga? Eu creo que
aquel suxeito de Galilea que un día colleu un látego e botou
do patio do templo os mercadores moi de dereitas e moi de
acordo co que vostedes están dicindo non parecía. 

Vostedes consideran que é malo que vinculemos os des-
cendentes dos galegos emigrados co Sistema educativo de
Galicia. Iso é inflación lexislativa e xa está na Lei de uni-
versidades. Vostedes consideran que é malo o acceso indi-
vidual de maneira subxectiva dos cidadáns galegos que
están no exterior ás axudas públicas. Vostedes queren que
vaian polos cauces predeterminados e convenientemente
domesticados. Claro, vostedes tamén consideran que é malo
–isto é moi importante, señora Prado–... Mire, hai uns anos
houbo unhas inundacións en Venezuela tremendas, no esta-
do de Vargas. Alí houbo incluso proxectos galegos, como
un que tiña o proxecto aquel da Ciudad de los Muchachos,
que desapareceron...

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

A señora SONEIRA TAJES: Non tiñamos a máis mínima
infraestrutura para prestar apoio, ningunha, nós propoñiá-
molo, e propoñémolo, que a emenda segue viva. Non sei
vostedes o que farán; polo que anunciaron xa, nada de nada.

Temos cidadáns, persoas, que están en cárceres en condi-
cións infrahumanas, e aí o Estado está facendo un traballo
extraordinario, ou polo menos estaba ata non hai moito, con
todos os gobernos...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora SONEIRA TAJES: ...–non sei se este recortará aí
tamén– ¿Non é importante que en Galicia a lei recolla que
poidamos prestar e teñamos un dispositivo para dar apoio
aos perseguidos incluso por causas políticas? A líder das nais
da Praza de Maio era unha galega...

A señora PRESIDENTA: Remate, señora Soneira.

A señora SONEIRA TAJES: ¿Vostede cre que iso non é
importante?

Remato, señora presidenta. 

Eu lamento que perdamos esta oportunidade, porque dis-
posición por parte do noso grupo había para facer unha lei
de todos...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora SONEIRA TAJES: ..., e agora só é unha lei do Par-
tido Popular. 

Máis nada. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

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

A señora PRADO DEL RÍO: Señor Jorquera, onte o Bloque
Nacionalista Galego, en referencia ao seu compañeiro de
Cambados, dicía que eran só opinións persoais que non
compartía. Tiveron que ser tres deputadas deste grupo, en
representación de todo o Grupo Parlamentario Popular, as
que ás 12 da mañá pediran a dimisión deste señor. (Murmu-
rios.) E despois vostedes a rebufo do Partido Popular.
(Aplausos.) Os que dan leccións de igualdade tiveron que
pedir a dimisión dese señor. Pero, mentres, foi o Grupo Par-
lamentario Popular o que pediu a súa dimisión. Para voste-
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des eran opinións persoais. O señor Castelao Bragaña dimi-
tiu ao momento e... (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

E vaia á cuestión, señora Prado.

A señora PRADO DEL RÍO: ...ten dereito a acudir á tri-
buna...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PRADO DEL RÍO: ...así como acoden outras per-
soas ás que vostedes invitan e das que me vou reservar os
cualificativos, señora Pontón.

A señora PRESIDENTA: Señora Prado, á cuestión, por
favor. (Aplausos.) 

A señora PRADO DEL RÍO: Mire, señor Jorquera, voulle
poñer un exemplo: un señor nacionalista que nace en Gali-
cia, que  vai a Barcelona e se censa en Barcelona, e despois
vai a Basilea, se cando chega a Basilea pon como concello
de adscrición... (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.)

A señora PRESIDENTA: Primeira chamada á orde.

A señora PRADO DEL RÍO: ...Barcelona, está renunciando
á súa condición política de galego en favor da súa condición
política de catalán. Esa é a realidade, señor Jorquera, gúste-
lle máis ou gústelle menos. Nós non imos mudar vía lei as
decisións individuais e tomadas libremente polos cidadáns,
sexan galegos, sexan cataláns ou sexan andaluces. 

Mire, señor Ron, eu a verdade é que non pretendía des-
cualificalo chamándolle marxista-leninista. Para min que me
chame liberal non é ningunha descualificación, (Aplausos.)
(Murmurios.) ningunha. Eu pertenzo a un partido de centro
reformista, e moi orgullosa. Se vostede non está orgulloso
das súas ideoloxías, (Aplausos.) (Murmurios.) o problema é
seu, señor Ron.

Señora Soneira, mire, o que hai agora en Venezuela,
¿sabe o que é? Cartillas de racionamento, por aplicar políti-

cas que se defenden desde esta tribuna baixo... (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Díaz, faga o favor.

A señora PRADO DEL RÍO: ...camisetas de defensa dos que
están dirixindo agora Venezuela e levaron ao país a ter car-
tillas de racionamento. Esa é a política (Aplausos.) e a ideo-
loxía política dalgúns membros desta Cámara. 

Nós desde logo que o que imos defender sempre é á
comunidade galega no exterior, (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) péselles a quen lles pese. E vostedes hoxe
soben a esta tribuna...

A señora PRESIDENTA: Señor Gallego. 

A señora PRADO DEL RÍO: ...disparan contra todo e non
argumentan por que non están a favor, por que non votan a
favor desta norma, porque, en realidade, vostedes viñeron
presentar unha serie de emendas que nada teñen que ver co
obxecto desta lei. Vostedes viñeron pretender unha lei de
cidadanía de galegos no exterior, e iso xa existe, señora
Soneira; iso xa existe, señor Ron; e iso xa existe, señor Jor-
quera. E vostedes, baixo ese mantra... O que pasa é que están
en contra de todo o que fai o Partido Popular. Pero é que
neste caso non están en contra do que fai o Partido Popular,
neste caso están en contra das comunidades galegas e dos
galegos e galegas no exterior, porque eles son os que apro-
baron este texto normativo que vostedes hoxe van votar en
contra. E vostedes teranlles que explicar aos galegos no
exterior por que votan en contra. ¡Alá vostedes e a súa con-
ciencia! 

Mire, cando falan da representación de Galicia no exte-
rior, señora Soneira e señor Ron, que vostede di que presen-
ta emendas nas que si pon o concepto e o campo semántico
“economía”, pero cando vostede falou aquí de que había que
integrar máis representacións no Consello de Comunidades
Galegas, falou dos sindicatos, falou dos grupos parlamenta-
rios, falou das universidades e non falou das organizacións
empresariais. Supoño que sería un lapsus mental.

En calquera caso, a señora Soneira sabe moito de repre-
sentación política nos consellos. Pero mire, señora Soneira,
nós non imos adoptar o modelo do Partido Socialista. O
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modelo do Partido Socialista, por exemplo, nos consellos de
residentes españois no exterior é: vostedes no Consello
Xeral da Cidadanía Española no Exterior, dos 85 consellei-
ros, 40, é dicir, o 47 %, pertencen a diferentes administra-
cións, sindicatos, organizacións...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

A señora PRADO DEL RÍO: ...empresariais. E do resto, dos
45 restantes, só 37 son membros das comunidades galegas.
Nós ímoslle dar o 98 % de representación ás comunidades
galegas, porque, mire, das 154 entidades que están no Con-
sello de Comunidades Galegas, só hai 8 de presenza institu-
cional, e non teñen dereito a voto. Por tanto, o 95 % dos que
van formar parte dese Consello de Comunidades Galegas no
Exterior son os representantes das comunidades galegas no
exterior. 

Eu xa sei que o modelo socialista... 

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

A señora PRADO DEL RÍO: ...é o do control político e o de
que só menos do 40 % sexan representantes das comunida-
des galegas no exterior. 

Nós imos votar a favor desta lei, que é unha lei que foi
aprobada polas comunidades galegas no exterior, e imos ir
da man dos galegos e galegas no exterior nesta lei. Vostedes
xa vexo que van por outras vías. ¡Alá vostedes!

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Alteración da orde do día

A señora PRESIDENTA: Antes de suspender a sesión,
quero comunicar ás súas señorías que as mocións números
de rexistro 8525, do Grupo Socialista, e 8526 do BNG, se
debaterán de xeito acumulado. Do mesmo xeito que as PNL
números 5.4 e 5.8, que se debaterán mañá, e tamén a súa
substanciación será de xeito acumulado. E a proposición non
de lei número de orde 5.5 debaterase en primeiro lugar des-
pois das preguntas ao presidente, a petición do Grupo Parla-
mentario Socialista. 

Suspéndese a sesión ata esta tarde ás 16.30, catro e
media. 

Moitas grazas. 

Suspéndese a sesión ás tres da tarde e retómase ás catro
e media.

Debate de toma en consideración da Proposición de lei,
do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de establecemen-
to dun imposto sobre as grandes superficies comerciais

A señora PRESIDENTA: Para a presentación da proposi-
ción de lei ten a palabra, polo Bloque Nacionalista Galego,
a señora Prado Cores.

A señora PRADO CORES: Moi boa tarde.

O Bloque Nacionalista Galego está convencido de que
un sector como o do comercio galego, que xera gran núme-
ro de empregos, merece que se tomen iniciativas co obxec-
tivo de preservalo e potencialo. 

Desde a perspectiva da defensa dos intereses económi-
cos de Galiza, a potenciación do sector comercial galego é
unha opción estratéxica, dende logo, para o Bloque Nacio-
nalista Galego, polo que significa de emprego, polo que sig-
nifica no PIB e porque o dominio doutros formatos comer-
ciais, o dominio das grandes superficies, significa unha
menor presenza de produtos propios e, en consecuencia,
menor capacidade de comercialización dos produtos gale-
gos, o que por extensión ten unha repercusión negativa
sobre os sectores produtivos galegos, evidentemente, en
beneficio de sectores foráneos, que conseguen incrementar
día a día a cota de mercado en detrimento dos produtos
galegos.

Fronte á estrutura tradicional galega de pequeno comer-
cio, de comercio próximo, próximo ás necesidades dos con-
sumidores, de comercio que xera espazos vivos, espazos de
encontro e de relación cidadá, a implantación de grandes
superficies comerciais supuxo totalmente o contrario: supu-
xo desprazamento do consumidor cara a estes formatos,
cambios estruturais profundos en detrimento do pequeno
comercio, que supón tamén importantes cambios na ordena-
ción urbana, xerando tremendos impactos negativos, tanto
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territoriais como medioambientais e de relación humana,
que non é un aspecto, dende logo, menor.

Supoñen as grandes superficies a diminución do peque-
no comercio. A súa implantación supón, como estaba dicin-
do, externalidades territoriais do entorno natural; despraza-
mento masivo de vehículos; necesidades de grandes infraes-
truturas e de servizos. A poboación ten que desprazarse
moito máis, en moitas ocasións quilómetros, para abastecer-
se; desprazamento da poboación que, ademais dos impactos
urbanos que estaba a describir, ten un impacto importante
polas desigualdades que xera, desigualdades de acceso a esa
oferta comercial, porque non debemos esquecer que en Gali-
cia temos unha poboación moi avellentada, temos moitas
persoas con falta de mobilidade, con dependencia, e, dende
logo, con carencia de vehículo propio, polo tanto, desigual-
dades no persoal e un incremento de circulación rodada,
conxestión de redes viarias e, en suma, moita máis contami-
nación. 

A implantación destes grandes centros ou superficies
comerciais nas periferias das nosas vilas e das nosas cida-
des desprotexen, por tanto, os nosos contornos urbanos e
provocan danos medioambientais, e, dende logo, tamén
danos sociais importantes. Ocasionan a degradación dos
centros urbanos, a perda de atractivo comercial e a fraxili-
dade doutras actividades propias do que son as áreas urba-
nas, e o pequeno comercio, en cambio, contribúe a facer as
nosas vilas, a facer as nosas cidades, moito máis humanas
e contribúe tamén a que exista capacidade de abastece-
mento no rural, que, dende logo, as grandes superficies
comerciais é un obxectivo comercial que desbotan, por
suposto, porque os seus obxectivos son as grandes concen-
tracións de persoas.

Estas grandes superficies comerciais implican grandes
investimentos por parte das administracións, xeran custos
que é evidente que non satisfán cos ingresos fiscais cos que
contribúen, porque as grandes superficies disfrutan ademais
dunha posición dominante desde o punto de vista competiti-
vo en detrimento do pequeno comercio, e dende logo teñen
mellores instrumentos para defenderse da crise. Os peque-
nos establecementos teñen moitas dificultades para afrontar
a situación de crise na que estamos inmersos, e logo temos
que ter en conta que nos últimos anos esta implantación de
grandes superficies supuxo un moi alto grao de concentra-

ción das vendas. As grandes superficies teñen unha cota de
mercado por encima do 60 %, superior ao 62 %, e non
segundo datos do Bloque Nacionalista Galego, senón da
Comisión Nacional da Competencia. Isto supón, evidente-
mente, que a cota de mercado que absorben as grandes
superficies vai en detrimento da cota de mercado que tiña o
pequeno comercio, que tiña o comercio galego, co cal as
vendas do pequeno comercio van caendo en picado. E as
grandes superficies comerciais, igual que as grandes empre-
sas en xeral, na práctica pagan un tipo impositivo moi por
debaixo do comercio de proximidade. E logo está que os
recortes e a austeridade do Partido Popular están prexudi-
cando moito máis ao pequeno comercio. 

As políticas que leva a cabo o PP, tanto no Goberno espa-
ñol como no Goberno galego, na Xunta, favorecen descara-
damente as grandes superficies comerciais en detrimento do
comercio galego. Liberalización dos horarios, suba do IVE,
peche do crédito, supresión das pólizas para circulante coas
que viñan funcionando os pequenos comerciantes; neste
momento teñen pechado totalmente o grifo, incluso para
módicas pólizas de crédito de 3.000 euros. Hai entidades
financeiras que lles teñen pechado totalmente o grifo, e non
estamos falando de cantidades millonarias, estamos falando
de cantidades imprescindibles, que incluso podiamos consi-
derar ridículas, pero básicas para que estes establecementos
poidan desenvolver a súa actividade.

O PP vén opoñéndose sistematicamente a calquera medi-
da que supoña cambiar o sistema de recadación na dirección
de que pague máis quen máis ten, a calquera medida que
permita que os que fan negocio en Galiza contribúan, que
teñan que aportar ao seu desenvolvemento. Xa sabemos –e
téñennos dado mostras dabondo– que vostedes están en con-
tra da intervención pública na economía, que están a favor
do libre mercado, ¡iso si!, salvo cando se trate de poñer en
marcha medidas lexislativas que sexan favorables aos de
arriba, aos grandes, entonces nese momento vostedes non
teñen ningún problema, amplían horarios comerciais, amplí-
an horas e días de apertura, amplían xornadas, fan medidas
lexislativas para espoliar o aforro galego... Entón non hai
problema, vólvense vostedes de repente intervencionistas.
Fan como aquilo de Groucho Marx, xa que pola mañá se
falou aquí de marxismo, pero vostedes practican o marxismo
do outro; teñen uns principios para aplicalos segundo lles
conveña aos seus e a quen vostedes defenden. Igual que non
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teñen problema en modificar a lexislación para meterlles
outra navallada ás pensións. Disfrazan –iso si– as súas medi-
das cun comité de sabios feito ad hoc, cun comité de exper-
tos para, baixo esa teórica obxectividade, poñer en marcha a
súa ideoloxía de dereita extrema, de dereita voraz, de derei-
ta depredadora, baixo teóricas cuestións obxectivas.

No Bloque Nacionalista Galego si cremos na necesidade
de modificar a lexislación, pero en beneficio da maioría.
Cremos na necesidade da intervención pública na economía,
pero sobre todo na intervención para modificar as condi-
cións de vida da maioría da poboación galega. Cremos que
é preciso facelo, crémolo sempre, pero en circunstancias
como as actuais, de profunda crise, é cando máis fai falla esa
intervención pública e que sexa a Administración a que faga
de motor da actividade económica. Por iso o Bloque Nacio-
nalista Galego presentou ás emendas dos orzamentos unha
proposta para establecer un imposto ás grandes superficies
comerciais cunha importante posibilidade de recadación,
porque estamos convencidos de que é preciso non só ver
como se gasta, senón de onde, de quen se recada. Hai que
incidir sobre todo nos ingresos, hai que incidir de onde se
recada, e vostedes, señores e señoras do Partido Popular,
votaron en contra.

Dixémoslle a aquela altura que nós non íamos desistir,
que o Bloque Nacionalista Galego non ía desistir, por iso
presentamos esta proposición de lei de establecemento dun
imposto sobre as grandes superficies comerciais; un impos-
to para actuar sobre os ingresos porque hai que recadar máis
de onde hai, hai que redistribuír; un imposto para deixar ben
claro do lado de quen está o BNG, e o BNG está do lado do
comercio galego, do pequeno comercio; un imposto para
que non se trate igual aos que son desiguais, e o pequeno
comercio precisa medidas de discriminación positiva que
compensen a gran distorsión e a capacidade de presión das
grandes superficies.

Un imposto aplicado ás grandes superficies comerciais
en Galiza é unha medida económica e normativa, señoras e
señores do Partido Popular, que calquera Goberno que teña
como obxectivo gobernar en favor dos intereses da maioría
social do seu país tería que poñer en marcha; unha medida
que tería que aprobar calquera Goberno que fora un goberno
galego merecedor dese nome, un goberno galego que tería
que ter por primeira obriga lexislar a favor dos seus sectores

económicos e non dos de fóra. E propoñemos este imposto
que ten como obxectivo compensar e mellorar a posición do
pequeno comercio fronte á competencia das grandes super-
ficies. É un imposto directo, que se aplica directamente
sobre a superficie do establecemento. É progresivo, propón
que o tipo estea en relación coa superficie do establecemen-
to a partir de 2.500 metros cadrados, co cal paga máis quen
máis metros ten. É un imposto que é xusto; no BNG cremos
que é un imposto que é xusto porque a carga impositiva que
levan impoñendo os gobernos do Estado é tremendamente
inxusta, é unha carga impositiva que fai a presión fiscal
sobre o consumo. O IVE non é máis ca iso, que pague igual
o que gaña 3, o que gaña 30.000, ou o que non gaña nada.
Esa é a carga impositiva que vostedes están instaurando,
unha presión fiscal sobre as rendas do traballo, unha presión
fiscal que, dende logo, non se exerce sobre os beneficios das
grandes empresas. As rendas do traballo soportan o 90 % da
carga tributaria, mentres as grandes empresas, as rendas do
capital, só supoñen un 10 %.

Pretende este imposto que propón o Bloque Nacionalista
Galego reequilibrar a posición competitiva dos dous forma-
tos, das grandes superficies co comercio galego, incidindo
na maior capacidade económica das grandes superficies, que
gozan evidentemente dunha posición de vantaxe no merca-
do evidente.

Dicía eu antes que o pequeno comercio asume, ademais,
unha carga impositiva maior. Aínda que teoricamente as
grandes superficies comerciais teñen un tipo impositivo do
30 %, na práctica –están aí os datos– non pagan por riba do
17 %. Todos sabemos cales son as prácticas que se fan de
exencións e demais cuestións que logo dan como resultado
que só paguen o 17 %, mentres o pequeno comercio, que
non ten a posibilidade de acollerse a esas exencións, está
pagando o 22 %, é dicir, que por riba de todo o que xa levo
exposto, as grandes superficies comerciais tributan un 5 %
menos que o pequeno comercio.

Evidentemente non é un imposto novidoso, ten prece-
dentes. Como vostedes saberán, está vixente en Aragón, en
Asturias, en Canarias, en Cataluña, en Navarra; está aproba-
do en Baleares, está en proxecto de lei en Murcia. E dende
logo é constitucional, xa non teñen nin sequera vostedes que
enfrontarse defendendo as competencias galegas fronte ao
Goberno do Estado, xa o fixeron outros por vostedes; é dicir,
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xa non poden agocharse baixo a escusa de que vai en contra
de non sei que normativa do Estado, porque está en vigor e
o Tribunal Constitucional xa declarou que a norma catalá é
legal, xa declarou que a norma navarra é legal, é dicir, que
xa nin sequera teñen a escusa de dicir que non poden enfron-
tarse aos intereses de Madrid. Non teñen polo tanto, señores
e señoras do Partido Popular, escusas ás que agarrarse, e a
obriga do Parlamento galego e do Goberno de Galiza debe
ser defender os intereses dos seus sectores económicos, e
dende logo debe ter como obriga defender os intereses do
pequeno comercio. 

Hai escasos meses modificaron a Lei de horarios comer-
ciais de Galiza, lesiva para o comercio galego, fronte á opi-
nión e aos intereses de todo o sector e contra a súa opinión,
contribuíndo entusiasticamente á recentralización de compe-
tencias no Estado e ao baleirado das escasas competencias
que ten Galiza. Demostraron unha vez máis que para o Par-
tido Popular primeiro son os intereses de España, primeiro
os intereses do Partido Popular, e non os dos nosos sectores
económicos, e agora teñen oportunidade de poñerse do lado
do comercio galego. Xa que non se opoñen nin se enfrontan
a ningunha das medidas lesivas para o comercio galego que
están aprobando un día si e outro tamén, polo menos, o Blo-
que Nacionalista Galego pídelles, señores e señoras do Par-
tido Popular, que teñan a valentía de establecer...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PRADO CORES: ...un imposto ás grandes super-
ficies que compense, aínda que sexa minimamente, a socie-
dade galega e o pequeno comercio pola desfeita económica
que están a producir; un imposto polo custo que supón o
establecemento destas grandes infraestruturas, polo custo
que supón economicamente e, dende logo, socialmente; un
imposto para que paguen unha mínima parte do custo e que
ese custo repercuta en xeral –insisto– na sociedade galega e,
en particular, no comercio galego, no comercio de proximi-
dade, que é o sector económico que este Parlamento galego,
dende logo, debe ter a obriga de preservar e de fomentar.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora PRADO CORES: Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Rolda dos grupos parlamentarios. 

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Sánchez García.

O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Boas tardes a todos e a todas.

Nos datos do último Índice xeral do comercio minorista
do Instituto Nacional de Estatística Galicia aparece como a
segunda comunidade autónoma onde máis descende a acti-
vidade do pequeno comercio e a primeira no descenso na
taxa de ocupación. É a peor comunidade autónoma na media
anual de 2013 e foi a terceira peor no ano 2012 tanto en acti-
vidade como en destrución de emprego. ¿E quen ten unha
gran responsabilidade disto? Pois para nós, evidentemente,
as políticas do Goberno do señor Núñez Feijóo. Pero, bueno,
despois virá a voceira do Partido Popular e diranos que nós
os miramos con malos ollos, que temos a mente retorcida e
que a culpa é de Zapatero, Touriño, Quintana, Izquierda
Unida de Andalucía, a violencia de Alternativa Galega de
Esquerda... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Pero, bueno, nós esperamos a que nos convenza, a ver se nos
dá algún argumento para convencernos. Pero, mentres, pen-
samos que as políticas do seu Goberno pois teñen estas con-
secuencias. Evidentemente, teñen as consecuencias de que
as políticas de austericidio retraen a demanda, e ser o cam-
pión do déficit, ademais de para presumir, serve tamén para
retraer o consumo.

A desfeita das caixas de aforros tamén trae o efecto de
que hai máis dificultade para acceder ao crédito aos peque-
nos comerciantes. E despois a ausencia de políticas estrutu-
rais, estruturais, na defensa do pequeno comercio fronte ás
grandes superficies tamén provoca que pechen cada vez
máis e máis pequenos comercios. Renúnciase á planifica-
ción do sector, renúnciase a unha planificación da instala-
ción de grandes superficies. E até o de agora renunciouse
tamén a políticas tributarias que compensen as externalida-
des negativas deste tipo de establecementos. Polo tanto, os
datos que se reflicten tanto de 2012 como de 2013 no que
respecta ao pequeno comercio non son casualidade.

Por outra banda, tamén observamos que a evolución das
grandes superficies fronte ao pequeno comercio é elocuente.
Os datos son claros e non deixan lugar a dúbidas: a gran dis-
tribución está a ganar a batalla, está a destruír o pequeno
comercio. Dende o ano 2005 as grandes superficies aumen-
taron as vendas nun 28,5 %, paradoxalmente o pequeno
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comercio descende nun 26 %. Tampouco é casualidade que
case sexan cifras iguais aínda que en sentido contrario. Son a
consecuencia dunhas regras do xogo que se dan nesta socie-
dade de consumo e que lles proporcionan vantaxes competi-
tivas ás grandes multinacionais, ás grandes superficies, con-
vertendo, fronte a esa mentira da libre competencia, o mer-
cado do consumo nun monopolio das grandes superficies. 

E este modelo non nos sae gratis. As eufemisticamente
chamadas ou as suavemente chamadas externalidades nega-
tivas das grandes superficies pagámolas entre todos e todas.
Porque este modelo provoca, primeiro, a precarización do
traballo. As grandes empresas, as grandes superficies impo-
ñen aos seus traballadores –co permiso tamén dos gobernos,
neste caso do Partido Popular– unhas condicións laborais de
pura explotación. Indirectamente, isto tamén precariza o tra-
ballo dos autónomos, que se teñen que adaptar a estas con-
dicións se queren sobrevivir, provocando ademais a autoex-
plotación, agravada esta autoexplotación pola liberalización
dos horarios comerciais que puxo en práctica o Partido
Popular.

Por outra parte, promover este modelo tamén provoca a
extorsión dos provedores que lles venden ás grandes super-
ficies, que teñen un gran pedazo da tarta da alimentación.
Aos sectores primarios impóñenselles condicións como
pagos aprazados, descontos de todo tipo, impóñenselles uni-
lateralmente os prezos, todo tipo de condicións leoninas. E
iso ten unhas graves consecuencias neste país –deberiamos
de ser conscientes– sobre os sectores agrícolas, pesqueiros,
etc. Só poñer o exemplo do sector lácteo e de como impoñen
un abuso, debido á súa posición de dominio, as distribuido-
ras, as industrias, aos nosos gandeiros; e iso sáenos moi caro,
sáenos moi caro como país e como sociedade.

Tamén ten unhas consecuencias negativas no ambiental.
Son parte estas grandes superficies dun modelo irracional. A
sociedade de consumo, da publicidade, da obsolescencia
programada que supón un modelo con circuítos longuísimos
de comercialización, tanto en distancia como en número de
eslabóns da cadea, modelo de distribución e de alimenta-
ción, que é principal responsable do crecemento global que
está a provocar o cambio climático. Por outra parte, é cau-
sante da destrución de moito emprego no pequeno comercio.
Destrúe e baleira os centros das vilas e cidades, deterioran-
do esas zonas, e incluso acaba por incrementar os gastos que

se teñen que ter nestes centros das vilas, en seguridade cida-
dá, por exemplo.

Diciamos que destrúe emprego. Por cada punto de acti-
vidade o pequeno comercio crea o dobre de emprego que as
grandes superficies. Alí onde máis se liberalizou o comercio,
onde máis porción do comercio teñen as grandes superficies
–como, por exemplo, o Madrid de Esperanza Aguirre–,
mellor lles foi ás grandes superficies e peor lles foi aos
pequenos comercios. En Madrid as grandes superficies
representan o 22 % da actividade comercial e só crean o
15 % do emprego. Polo tanto, é un modelo moi eficiente
dende o punto de vista capitalista pero moi negativo social e
ambientalmente.

Esta situación, ao noso modo de ver, esixe unha aposta
estratéxica para adoptar medidas de protección e apoio ao
sector do pequeno comercio, pola súa maior creación de
emprego, pola súa sustentabilidade, pola implicación coa
economía do país, polo labor do pequeno comercio na per-
vivencia da economía local, pola supervivencia e bo mante-
mento dos centros das vilas e cidades, etc. Medidas estraté-
xicas dende o punto de vista da planificación, de poñerlles
certas condicións ás grandes superficies, e tamén políticas
tributarias que compensen estas externalidades negativas.

O pequeno comercio non pode competir coas grandes
superficies cando as condicións de mercado son tan desiguais
e cando dende a mesma administración autonómica se poten-
cia e apoia a implantación de grandes superficies e se aban-
dona o pequeno comercio sen activar medidas compensato-
rias de apoio.

Neste país proliferaron grandes superficies comerciais e
até agora non existe un plan sectorial que intente ordenar a
súa implantación. Levou aparellada a destrución de miles de
empregos pero nunca houbo un plan público para racionali-
zar a súa implantación. Mesmo en ocasións vimos como a
implantación de grandes superficies comerciais obrigou a
mudar os instrumentos de planeamento, con elevadas cargas
económicas para as administracións. E viñan crear emprego,
ao final sempre destruían máis dos que creaban.

Tampouco aceptou o Partido Popular, dentro da nosa ini-
ciativa que trouxemos hai uns meses, crear un tributo, pero
tamén propoñiamos que se realizase xa un plan sectorial
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para ordenar a implantación dos comercios. O Partido Popu-
lar tamén o rechazou, non sei con que argumentos –creo que
non dixeron ningún–, pero rechazou facer un plan sectorial
que ordene algo tan básico coma iso. Debería de ser un prin-
cipio básico a planificación destes espazos.

Polo tanto, nós apoiamos esta iniciativa, porque é unha
mínima parte da compensación que esixirían todas estas
externalidades negativas, que trasladan todos os custos
sociais e ambientais á cidadanía. É necesario aplicar este tri-
buto, pero só sería o principio dunha política de compensa-
ción para acadar un certo equilibrio nos mercados.

Despois, outra mostra máis da política do Partido Popu-
lar en relación co pequeno comercio e as grandes superficies
foi clarísimo. Recentemente o Consello da Xunta de Galicia
aprobou o Decreto 211/2012, do 25 de outubro, polo que se
regula o procedemento para a obtención de autorización
comercial autonómica específica para as grandes superficies
comerciais, en desenvolvemento da Lei 13/2010, do comer-
cio interior de Galicia. Neste decreto elimínase o requisito
de estudar os factores socioeconómicos para a implantación
das grandes superficies, que estaba previsto. Suprímese o
informe referido ao impacto no pequeno comercio, omitindo
intencionadamente a consideración das circunstancias
socioeconómicas, que figuran na lei pero non no decreto, co
cal a Xunta de Galicia pode autorizar grandes superficies sen
ter en conta a saturación da oferta e a súa incidencia no seu
pequeno comercio. Isto son probas do compromiso do Parti-
do Popular de Galicia co pequeno comercio: liberalizar, libe-
ralizar e liberalizar. Non é xustificable.

Polo tanto, cremos que esta é a primeira das medidas que
debería de tomar o Goberno da Xunta de Galicia se de ver-
dade é consecuente co que vai dicir aquí nesta tribuna, que
está moi comprometido co pequeno comercio en Galicia, co
comercio minorista. Iso seguro que o vai dicir aquí a vocei-
ra do Partido Popular, pero o compromiso compróbase con
medidas concretas, non se comproba con pura retórica. 

Polo tanto, nós apoiamos esta proposición de lei e ani-
mamos o Partido Popular a que asuma a responsabilidade na
toma de decisións que favorezan realmente o pequeno
comercio.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o
señor González Santín.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidenta.

Boa tarde a todos.

Os socialistas vimos defendendo que no actual marco de
penuria financeira das administracións públicas non se trata
tanto de recortar o gasto público senón tamén de establecer
uns criterios que permitan incidir sobre o aumento dos ingre-
sos. Este aumento debería ser de tal maneira que o nivel de
recursos sexa o suficiente para asegurar a redistribución da
riqueza, a igualdade de oportunidades, uns servizos públicos
de calidade e a solidariedade cos máis desfavorecidos. Estas
cuestións importantes téñense que abordar a curto prazo.

Nós cremos que hai que abordar –como lles dicía– a
curto prazo, primeiro, unha modificación do sistema de
financiamento autonómico, que agora está a ser cuestionado
incluso polo Goberno central e que pode facer que todos os
recortes feitos na comunidade autónoma pola Xunta de Gali-
cia non sirvan máis que para que o Goberno central recorte
as cantidades destinadas ao financiamento da nosa comuni-
dade. Eu dende aquí pídolle ao Goberno da Xunta que sexa
inflexible e non ceda ante as presións dalgúns para que a
nosa comunidade vexa reducido o seu financiamento.

Outra das cuestións que se deben abordar tamén a curto
prazo é a intensificación da loita contra a fraude fiscal. Faise
necesario nestes momentos de dificultade que todos os cida-
dáns contribúan á Facenda pública segundo a súa capacida-
de económica, facendo así que o noso sistema tributario sexa
xusto. Actitudes como a do señor ministro de Facenda, que
presume de loitar contra a fraude fiscal e que fai que a Axen-
cia Tributaria persiga contribuíntes se se esquecen de decla-
rar 100 euros; ou, como nos enteramos tamén nos últimos
días, a pensionistas que por ter unha pensión no estranxeiro
tamén lles manda a Inspección de Facenda, aínda que esta
pensión sexa de 70 euros ao mes. E dedica os recursos desta
inspección a descubrir os erros nas declaracións dos asala-
riados e os pensionistas deste país, mentres que as grandes
fortunas se acollen a amnistías fiscais que el mesmo lles pro-
porciona.

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 26
11 de xuño de 2012

71



Tamén hai que abordar, de xeito ineludible, que temos
que camiñar na senda dunha maior progresividade fiscal,
para que contribúan máis os que máis posúen. Por exemplo,
reforzando á alza o imposto para os tramos altos do imposto
sobre a renda, tal e como xa propuxemos aquí neste Parla-
mento o Grupo Socialista; ou establecer un imposto do patri-
monio con tipos máis elevados, cuestión esta última na que
o Grupo Popular aceptou nunha emenda socialista para
introducir na Lei de orzamentos no ano 2013, dende logo, un
paso adiante, pero claramente insuficiente. 

Tampouco está de máis recordar que España en xeral e
Galicia en particular teñen uns índices de presión fiscal ou
de ingresos fiscais, en proporción ao PIB, dos máis baixos
da Unión Europea, aproximadamente seis puntos por debai-
xo da media europea. España ten un 32 % de presión fiscal,
mentres que a media europea é do 38 %, sendo o sétimo país
dos 27 da Unión Europea onde esta porcentaxe é menor. 

O Goberno central acaba de anunciar outra reforma inte-
gral do noso sistema fiscal para o ano que vén, o que inde-
fectiblemente vai ter consecuencias cara aos ingresos das
comunidades autónomas. Entendemos que o Goberno gale-
go non pode estar á marxe desta reforma que se vai facer
desde Madrid e que vai afectar os galegos e as contas da
nosa comunidade autónoma. 

Pero, á marxe destas cuestións, tamén os socialistas
somos partidarios de afrontar debates sobre a imposición de
novas figuras tributarias por parte da nosa comunidade. 

Propugnamos xa un imposto sobre a banca, rexeitado ini-
cialmente por este Parlamento, pero que agora parece que o
Partido Popular se mostra partidario de que sexa xestionado
por Galicia, tal e como se aprobou na Comisión 3ª o pasado
día 5, impedindo con isto que o Goberno de Galicia, por non
ter establecido este tributo, pague a compensación do impos-
to con destino só ás comunidades autónomas que o tiñan
establecido, por non falar da perda dos 50 millóns ao ano
que lle iría supoñer a Galicia que esta Cámara non aprobase
o dito imposto.

Celebramos que o Partido Popular cambiase de criterio e
permita agora que se aprobe unha iniciativa do Partido
Socialista que pode facer, se o Goberno o xestiona ben, coa
negociación das autonomías, que os galegos non só teñamos

50 millóns de euros máis nas nosas arcas senón que, ade-
mais, tamén aforremos uns cantos millóns de euros adicio-
nais que teriamos que pagar ás outras comunidades que si
teñen establecido este imposto. 

Non podemos permitir que isto nos volva pasar outra
vez. Polo tanto, creo que é necesario estudar a posible nova
imposición sobre determinadas cuestións, como, por exem-
plo, as relacionadas co medio ambiente. Baste neste sentido
ver determinados impostos que xa teñen establecidos outras
comunidades autónomas. E é neste contexto xeral onde
tamén ten cabida un imposto sobre as grandes áreas comer-
ciais, tal e como propugna o BNG na súa proposición de lei. 

Centrándonos xa nesta proposición de lei que hoxe pre-
senta aquí o BNG, hai que resaltar que non se trata dun gra-
vame insólito, senón que, baixo diversas denominacións, a
implantación dun imposto sobre as grandes áreas comerciais
constitúe un imposto xa en vigor en boa parte das comuni-
dades autónomas españolas. 

Este tipo de imposto foi promovido ou xestionado, ade-
mais, por gobernos autonómicos de diversa cor política. Así,
témolo localizado en comunidades como Cataluña, Asturias,
Aragón, Canarias, Navarra ou A Rioxa, e noutras ao parecer
estase a promover ou tense en trámite. 

Basicamente, fundaméntase nun feito impoñible diferen-
cial e distinto ao existente noutros tributos, xa que se basea-
ría no impacto que efectúan tales grandes establecementos
comerciais sobre o territorio, sobre o medio ambiente e
sobre a trama máis tradicional do comercio, sobre o deno-
minado comercio minorista. Estamos, ademais, ante un
imposto perfectamente legal e viable. 

O panorama desde o punto de vista legal viuse clarifica-
do coa sentenza do Tribunal Constitucional en relación co
establecemento dun imposto similar en Cataluña sobre gran-
des establecementos comerciais, xa no ano 2001. O Tribunal
Constitucional resolveu un recurso de inconstitucionalidade
sobre tal imposto catalán, que fora presentado polo Goberno
do Estado cando presidía o Goberno José María Aznar e que
fora promovido polo Partido Popular; un recurso, por certo,
na liña do defendido polas grandes superficies comerciais,
que, loxicamente, tamén se mostraron contrarias á dita
imposición. Aducían, entre outras cuestións, a que xa esta-
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ban gravados por uns feitos impoñibles coincidentes coa tri-
butación existente a nivel estatal e, polo tanto, que invadían
competencias do Estado.

Pero tales consideracións políticas foron desbotadas polo
Tribunal Constitucional. Así di a sentenza publicada en xullo
deste ano pasado 2012 e pódese concluír que o artigo 6.3 da
LOFCA non ten por obxecto impedir que as comunidades
establezan tributos propios sobre obxectos inmateriais ou
fontes impositivas xa gravadas por outros tributos senón que
prohibe nos seus propios termos a duplicidade de feitos
impoñibles, é dicir, a prohibición é a da dobre imposición.
Ademais, di a sentenza que este tributo ten unha finalidade
extrafiscal e que non pode deixarse de ter en conta á hora de
establecer as súas diferenzas, tanto co imposto de activida-
des económicas como o propio imposto de bens inmobles. 

En conclusión, remata a sentenza con que a comparación
das bases impoñibles do imposto autonómico e o imposto
sobre actividades económicas aporta uns criterios distintivos
que son suficientes para poder afirmar que os impostos axui-
zados non teñen un feito impoñible idéntico, polo que supe-
ran a prohibición establecida no artigo 6.3 da LOFCA, o cal
conduce a desestimar o recurso de inconstitucionalidade pre-
sentado no seu día polo Goberno de Aznar.

Existe, pois, actualmente un marco legal que, a diferen-
za do que ocorría antes, clarifica e posibilita a imposición
para Galicia dun imposto sobre grandes áreas comerciais. 

Contamos, ademais, coa posibilidade engadida de verifi-
car se a imposición do dito tributo tivo consecuencias nega-
tivas nas comunidades autónomas onde se implantou, cues-
tión esta que non sucedeu, como se pode comprobar, xa que
algunhas comunidades levan implantando este imposto máis
de dez anos e iso non provocou nin a desaparición das áreas
comerciais, que tiveron un ascenso similar ao do resto de
España, nin a traslación dos prezos aos consumidores, que
podería facer que estes non acudiran aos grandes centros
comerciais, todo o contrario. 

De todos os xeitos, o establecemento desta figura impo-
sitiva non pode ser simplemente un copia e pega do realiza-
do por outras comunidades autónomas. Defendemos que tal
gravame tería un marco xeral establecido cunhas diferenzas
significativas e cunhas peculiaridades propias para Galicia,

xa que o sector do comercio en Galicia ten unhas caracterís-
ticas propias que o diferencian do do resto do territorio espa-
ñol, pola dispersión dos seus asentamentos da poboación en
vilas e cidades e polos elementos definitorios da súa estrutu-
ra comercial, que está integrada maioritariamente por peque-
nos e medianos establecementos. Este comercio chamado de
proximidade satisfai unhas necesidades vitais para os cida-
dáns, de tal maneira que cumpre unha función non só eco-
nómica senón tamén social. 

Nestes últimos tempos esta estrutura experimentou, sen
embargo, notables transformacións de orixe certamente allea
á tradición económica galega. En boa medida estes cambios
derivan dun sistema de distribución fundado na concentra-
ción espacial do comercio nun número reducido de grandes
áreas comerciais. O grao de penetración que alcanzaron no
mercado, por razóns de potencial económico e financeiro,
fixo que as empresas que explotan estes grandes establece-
mentos forzaran en definitiva un cambio manifesto no sector
da distribución e unha modificación correlativa nos hábitos
sociais e de consumo da poboación galega.

Por outra banda, a procura dunha política activa de
fomento ou apoio ao pequeno comercio esixe a necesidade
dun financiamento específico propio, que garanta a axeitada
provisión á Facenda pública autonómica para garantir os
ingresos necesarios. 

O imposto sobre grandes establecementos comerciais
xustifícase nas externalidades negativas que a implantación
dos mesmos produce, tanto no sector da distribución comer-
cial como na ordenación territorial e no medio ambiente. 

Sen embargo, non é posible esquecer que o novo tributo
grava suxeitos nos cales se pon de manifesto unha singular
capacidade económica, directamente vinculada ás circuns-
tancias da utilización de grandes superficies, non só porque
a ocupación de grandes extensións nela mesma é denotativa
de capacidade económica senón tamén porque lles facilita
un aumento notorio do volume de operacións e, polo tanto,
a adquisición dunha posición dominante no sector por parte
das grandes áreas comerciais. 

Por outra banda, é contrastable tamén a existencia dun
sobrebeneficio destas entidades, en canto que non asumen o
custo das externalidades negativas sobre o medio ambiente
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ou sobre o territorio, e xa non digamos sobre a distribución
comercial.

A repercusión das grandes superficies comerciais na
ordenación do territorio, no medio ambiente e nas infraes-
truturas e tanto no pequeno comercio xustifican, pois, a
necesidade deste tributo sobre as grandes superficies comer-
ciais.

Estamos, pois, de acordo con esta proposición que plan-
texa o BNG, pero constitúe ao noso entender un texto dema-
siado tenue, no que na nosa opinión sería necesario reforza-
lo de xeito importante. Podería ser útil como punto de parti-
da e, neste sentido, apoiaremos a súa tramitación neste
primeiro paso da súa toma en consideración, pero debería
ser mellorada substancialmente. 

Por citar algún exemplo, habería que introducir determi-
nadas excepcionalidades á proposición de lei, que a proposi-
ción de lei non contempla, para evitar por exemplo que unha
área comercial de 2.499 metros cadrados non pagase o
imposto e unha cun metro máis tivese que pagar ao ano
75.000 euros; ou analizar o tipo de gravame proposto; ou
determinar como se obterían os metros cadrados computa-
bles para efecto da determinación da base impoñible do dito
imposto. En todo caso, cuestións que poderán ser abordadas
nunha segunda fase, logo da presentación das emendas
correspondentes. 

Este tributo constituiría, ademais, unha fonte de ingresos
adicionais tan necesaria nas circunstancias actuais. Por
poñer algún exemplo comparativo, en Asturias, cunha pobo-
ación que é inferior ao 40 % da galega, os seus dereitos reco-
ñecidos –estou falando de dereitos recoñecidos e non de
datos orzamentarios– sería de 8 millóns de euros ao ano;
para Aragón, tamén do 2011 e para dereitos recoñecidos,
sería de 3,6 millóns de euros ao ano; para Cataluña, as áreas
comerciais teñen unha débeda de 120 millóns de euros, ante
as trabas de todo tipo que están a poñer as grandes superfi-
cies comerciais a este imposto. 

No caso de Galicia, constituiría unha mellora substancial
dos ingresos da comunidade, se ben a súa cuantificación
dependerá de diversos elementos do imposto, que se defini-
rán con posterioridade, mais podemos, en función das refe-
rencias mencionadas, estimar entorno aos 12 millóns de

euros ao ano os ingresos adicionais que implicaría este
imposto; uns ingresos que poden parecer non demasiado
grandes pero que son fundamentais se facemos a compara-
ción por exemplo co que se dedica ao pequeno e ao media-
no comercio nos orzamentos dos últimos anos. 

Un sector moi desasistido polo Goberno, como se pon de
manifesto se vemos as cifras dedicadas pola Xunta de Gali-
cia no ano 2009 e nos anos sucesivos. Se tomamos as cifras
iniciais do orzamento da Xunta de Galicia, estas non deixan
de decrecer desde o ano 2009. Se as cuantificamos en
millóns de euros, temos que no ano 2009 foron 35,2 millóns,
sendo no ano 2010 31,6 millóns; 21 millóns no ano 2011 e
2012, pasando a 18 millóns e medio no 2013; é dicir, unha
rebaixa de cerca do 50 % respecto das cantidades do 2009 e
uns recortes totais que suman cerca de 50 millóns de euros
nos últimos catro anos. 

A aprobación deste imposto constituiría unha boa nova
para o comercio minorista en Galicia e para tamén ter ingre-
sos adicionais para utilizar nos pequenos e medianos comer-
cios da comunidade.

Por iso, imos votar a favor desta toma en consideración
do imposto que propón o BNG a través desta proposición de
lei.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a pala-
bra a señora Romero Fernández.

A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Moitas grazas, presiden-
ta.

Boas tardes, señorías.

Bueno, señor Santín, só polo feito de que non ten nada
que ver coa iniciativa que imos debater, contestarlle que,
referente ao imposto sobre os depósitos bancarios, votouse
que non ao establecemento dun imposto, dun tributo auto-
nómico para gravar os depósitos bancarios e, sen embargo,
votamos que si unha vez que o Estado estableceu este
imposto en todo o territorio nacional para que se reparta
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entre as comunidades autónomas. En tal caso, se alguén rec-
tificou neste sentido, foi o Bloque Nacionalista Galego, xa
que leva moito tempo pedindo soberanía fiscal e rectifica
votando que si á cesión dun imposto estatal.

Bueno, antes de nada, señorías, dicirlles que, con todo
respecto e sen ánimo de parecer prepotente, houbo moi
pouco rigor no debate desta iniciativa. Eu non tiña pensado
falar de Zapatero nin do Goberno socialista –é certo que o
fixen moitas veces–, pero todos os comerciantes saben que a
esta situación que se chegou e se non hai crédito vén de moi-
tos anos atrás, cando se dicía que estabamos na Champions
League e que non necesitabamos unha reforma do sistema
financeiro. (Aplausos.) Xa non estaban renovando as pólizas
de crédito e estaban deixando os bancos sen circulante, e
vostede, se estaba no gremio, pódeo saber tan ben coma min.
Polo tanto, eu non ía falar, intentaba facer un debate moito
máis rigoroso... (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.)

Si, a señora Acuña tamén sabe de comercio, sabe de
todo. 

Ben, a proposición non de lei que ten... (Aplausos.) 

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

A señora PRESIDENTA: Señora Acuña, faga o favor. 

A señora ROMERO FERNÁNDEZ:A proposición non de lei
que presenta o Bloque Nacionalista Galego teño que confe-
sarlles que, nun primeiro momento, xeroume dúbidas sobre
se era conveniente ou non a súa aceptación, tanto dende un
punto de vista fiscal como dende un punto de vista comer-
cial. Por outro lado, respecto á súa constitucionalidade, exis-
te tamén algunha dúbida, porque, aínda que é certo que exis-
te unha sentenza do Tribunal Constitucional respecto ao
imposto catalán que di que se acepta o bloque de constitu-
cionalidade porque unicamente considera que non vulnera o
artigo 6.3 da LOFCA, ao que vostede se referiu, hai outra
sentenza posterior que se refire ao imposto aragonés onde
apunta unha vía importante de cuestionamento da constitu-
cionalidade deste tipo de impostos, consistentes na posible
vulneración do artigo 38 da Constitución, en canto á limita-
ción da liberdade de empresa. 

Ben, dende un punto de vista fiscal as dúbidas veñen por-
que os impostos ás grandes superficies provocan unha dis-
torsión no sistema tributario. Galicia debe aspirar a que os
seus impostos propios se integren dun xeito racional no con-
xunto do sistema tributario, sobre todo nestes momentos que
somos obxecto de valoración constante por parte dos orga-
nismos internacionais. 

O sistema tributario non é unha creación caótica de figu-
ras impositivas e cada imposto debe gravar unha específica
e singular capacidade impositiva, e se o imposto non res-
ponde a esta esixencia, é distorsionador e non debe ser adop-
tado. Agora ben, existe unha regra a esta excepción que son
os impostos extrafiscais. E, señorías, os impostos extrafis-
cais son aqueles que non teñen un fin recadatorio, senón que
o seu fin é o de disuadir o consumo. ¿É conveniente, na con-
xuntura económica actual, optar por un imposto destas
características? Este tipo de medidas levarían, inevitable-
mente, a unha subida de prezo nestes establecementos e a
unha contracción do consumo. E tamén cómpre preguntarse
que perfil de consumidor se vai ver máis afectado: ¿o que
ten máis capacidade de compra ou o que ten menos? Todos
os indicadores económicos reflicten que o factor que máis
incide na actual recesión que estamos a sufrir é precisamen-
te a caída no consumo interno. Consideramos que nestes
momentos son máis beneficiosas as ferramentas que inciten
a consumir que medidas que paralicen aínda máis a medida
interna.

Respecto de que a través deste imposto extrafiscal se
protexe o pequeno comercio, tamén ofrece dúbidas. Se
temos en conta o concepto de superficie baseado exclusiva-
mente na superficie, en metros cadrados, sen diferenciar se
esta superficie pertence a un único operador, como grandes
almacéns ou hipermercados, ou se inclúe tamén, como pare-
ce, os centros comerciais de carácter colectivo, precisamen-
te nestes centros comerciais de carácter colectivo están inte-
grados moitos pequenos comerciantes, ben a través de fran-
quicias de grandes marcas cuxos franquiciadores son
autónomos ou pequenos empresarios... E, entre os centros
comerciais colectivos, non fai ningún tipo de diferenciación
sobre se a propiedade deste centro comercial é dun só pro-
motor, que habitualmente xa ten un gran establecemento de
hipermercado, un gran establecemento de deporte, un gran
establecemento de electrodomésticos ou incluso de restaura-
ción e o resto dos comercios os integran pequenos comer-
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ciantes, ou, polo contrario, se a propiedade dese centro
colectivo é do conxunto dos comerciantes, pequenos e
medianos que o integran, como é o caso de Cuatro Caminos,
na Coruña, ou do centro comercial Ponte Vella, en Ourense.

Fóra do ámbito estritamente fiscal, cómpre analizar a
repercusión sobre o sector comercial galego e a súa inciden-
cia sobre a economía, o investimento e o emprego. En Gali-
cia temos máis de 50.000 comercios que dan traballo a máis
de 180.000 persoas, un 17 % da poboación ocupada, e que
mobilizan unha facturación de 40.000 millóns ao ano. É
certo que a maioría destes 50.000 establecementos son
maioritariamente pequeno comercio, pero a estas cifras
tamén contribúen outros formatos presentes na nosa comu-
nidade, como son a mediana e a gran superficie comercial.
E, ademais, sen a súa existencia o sector comercial non satis-
faría as necesidades e a demanda da cidadanía, dos consu-
midores e dos usuarios dos que, señorías, non nos debemos
de esquecer.

Desde o inicio do Goberno do presidente Feijóo é habi-
tual por parte do Bloque Nacionalista Galego, e agora tamén
por parte de Alternativa Galega de Esquerda, acusar este
Goberno de defender os intereses das grandes superficies
comerciais, pero é que os datos falan por si sós, e tampouco
os quería volver repetir, pero é que o teño que facer, señorí-
as, porque durante os anos que o BNG estivo á fronte da
Consellería de Industria concedeu tantas licenzas como nas
dúas lexislaturas do Partido Popular, e, se analizamos os
datos reais, as grandes superficies postas en marcha durante
o seu mandato, resulta que durante o Goberno da esquerda
–da esquerda– neste país se duplicaron os metros das gran-
des superficies comerciais. E, comparándonos con outras
comunidades autónomas, resulta que no 2007 Galicia foi a
comunidade que menos trabas puxo para a instalación de
grandes superficies comerciais. Foi unha pena, señora
Prado, que non a nomearan a vostede directora xeral de
Comercio daquela, foi unha pena, (Aplausos.) porque ao
mellor non estabamos hoxe como estamos, claro. 

Durante o ano 2008 ocupaban o cuarto posto, señorías, e
a Galiza que recibimos do bipartito ocupaba o segundo lugar,
detrás de Estremadura. Durante os anos nos que o BNG tivo
a oportunidade de gobernar proliferaron estas grandes super-
ficies e aumentou a densidade comercial deste formato
comercial polo número de habitantes, e agora escandalízase,

señora Prado, de que adaptemos a Lei de horarios comerciais
á Lei básica estatal, como fixeron eles. Pero cando aprobaban
estes centros comerciais, ¿que pretendían?, ¿que abriran de
dez a unha e media, pecharan para comer, abriran novamen-
te ás catro e media...? ¿Que pasa? É que é verdade. O que non
podemos é encher Galicia de grandes superficies e despois
que pechen e que teñan un horario..., porque non ten sentido.
O seu discurso quebra por todas partes.

Agora resulta, polo menos tamén sorprendente, escoita-
los dicir dende a oposición que a aposta polas grandes super-
ficies leva á desertización comercial das cidades. Miren,
gobernaron vostedes na Coruña, supoño que se está a referir
ao que pasa na Coruña como resultado da xestión do BNG,
tanto no concello como no Goberno da Xunta de Galicia,
porque hai tantas superficies comerciais que se instalaron
nas aforas da Coruña que xa non só acabaron con parte do
comercio local da cidade, e, de feito, a calle San Andrés está
non só morta comercialmente, senón que teñen verdadeiras
dificultades para sobrevivir, entre elas os centros comerciais
que autorizaron. Pero, vamos ver, ¿que pasou nas cidades
con gobernos de esquerda?, ¿que pasou na Coruña?, ¿que
pasou en Lugo?, ¿que pasou en Santiago? E comparen con
Ourense, durante máis tempo gobernando o PP; só está aber-
to o centro comercial Ponte Vella. Comparen os gobernos
dos concellos de esquerda cos gobernos do PP. (Aplausos.)

Despois de encher Galicia de grandes superficies, agora
presentan esta proposición de lei para que sexa o PP o que
grave con 30 euros por metro cadrado como unha medida para
protexer o pequeno comercio. Piden dende a oposición o que
non foron quen de facer cando estaban no Goberno. E xa  non
me vou referir novamente á urxencia dos pequenos comer-
ciantes, cando gobernaban vostedes, de adoptar unha lei que
non foron quen de aprobar; unha lei que recolleu –a Lei de
comercio– maioritariamente as alegacións dos pequenos
comerciantes e que regulara a necesidade de contar coa auto-
rización comercial para estes centros comerciais colectivos.
Pero parece que isto, estas cousas que lles interesaban aos
pequenos comercios, ao BNG non lle interesaba cando esta-
ban gobernando. Son moitas, señora Prado, moitas, as expli-
cacións que lles deben aos pequenos comerciantes deste país.

Esta proposición de lei que pretende establecer un
imposto de 30 euros por metro cadrado a todo establece-
mento comercial que sexa maior de 2.500 metros cadrados
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vaise trasladar facilmente ao consumidor e aos pequenos
comerciantes. Así, dous comercios dedicados á mesma acti-
vidade e coas mesmas dimensións poden experimentar car-
gas diferentes, estean na cidade ou nun centro comercial,
podendo chegar a comprometerse a rendibilidade de moitos
destes pequenos establecementos.

Pretenden gravar a superficie total sen discriminar os
metros dedicados a almacenamento, depósito, aparcamento
ou outros metros cadrados que non son, en concreto, de acti-
vidade de venda, e sen deixar exentos, como deixan noutras
comunidades autónomas, os 2.500... Non, neste proxecto de
lei grávanse todos os metros, dende o metro un, e noutras
comunidades autónomas a partir do metro 2.500. E tampou-
co estarían exentos establecementos dedicados á venda de
mobiliario, artigos de saneamento...; é dicir, artigos que
necesitan unha cantidade de metros para a súa exposición.

Consideramos que o establecemento deste imposto é
unha medida de calado que non se pode presentar deste
xeito, á lixeira, sen analizar a situación, a repercusión e os
seus efectos, non vaia ser que sexa peor o remedio que a
enfermidade. O sector comercial é un dos máis afectados
pola crise e, a pesar diso, os empresarios esfórzanse por
manter a estabilidade no emprego. Pero o desproporciona-
do deste gravame pode comprometer a viabilidade dalgun-
has empresas de importantes dimensións e podería acarrear
a perda de postos de traballo, incluso a desaparición dalgún
centro comercial, ou, o que sería peor, a desaparición dal-
gunha zona comercial dentro da propia cidade que se des-
envolveu no entorno dese gran establecemento comercial.
Por seguir o exemplo da Coruña, ¿imaxinan as súas señorí-
as que pechara o centro comercial de Cuatro Caminos?
¿Cantos empregos se verían afectados? E despois presenta-
mos iniciativas neste Parlamento instando a Xunta a que
garanta o mantemento dos postos de traballo, e ¿cantos
pequenos comerciantes se verían afectados? Porque este
centro ten a particularidade de que os propietarios deses
locais son pequenos comerciantes que fixeron un importan-
te esforzo investidor, tanto cando compraron o local como
cando o adaptaron e puxeron en marcha a súa explotación.

En definitiva, señorías, son moitas as preguntas que xor-
den e son moitas as dúbidas que se presentan, o cal non quere
dicir que o Grupo Parlamentario Popular estea en contra de
implantar este imposto en Galicia, pero cremos que é necesa-

rio previamente un estudo que analice como afectaría este
imposto ao necesario e demandado equilibrio entre os distin-
tos formatos comerciais, analizar as repercusións sobre o
emprego, o investimento e os consumidores e sobre todo estar
pendente dunha máis que necesaria recuperación do consumo. 

Polo tanto, por razóns de oportunidade, pensamos que
non é o momento de implantar nestes intres este imposto
autonómico. 

Máis nada e moitas grazas, señora presidenta. (Aplau-
sos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Rolda de réplica do grupo parlamentario autor da propo-
sición de lei.

Ten a palabra a señora Prado Cores.

A señora PRADO CORES:Mire unha cousa, señora Rome-
ro, o BNG puxo á fronte da Dirección Xeral de Comercio
unha magnífica directora xeral de Comercio, que, por pri-
meira vez, este país tivo á fronte da dirección xeral unha per-
soa que se preocupou polo sector comercial, que parece ser
que case en trinta anos... 

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PADO CORES: ...de Goberno do Partido Popular,
ou da dereita ou aledaños, resulta que non sentiron a necesi-
dade en todo ese tempo de facer ningún tipo de iniciativa
lexislativa. Tivo que chegar o BNG para empezar, para facer
a primeira Lei de horarios comerciais de Galiza, por certo,
consensuada... (Murmurios.) 

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PRADO CORES: ...consensuada co sector, con-
sensuada con todo o sector, e aplaudida, cousa da que, dende
logo, vostedes non poden presumir. Vostedes non poden pre-
sumir de ter o sector do seu lado, nin moitísimo menos, nin
moitísimo menos.

Mire unha cousa, señora Romero, eu fágolle unha pro-
posta: xa que vostede di que non está en contra e que é cues-
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tión de analizalo, o BNG ofrécese a retirar esta proposta. Se
o problema é que a traemos nós, preséntana vostedes. Claro,
porque se o problema é... Tómena en consideración e entre
todos fagamos a proposta de poñerlles un imposto ás grande
superficies comerciais que consideremos acaído. Pero é que
non van ter esa valentía, non van ter esa valentía de facelo.

Eu, dende logo, aplaudo o seu magnífico rigor, en contra-
posición da altísima falta de rigor que non temos aquí os mem-
bros da oposición, pero ¿sabe unha cousa?, lamento que o seu
rigor sexa exclusivamente para defender a posición das gran-
des superficies comerciais e para agochar a súa falta de valen-
tía para non atreverse a poñer un imposto para que pague máis
quen máis ten. E ¿sabe outra cousa? Dende logo, eu faríame
mirar unha cousa, ¡eh!, ¿non lle parece casualidade que os seus
argumentos sexan exactamente os mesmos da patronal das
grandes superficies comerciais? ¿Non lle parece casualidade?
Vaia ao argumentario das grandes superficies para poñer o
grito no ceo; esas grandes superficies que están impedindo que
en Baleares se aplique porque teñen ao Goberno alí un pouco
oprimido, que son exactamente os mesmos argumentos que
acaba vostede aquí de esgrimir. Entón, bueno, creo que teñen
un problema, señores e señoras do Partido Popular.

Hai cinco anos en Galiza había cerca de 70.000 estable-
cementos comerciais; a realidade é que hoxe hai case 20.000
menos e case 40.000 establecementos comerciais menos. Esa
é a realidade do sector, e xa lle dixen noutras ocasións:
péchase, traspásase, alúgase, pero parece que vostedes aínda
necesitan máis tempo para ver a situación do pequeno comer-
cio e do comercio galego. Necesitan máis tempo para estudar
a situación, pero o sector non ten ese tempo, e sería bo que
por unha vez o PP se puxera do lado do tecido económico de
Galiza e non dos intereses alleos. Dende logo, o BNG pre-
senta esta iniciativa para que o comercio galego vexa que o
Parlamento galego, onde están os representantes da soberanía
dos galegos e galegas, se pon do seu lado, e vostedes unha
vez máis van votar en contra dos seus intereses.

Podían deixar que directamente sentaran aí, nas súas
bancadas, os representantes das grandes superficies comer-
ciais, e non se ía notar a diferenza. Ao mellor, si...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora PRADO CORES: ..., ao mellor notábase a dife-

renza porque ás veces defenden mellor aos amos non os pro-

pios amos, senón quen defende os intereses dos amos, e
igual se notaba a diferenza, pero nese sentido.

Vólvolle dicir que non teñen escusas. Este é un imposto
xusto, progresivo; está aplicándose noutras comunidades
autónomas e, dende logo, as súas dúbidas... 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PRADO CORES: ...de constitucionalidade non
teñen ningunha razón de ser.

É un imposto a empresas que, dende logo, non están na
ruína, como lle pasa a moito do pequeno comercio galego, a
empresas que teñen saldos de beneficios ao cabo do ano, a
empresas que teñen o seu centro de decisión fóra de Galiza e
os seus beneficios non os invisten en Galiza; a empresas que
tributan fóra de Galiza e, como dixen antes, tributan menos que
o comercio galego; a empresas que, dende logo, non se carac-
terizan por apoiar os sectores económicos galegos, máis ben ao
contrario, por introducir produtos de fóra, por practicar o dum-
ping comercial; a empresas que en moitos casos practican,
como tamén se dixo aquí, a especulación financeira, afogan os
produtores e impóñenlles prazos inasumíbeis; a empresas que
practican unha política laboral tremendamente prexudicial,
que non saben o que é a conciliación da vida laboral e familiar,
que aplican baixos salarios, moitas horas e quendas abusivas...

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

A señora PRADO CORES: ...fronte ao comercio galego,
que inviste os seus beneficios en Galiza, contrata en Galiza,
xera emprego de moita mellor calidade en Galiza, moito
máis sustentábel, e que contribúe dun xeito moi importante...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PRADO CORES: ...a dinamizar a economía galega.

Unha vez máis, señoras e señores do Partido Popular,
perden unha oportunidade de poñerse do lado de Galiza, é
unha lástima. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Votación dos textos lexislativos
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A señora PRESIDENTA: Pasamos á votación dos textos
lexislativos. 

Pechamos as portas.

Comezamos polo Ditame emitido pola Comisión 4ª,
Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema uni-
versitario de Galicia.

Votamos, en primeiro lugar, as emendas do Grupo Parla-
mentario do Bloque Nacionalista Galego números 1 á 13 e
15 á 33, documento número de rexistro 8128.

Votación das emendas do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego números 1 á 13 e 15 á 33 ao Ditame da Comisión 4ª,
Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema
universitario de Galicia. 

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: Votamos as emendas do Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda contem-
pladas no documento número de rexistro 8132.

Votación das emendas do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda números 1, 3, 5 a 12, 15, 17, 18, 21 a 28, 30, 313,
33 a 35, 37 a 47, 49 a 52 e 54 a 56 ao Ditame da Comisión
4ª, Educación e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema
universitario de Galicia.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: Votamos as emendas do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, documento núme-
ro de rexistro 8125.

Votación das emendas do G.P. dos Socialistas de Galicia
números 1, 4, 5, 7, 9 a 20, 22 a 54, 60 a 64, 66 a 71, 73 a
77, 79 a 87, 89, 90, 93 a 112, 115, 117, 121, 122 e 124 a 130
ao Ditame da Comisión 4ª, Educación e Cultura, sobre o
Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: E votamos, por último, o ditame
da comisión.

Votación do Ditame emitido pola Comisión 4ª, Educa-
ción e Cultura, sobre o Proxecto de lei do Sistema universi-
tario de Galicia.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 41; votos en contra, 33.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia queda aprobada a Lei do Sistema uni-
versitario de Galicia.

A señora PRESIDENTA: Continuamos co segundo dos tex-
tos lexislativos: Ditame emitido pola Comisión 1ª sobre o
Proxecto de lei da galeguidade.

Comezamos coa votación das emendas do Grupo Parla-
mentario do Bloque Nacionalista Galego contempladas no
documento número de rexistro 8108.

Votación das emendas do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego números 2 a 4, 6, 7, 9 a 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29
a 35 e 37 a 40 ao Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institu-
cional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o
Proxecto de lei da galeguidade.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.
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En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: Votamos as emendas do Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda contem-
pladas no documento número de rexistro 8109.

Votación das emendas do G.P. da Alternativa Galega
de Esquerda números 2, 4 a 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21 a
28, 30 a 39, 41 a 52 e 54 a 64 ao Ditame emitido pola
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior sobre o Proxecto de lei da galeguida-
de.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: Votamos as emendas do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia contempladas no
documento número de rexistro 8105.

Votación das emendas do G.P. dos Socialistas de Galicia
números 1 a 4, 6 a 13, 15 a 26, 30, 38, 39, 41 a 43, 45, 49 a
66 e 68 a 98 ao Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institu-
cional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o
Proxecto de lei de galeguidade.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia quedan rexeitadas estas emendas.

A señora PRESIDENTA: E votamos, por último, o ditame
da comisión.

Votación do Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institu-
cional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior no Pro-
xecto de lei da galeguidade.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 41; votos en contra, 33.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia queda aprobada a Lei da galeguidade.

A señora PRESIDENTA: Por último, votamos a toma en
consideración da Proposición de lei do Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego de establecemento dun
imposto sobre as grandes superficies.

Votación da toma en consideración da Proposición de lei
do G.P. do Bloque Nacionalista Galego de establecemento
dun imposto sobre as grandes superficies.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia queda rexeitada a toma en considera-
ción desta proposición de lei.

A señora PRESIDENTA: Continuamos coa orde do día co
punto tres, de comparecencias.

Comparecencia da Sra. conselleira de Traballo e Benestar,
por petición propia, para informar das actuacións e do
desenvolvemento, no ano 2013, para avanzar na integra-
ción social e laboral das persoas con discapacidade

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para a súa primeira
intervención a conselleira de Traballo e Benestar, dona Bea-
triz Mato Otero.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, presidenta.

Boa tarde, señorías.

Acudo hoxe a este Parlamento, por petición propia, para
informar das actuacións que dende a Consellería de Traballo
estamos a desenvolver para avanzar na integración social e
laboral das persoas con discapacidade. Hoxe neste Parla-
mento poñemos en primeiro plano a discapacidade, e fágoo
porque as políticas sociais ocupan un lugar prioritario para
este Goberno, por iso presentamos as contas máis sociais da
historia da autonomía, onde 3 de cada 4 euros van destina-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

80

Número 26
11 de xuño de 2012



dos á sanidade, á educación e aos servizos sociais; é dicir, o
77 % do presuposto da Xunta de Galicia é para o gasto
social.

Dentro das políticas sociais que estamos a impulsar
dende a Consellería de Traballo, os colectivos máis desfavo-
recidos son obxecto dun tratamento destacado. Sobre todo
os colectivos que están a pasar maiores dificultades, entre os
que, evidentemente, se atopa a discapacidade. Para este
colectivo estamos a poñer en marcha medidas destinadas a
facilitarlle a súa vida cotiá e tamén a acadar unha igualdade
de oportunidades real e efectiva. Todo cun obxectivo moi
claro, que é que as persoas con discapacidade teñan unha
integración plena na nosa sociedade. Traballamos para cons-
truír unha sociedade cada vez máis inclusiva e tamén cada
vez máis integradora; e redobramos os nosos esforzos para
impedir que os efectos da crise recaian nas persoas máis vul-
nerables.

En Galicia actualmente hai rexistradas 200.000 persoas
recoñecidas con algún tipo de discapacidade, o que repre-
senta preto do 12 % da poboación. Ao noso entender, consi-
deramos imprescindible blindar o orzamento destinado ás
persoas con discapacidade; é dicir, que o presuposto do ano
2013 para todas as políticas vencelladas á discapacidade é o
mesmo que no ano 2012. Polo tanto, este ano preto de 83
millóns de euros estarán destinados á discapacidade. Dentro
destes 83 millóns de euros, 66 están vencellados á atención
social e 17 están vencellados ao emprego, porque para aca-
dar unha inclusión real e plena é imprescindible –e así o
entendemos– que actuemos dende o eido laboral.

Dende este Goberno fixemos un importante esforzo para
aplicar estratexias eficientes que dalgunha maneira optimi-
cen os recursos públicos en materia de discapacidade; un
esforzo no que non traballamos sós, senón que o fixemos de
xeito conxunto coas entidades, coas organizacións e coas
asociacións que representan ao colectivo da discapacidade,
porque son elas as que coñecen mellor que ninguén a reali-
dade de primeira man, a realidade que están a vivir, o día a
día e as necesidades das persoas con discapacidade, e non
queremos, nin debemos, desaproveitar os anos de experien-
cia que levan traballando pola discapacidade.

Por iso dende abril do ano 2009, que accedemos ao
Goberno, as nosas políticas sociais seguiron sempre esa

senda tan básica e esencial nos momentos que vivimos, que
é a da colaboración e do diálogo. Así, ao pouco de chegar,
puxemos en marcha un plan de acción integral para a disca-
pacidade. Fomos o primeiro Goberno galego en elaborar un
plan destas características, e ademais fixémolo por consen-
so. Podo garantir que non foi unha tarefa fácil, que non é
doado adoptar acordos entre todas as entidades vencelladas
á discapacidade e mesmo tamén entre todos os departamen-
tos da consellería que participaron activamente niso; pero foi
posible grazas á xenerosidade e ao compromiso de todos
eles. Isto quere dicir que nel están recollidas as achegas de
todas as partes implicadas: entidades, colexios profesionais
e, evidentemente, o resto dos departamentos da Xunta de
Galicia, porque entendemos que calquera política social
necesita unha abordaxe integral e multidisciplinar, e especi-
ficamente cando nos estamos a referir á discapacidade. Gra-
zas a esta cooperación fomos quen de dotar a Galicia dunha
ferramenta única e coordinada para a planificación e o des-
envolvemento das políticas de atención á discapacidade;
unha ferramenta que consta de 305 medidas concretas e que
engloba todos os ámbitos de actuación na área da discapaci-
dade.

Do total das actuacións neste último ano de aplicación
deste plan xa temos executado o 87 %, é dicir, case podemos
afirmar que o total cumprimento das 305 medidas foron
levadas a cabo ao longo da pasada lexislatura. De todas estas
actividades beneficiáronse anualmente unha media de
100.000 persoas con discapacidade, que representa –tal e
como dixen ao principio da miña intervención– practica-
mente a metade do colectivo de persoas con discapacidade.
E non só iso, senón que ademais achegamos todas estas
medidas tamén a preto de 60.000 persoas máis, persoas que
son do entorno das persoas con discapacidade e persoas que
son familiares.

Falamos dun plan que recolle tres eixes esenciais: a
ampliación e mellora dos servizos públicos, por unha banda;
a aposta polo emprego como instrumento óptimo para a
inserción social; e tamén o compromiso cunha accesibilida-
de universal. Mediante este plan puxéronse marcha medidas
salientables, como a posta en marcha de novos dispositivos
de teleasistencia, e estamos a falar de máis de 1.090 disposi-
tivos, polo tanto, máis de 1.090 persoas a maiores que teñen
agora o dispositivo de teleasistencia; é dicir, un 30 % máis.
Formamos tamén a máis de 2.300 profesionais do sistema
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educativo en materia de atención normalizadora. E creamos
tamén unha tarxeta sanitaria –que non existía– especial para
nenos e nenas con trastorno de espectro autista, das cales
entregáronse preto de 1.500. Ademais, a estas tarxetas hai
que engadir tamén as tarxetas especiais para as persoas con
alzheimer, que se puxeron en marcha no ano 2012 e que che-
garon ata os 648.

A señora PRESIDENTA: Conselleira, perdón, é que hai aí
un interruptor para que poida ver mellor. 

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Vale, vale, grazas.

Publicamos o decreto polo que se regula a atención á
diversidade do alumnado nos centros docentes de Galicia,
que ten como obxectivo facilitar o máximo desenvolvemen-
to persoal e social de todos os alumnos, tendo en conta a sin-
gularidade de cada un. E tamén elaboramos un estudo sobre
discapacidade e xénero, que permite coñecer en profundida-
de as necesidades das mulleres con discapacidade na nosa
comunidade. Ademais tamén revisamos 246 convenios
colectivos para garantir a consideración do binomio de dis-
capacidade e xénero.

Xa no ano 2011 puxemos en marcha na Xunta o sistema
de videointerpretación para persoas xordas, a través do cal
se atenderon preto de 2.245 chamadas. E tamén na asisten-
cia presencial no Rexistro xeral da Xunta de Galicia, nas
delegacións territoriais e mesmo tamén a través do portal
corporativo.

Outra actuación importante que vimos realizando dende
esta consellería, e á que destinamos importantes recursos, é
a creación de novas prazas públicas neste ámbito. Dende a
nosa chegada ao Goberno da Xunta de Galicia creáronse 631
novas prazas públicas para a discapacidade; é dicir, un
14,5 % máis das que había á nosa chegada; é dicir, un 42,5 %
máis das que creou o Goberno bipartito en catro anos, cando
había moitísimos máis recursos económicos. E isto só é
posible porque  este Goberno segue unha planificación que
é coherente e porque sabemos que as prazas sociais, ademais
de crealas, hai que mantelas. Precisamente ao mantemento
destas prazas públicas para as persoas con discapacidade
estamos a destinar este ano 2013 16,7 millóns de euros; e, se
lle engadimos o mantemento das prazas públicas de disca-

pacidade de dependentes, serían 26,2 millóns de euros. Cun
presuposto similar ao que había no ano 2006 imos manter
750 prazas máis das existentes naquel ano. Evidentemente,
isto é posible porque se fai unha xestión eficaz e unha xes-
tión coherente. E non só iso, senón que ademais seguiremos
incrementando o número de prazas; de feito, no que levamos
de ano, nos case seis meses que levamos de ano, foron 45 as
novas prazas públicas creadas para a discapacidade.

Dentro das actuacións que estamos a desenvolver en
materia de discapacidade consideramos prioritario e esencial
o ámbito do emprego, posto que entendemos que a mellor
política social que se pode desenvolver na nosa comunidade
é, evidentemente, o emprego. E a pesar da diminución no
ano 2012 de fondos estatais para as políticas activas de
emprego, este Goberno segue apostando decididamente polo
emprego, e máis no entorno da discapacidade. Tal é así, que
son 17 os millóns de euros destinados ás entidades da disca-
pacidade para a mellora da empregabilidade das persoas con
discapacidade. 

Entre os nosos obxectivos principais en materia de
emprego e discapacidade atópase promover a formación,
mellorar a empregabilidade e fomentar a orientación laboral
e a contratación entre as persoas con discapacidade. Por iso
esta consellería considera que é un colectivo prioritario en
todas as nosas políticas activas de emprego o colectivo da
discapacidade. Tal é así, que no ano 2012 –vólvoo repetir–,
pese ao axuste feito polo Goberno central nas políticas acti-
vas de emprego, mantivemos intacto o presuposto que había
no ano 2011, repetindo o compromiso no ano 2012 e vol-
véndoo repetir no ano 2013, destinando os mesmos fondos
para as políticas activas de emprego na discapacidade.

Nesta liña tamén xogan un papel importante os centros
especiais de emprego. Estes centros, ademais de realizar un
traballo produtivo, asegúranlles un emprego remunerado aos
traballadores con discapacidade e actúan como un excelente
instrumento de integración laboral. Tendo en conta todo isto,
dende a Consellería de Traballo e Benestar destinamos este
ano preto de 8 millóns de euros para o mantemento de cen-
tros especiais de emprego; unha actuación á que ao longo da
lexislatura anterior desde este Goberno destinamos 38,5
millóns de euros. E isto é así única e exclusivamente por
prioridade deste Goberno, e isto é así única e exclusivamen-
te por decisión desta consellería. Porque hai que recordar
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que hai comunidades como Valencia que non cobren os 12
meses do salario destas persoas con discapacidades empre-
gadas nos centros especiais de emprego; e tamén hai que
recordar que hai comunidades como Extremadura, ou
mesmo Andalucía, que no seu presuposto do ano 2013 non
atopan nin un só euro de apoio á creación para os centros
especiais de emprego.

Con este investimento apoiamos na anterior lexislatura o
emprego de preto de 9.000 traballadores e traballadoras con
discapacidade na nosa comunidade, e agora, neste ano 2013,
nos 115 centros especiais de emprego atoparán esa axuda
2.000 traballadores e traballadoras. Co mesmo obxectivo, o
de fomentar o emprego para as persoas con discapacidade, e
froito dun acordo do diálogo social cos empresarios e cos sin-
dicatos, reforzamos os incentivos á contratación de traballa-
dores e traballadoras con discapacidade na empresa ordina-
ria, coa finalidade de favorecer a súa integración no mercado
laboral. Este programa presta unha especial atención ás
mulleres con discapacidade e ás persoas con discapacidade
que teñen especial dificultade para insertarse no mercado
laboral. Mediante esta actuación, temos investido 5 millóns
de euros ao longo da lexislatura anterior e apoiado a contra-
tación de 1.382 persoas. E este ano serán 1,1 millóns de euros
para apoiar a contratación de 300 persoas con discapacidade. 

Ademais apostamos tamén pola orientación laboral a
cargo dos profesionais; unha orientación capacitada para
atender as necesidades específicas das persoas con disca-
pacidade. Ao abeiro deste plan de acción para as persoas
con discapacidade, 60 orientadores laborais subvenciona-
dos por esta consellería realizaron 20.000 orientacións
laborais dirixidas a este colectivo; e desde que se iniciou o
plan, 1.038 persoas con discapacidade recibiron formación
a través de cursos para persoas desempregadas. Por exem-
plo, recentemente vimos de autorizar no Consello da Xunta
de Galicia unha colaboración coa Confederación Galega de
Persoas con Discapacidade (Cogami) para un programa de
formación profesional e ocupacional que permitirá mello-
rar a empregabilidade e as posibilidades de inserción de
preto de 400 persoas con discapacidade, no que estamos a
investir 520.000 euros. Do mesmo xeito, e dentro do pro-
grama de promoción do emprego autónomo, estimamos
que serán 600.000 os euros destinados a que preto de 60
autónomos con discapacidade poidan levar adiante o seu
proxecto de vida.

En total, tendo en conta todas as actuacións que realiza-
mos en materia de emprego, este ano destinamos 17 millóns
de euros a mellorar a empregabilidade das persoas con dis-
capacidade e imos manter 2.700 postos de traballo para per-
soas con discapacidade. E todo isto facémolo porque, unha
vez máis, falamos de blindar o orzamento destinado, e esta
vez blindamos o orzamento destinado ao mantemento das
entidades que traballan con persoas con discapacidade,
motivo polo que este ano introducimos unha novidade
importante, e é que hai un novo marco de colaboración co
Comité de Entidades Representantes de Persoas con Disca-
pacidade (Cermi); un marco que pretende ser máis xusto,
máis solidario e máis estable. A través desta colaboración
blindamos a partida destinada á discapacidade, de tal xeito
que a contía que recibiron o conxunto das entidades sociais
para o mantemento o ano pasado vai ser a mesma que reci-
ban no ano 2013; é dicir, 3 millóns de euros. Este ano fixé-
molo a través de sete convenios de colaboración que acaba-
mos de asinar coas entidades de discapacidade adscritas ao
Cermi, e facémolo cun reparto dos recursos autonómicos de
acordo coas entidades e, evidentemente, camiñando cara á
representatividade real da poboación con discapacidade da
nosa comunidade, polo tanto, máis xusto e máis equitativo.

Ademais, e tamén como novidade salientable neste ano,
imos incrementar a rede autonómica de atención temperá
coordinada na súa tripla perspectiva; é dicir, a perspectiva
sanitaria, educativa e tamén de servizos sociais, porque para
mellorar os servizos que ofrecemos ás persoas con discapa-
cidade desde os diferentes organismos da Administración é
absolutamente esencial que haxa unha organización coordi-
nada e de cooperación. Por iso a través desta rede definire-
mos o espazo de competencias de cada sistema e establece-
remos tamén un modelo de coordinación que, sen dúbida,
redundará na mellora da atención.

Nesta mesma liña, na da aposta pola calidade na aten-
ción, seguimos traballando nunha ferramenta que é novido-
sa, que é a carteira de servizos sociais; unha ferramenta que
está pensada para mellorar o benestar dos galegos e das gale-
gas con dependencia e para obter o maior rendemento de
todos os recursos de que dispoña a nosa comunidade autó-
noma.

A nova carteira vai contribuír á optimización dos servi-
zos, analizando as necesidades das persoas con dependencia
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e ofrecendo a atención máis adecuada en cada caso. Polo
tanto, estamos a falar de facer un traxe á medida para todas
as persoas dependentes, porque os usuarios van recibir os
servizos diferenciados que realmente precisan en función
das súas propias características, circunstancias e preferen-
cias. Por iso a carteira establece unha primeira distinción
entre os servizos comúns e os servizos específicos. Entre os
servizos específicos, atópanse aqueles deseñados para aque-
las persoas cuxa dependencia estea motivada por unha causa
determinada, como é o caso da discapacidade física, da pará-
lise cerebral, do dano cerebral, da discapacidade intelectual,
da enfermidade mental e doutros trastornos autistas. A nova
carteira permite a concreción das necesidades de cada persoa
e permite tamén a flexibilidade á hora de darlles a resposta
máis axeitada. 

A partir da súa publicación, o usuario terá a posibilidade
de acceder a ese menú flexible de servizos, que poderá com-
binar para obter unha atención integral ás súas necesidades.
Por primeira vez dispoñeremos dunha carteira específica
para os diferentes tipos de discapacidade e duns servizos
concretos como, por exemplo, para o Alzheimer. Polo tanto,
a carteira levará aparellado un significativo incremento da
calidade da atención que reciben estas persoas. Unha boa
mostra da aposta decidida que fai este Goberno pola optimi-
zación dos recursos e pola excelencia na posta de servizos é
precisamente a presentación desta carteira.

Pero queremos introducir melloras na atención das per-
soas con discapacidade, introducir melloras nos mecanismos
de atención e tamén na normativa vixente neste ámbito. Por
iso neste ano traeremos a este Parlamento a nova lei de acce-
sibilidade; un novo texto que introducirá unha visión máis
ampla e que vai máis alá do urbanismo e da edificación,
regulando tamén outras barreiras que limitan a igualdade de
oportunidades, como, por exemplo, a comunicación ou
mesmo tamén o acceso ás tecnoloxías.

Cremos que é preciso actualizar a normativa actual, que
data do ano 1997, e adaptala a esa nova realidade, tanto das
persoas con discapacidade como mesmo tamén da nosa
sociedade actual. Por iso estableceremos como principios
reitores desta nova lei a accesibilidade, o deseño para todos,
a inclusión social, a igualdade de oportunidades e a vida
independente. E estableceremos tamén novos ámbitos que
agora mesmo non están recollidos na lei e que responden aos

cambios producidos na nosa sociedade nos últimos anos,
como son a sociedade da información, as telecomunicacións
e o acceso aos servizos públicos.

Como xa salientei, este Goberno ten feito melloras
importantes en materia de xestión e en materia de coordina-
ción. Unha boa mostra é o Informe social unificado, que
constitúe un importante paso adiante na calidade da aten-
ción do sistema. Dende o pasado mes de abril estamos des-
envolvendo un instrumento común que facilita o acceso aos
servizos sociais vinculados á área da necesidade de autono-
mía persoal, diminuíndo ao mínimo o traballo de cumpri-
mentación de diferentes formularios que tiña o informe
social. O que queremos con este Informe social unificado é
simplificar todos os procesos nos formularios a cumpri-
mentar, xa que ata agora en moitos dos casos os distintos
formularios tiñan contidos moi similares, polo tanto, era
esencial reducilos. Para simplificar os trámites, configura-
mos ese modelo único para o seu uso xeneralizado por parte
de todos os traballadores sociais en relación cos servizos
dirixidos ás persoas; neste caso persoas maiores, persoas
con discapacidade ou persoas con dependencia. É dicir,
acurtamos tempos e procesos, sendo deste xeito máis
doado, se cabe, para o solicitante e tamén para os propios
traballadores sociais.

Co Informe social unificado contribuímos a que os crite-
rios de recompilación de datos e organización de informa-
ción sexan o máis homoxéneos posible. Recóllese tamén a
información imprescindible para a aplicación dos actuais
baremos de acceso aos diferentes servizos e prestacións. En
definitiva, trátase dun instrumento normalizado que recolle
a información básica, pero suficientemente ampla, para
lograr unha perspectiva global da situación da persoa, das
súas necesidades e potencialidades e tamén da súa rede de
apoio social e institucional. E ademais este informe é o paso
previo á creación da historia social única, na que estamos
traballando actualmente e que pretendemos que nun futuro
se integre como o historial clínico, de forma que cada persoa
teña un só historial con toda a súa información.

Neste eido tamén vimos de dar luz verde no Consello da
Xunta de Galicia á Estratexia da prevención e detección pre-
coz da dependencia; unha folla de ruta de carácter transver-
sal que prevé alongar a autonomía persoal dos galegos e das
galegas. De feito, este documento fai que a nosa comunida-
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de sexa pioneira á hora de establecer unha guía de actuación
nesta materia.

Para a elaboración creáronse 8 grupos de traballo, for-
mados por distintos departamentos da Xunta de Galicia e por
entidades representativas do sector. O documento establece
6 áreas de actuación, con 28 obxectivos e 392 propostas de
actuación; unhas medidas coas que estimamos que ata o
2020 preto de 4.000 galegos conseguirán evitar e previr a
dependencia. Trátase dunha serie de recomendacións que
permitirán orientar a organización e funcionamento dos ser-
vizos sociais, de xeito que se avance na mellora das condi-
cións de vida das persoas en materia de saúde, previndo os
factores de risco e camiñando cara á integración integral.
Deste xeito damos un salto cualitativo nas actuais políticas
sociais, para pasar do eido asistencial ou paliativo á preven-
ción e á detección precoz. 

Tamén temos posto en marcha o pasado mes de maio o
Plan marco de atención sociosanitaria; un plan que elabora-
mos en colaboración directa coa Consellería de Sanidade e
co que pretendemos facer que o espazo sociosanitario sexa
unha realidade na nosa comunidade. Isto esixe, evidente-
mente, unha actuación totalmente coordinada entre ambas as
dúas consellerías, compartindo información e compartindo
recursos.

As persoas con discapacidade son unha verdadeira prio-
ridade para este plan, posto que representan tres dos cinco
perfís de poboación aos que vai dirixido, en concreto, ás per-
soas con discapacidade física e dependencia funcional ele-
vada, ás persoas con discapacidade asociada á enfermidade
mental e tamén ás persoas con discapacidade intelectual.

A nosa finalidade última é ofrecer a máxima calidade na
atención aos galegos e galegas, ao tempo que contribuímos
a garantir a sostibilidade do sistema, apostando pola preven-
ción e os recursos máis axeitados para cada usuario, que non
sempre coinciden cos máis custosos.

En definitiva, desde este Goberno introducimos melloras
importantes na atención ás persoas con discapacidade na
calidade dos servizos, no fomento do emprego para este
colectivo e incluso nun eido tan importante como é a pre-
vención e a promoción da autonomía persoal, e, repito, blin-
damos o orzamento destinado á discapacidade este ano e

investimos 83 millóns de euros para a atención social e o
fomento do emprego deste colectivo.

Ao pouco de chegar este Goberno foi quen de levar
adiante un plan de acción integral para a discapacidade, o
primeiro plan da acción que se desenvolve na historia da
nosa comunidade autónoma e que, evidentemente, xa puxe-
mos en marcha, e preto do 100 % das medidas están levadas
adiante. Un plan que xa deu resultados positivos, entre os
que destacan as máis de 1.090 persoas que teñen agora
novos dispositivos de teleasistencia, a formación de máis de
2.300 profesionais do sistema educativo en materia normali-
zadora, a creación dunha tarxeta sanitaria especial para
nenos con trastorno de espectro autista, das cales se entrega-
ron 1.500 tarxetas, e tamén as 631 novas prazas públicas de
atención á discapacidade.

Fixemos do emprego un piar fundamental para a integra-
ción das persoas con discapacidade, e o resultado desta
aposta foi o emprego de 9.000 traballadores e traballadoras
con discapacidade a través dos centros especiais de empre-
go, que para este ano será de 2.000; incentivamos e apoia-
mos a contratación de preto de 1.400 persoas na pasada
lexislatura, e para este ano serán 300; apostamos pola orien-
tación laboral a cargo de profesionais, e de feito foron
20.000 as actuacións de orientación realizadas cos 60 orien-
tadores laborais; e asinamos un convenio de colaboración
con Cogami para mellorar as posibilidades de empregabili-
dade de 400 persoas con discapacidade.

Blindamos o orzamento destinado ao mantemento das
asociacións das entidades que traballan con persoas con dis-
capacidade, destinando 3 millóns de euros; melloramos a
xestión a través do Informe social unificado, de forma que
simplificamos os trámites coa utilización dun único formu-
lario; creamos a estratexia para a prevención e detención
precoz da dependencia, que tamén, evidentemente, promove
a autonomía persoal na discapacidade; estamos traballando
nunha creación dunha rede autonómica de atención temperá,
coordinada entre  sanidade, educación e servizos sociais;
seguiremos traballando pola posta en marcha da carteira de
servizos sociais, unha ferramenta novidosa na que por pri-
meira vez se fai un apartado específico aos diferentes tipos
de discapacidade; este ano traeremos a este Parlamento a
nova Lei de accesibilidade, que será un novo texto cunha
visión moito máis ampla que a actual; e temos posto xa en
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marcha ese Plan marco de atención sociosanitaria, un plan
que elaboramos en colaboración coa Consellería de Sanida-
de e co que pretendemos facer que exista na nosa comuni-
dade un espazo real sociosanitario en Galicia.

En definitiva, fixemos melloras importantes que redun-
dan nunha mellor e maior atención para as persoas con dis-
capacidade, andamos un camiño importante, pero aínda
queda camiño por percorrer; por iso imos seguir traballando
ata acadar esa igualdade real e plena das persoas con disca-
pacidade na nosa sociedade.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.

Rolda dos grupos parlamentarios.

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Adán Villamarín.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señora presidenta.

Boa tarde, señores deputados, señoras deputadas; boa
tarde, señora conselleira.

Efectivamente, hoxe, escoitándoa a vostede, eu dubido
de se vivimos en mundos paralelos, de se vostede en San
Caetano ten unha realidade e as persoas que viven fóra viven
outra realidade ben distinta. Despois de que os colectivos
que traballan no ámbito da discapacidade tiveran reunións
cos grupos parlamentarios pedindo que se convocara a
Comisión Parlamentaria non Permanente sobre a Discapaci-
dade, despois de ter recibido diferentes queixas a respecto da
situación laboral na que están, de empregabilidade e socio-
sanitaria, vostede hoxe comparece neste Parlamento e o que
podiamos dicir é que é máis ben un exercicio de colgarse
medallas a respecto dunha situación bastante tremenda que
viven as persoas que conforman, efectivamente, os diferen-
tes colectivos da discapacidade ou da diversidade funcional. 

Vostede afirma rotundamente desde esta tribuna que nese
plan que vostedes realizaron se cumpriron as actuacións nun
87 %; de feito, teñen a avaliación dese plan, no cal incluso
falan de cumprimentos dalgunhas actuacións, como no
emprego do 90 %. Señora conselleira, a situación en Galiza,

segundo comecemos polo ámbito da empregabilidade, xa
que vostede puxo moito fincapé e efectivamente os colecti-
vos que traballan nese ámbito así o determinan, vostede sabe
que é das peores situacións, segundo os datos oficiais no
Estado, ¿verdade? Sabe que ocupamos o quinto lugar pola
cola en taxa de actividade, pero temos o triste récord de ser,
xunto con Canarias, as comunidades nas cales a fenda que
existe entre a actividade das persoas con discapacidade e as
persoas sen discapacidade é máis ampla; xunto con Canarias
somos a comunidade autónoma cunha fenda máis ampla. E
aí o que vostede decide para o 2013 é reducir nun terzo; é
dicir, reducir o financiamento do 30 % ao 20 % da área de
orientación e colocación, o que significa que estas entidades
van ter que decidir se limitan o número de orientadores ou
se manteñen o mesmo número; claro, tendo en conta que
reciben ademais esas subvencións cun atraso de tres, catro
meses e que neste momento teñen, ademais, moitas dificul-
tades para acceder ao financiamento dos bancos, ou, como
queiramos chamar, das entidades financeiras, que nin tan
sequera neste momento deixan crédito a estas entidades. 

Polo tanto, queremos que no seguinte turno nos explique
como entende vostede a redución nesta área de orientación
de pasar dun orzamento de 30.000 euros por cada persoa
contratada a 20.000. Tamén queremos que nos explique –e
ademais hoxe debatemos o informe do Valedor do Pobo–
como é posible que aínda nos estean chegando queixas de
que non cumpre a Administración coa porcentaxe que exis-
te de reservas de prazas entre o 3 % e o 5 % e que está oco-
rrendo para que non se cubran estas prazas, que deberían
estar sendo cubertas con persoas con discapacidade, desde
os organismos públicos. 

E tamén, señora conselleira, queremos que nos explique
en sede parlamentaria como é posible que a Inspección de
Traballo, segundo as denuncias que nos chegan, non actúe
cando as empresas de máis de 50 traballadores non cubran
as reservas de prazas do 2 %, tal e como podemos compro-
bar hoxe no propio informe do Valedor do Pobo, do que
seguramente vostede é coñecedora. Incluso tamén queremos
que nos explique como na súa avaliación –que está dispoñi-
ble na súa páxina web ese plan ao que vostede hoxe tantas
flores lle botou–, na área de formación e emprego, que vos-
tede, segundo di aquí e afirma que se cumpren nesta área o
90 % das accións –para estar tristemente na cola no ámbito
da discapacidade e do emprego do Estado español–, vemos
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cuestións que realmente nos preocupan. É dicir, a propia
avaliación do plan recoñece que a Dirección Xeral de For-
mación e Colocación non dotou os centros propios de for-
mación do equipamento adaptado ás persoas con discapaci-
dade. Aquí aparece que o propio Departamento de Forma-
ción e Colocación nin tan sequera deu resposta, e que non
hai orzamento destinado. E poderiamos seguir con todas as
accións que aquí se asumen. 

Dende a Dirección Xeral de Promoción do Emprego non
existen datos para poder avaliar este informe. Non hai datos,
por exemplo, a respecto da asignación de contías  superiores
no caso de inserción laboral a persoas con discapacidade... É
dicir, o seu plan, digamos, os datos que vostede ten del na
consellería, mostra a incapacidade para traballar no ámbito
da formación e da empregabilidade, e dende as entidades de
iniciativa social, efectivamente, o que podemos ver é máis
que preocupación cando ven reducidos os fondos e, polo
tanto, a contratación de persoal nese ámbito.

Vostede falounos aquí tamén do ámbito educativo. No seu
plan avalían as accións como conseguidas nun 91,3 %. Seño-
ra conselleira, no ámbito da educación e da integración das
persoas con discapacidade isto é constantemente unha des-
feita. Os casos son múltiples, e vostede, a non ser que estea
nunha torre de marfil en San Caetano, ten que coñecelo per-
fectamente. Dous son os problemas fundamentais: accesibili-
dade e coidadores; dous son eses problemas fundamentais.

Unha nai facíanos chegar unha queixa que dicía que
cando avisa á Inspección educativa de que o seu fillo non
pode saír ao patio, o que se lle di é que non vaia ao patio;
non que se arranxe esa escola pública para que, efectiva-
mente, se dea cumprimento á lei. Non necesitamos unha
nova lei de accesibilidade, necesitamos que se cumpra a
lexislación vixente para que todos os nenos e nenas teñan,
efectivamente, esas posibilidades de poder acceder a todos
os espazos.

Coidadores nos centros públicos, ¿cal é a realidade?
Redución de coidadores, redución do profesorado de audi-
ción e linguaxe, redución xustamente do que necesitan os
nenos e nenas con diversidade funcional. Vostede sábeo por-
que ten moitas reclamacións na súa consellería e na Conse-
llería de Educación, e saben perfectamente cal é a situación.
Non é posible enmascarar os datos en ningún plan cando

sabemos que un dos problemas fundamentais que teñen é a
falta de coidadores. ¿Sabe o que pasa, señora conselleira,
cando un coidador ou coidadora colle unha baixa inferior a
quince días? Que non se cobre. Polo tanto, a dirección do
dentro en moitas ocasións ten que pedirlles ao pai ou á nai
que non envíen a ese neno ou a esa nena á escola pública. Iso
está ocorrendo nos centros do noso país, e vostedes sábeno,
porque, efectivamente, a situación dun neno cunha discapa-
cidade importante nun centro público onde non se cobre
unha baixa do seu coidador ou coidadora implica que ese
centro teña realmente un problema moi importante.

Polo tanto, señora conselleira, sobre a infancia, a disca-
pacidade e o ensino, non hai un 90 % de cumprimento deste
plan, hai realmente un suspenso moi claro; non hai decretos,
nada máis que decretos fume, co cal, vostedes queren tapar
o que é realmente neste momento unha desigualdade clara
dos nenos no ámbito do ensino público, e xa non digamos
dos nenos e das nenas con discapacidade.

A respecto da sanidade, señora conselleira, ¿cobrar as
próteses ás persoas cunha discapacidade é poñer os piares
para que, efectivamente, poidan acceder á igualdade? ¿Vos-
tede sabe, señora conselleira, o que significa ter unha próte-
se de calidade ou non de calidade? ¿Vostede sabe o que sig-
nifica adiantar 6.000, 12.000 ou 15.000 euros cando unha
persoa necesita unha prótese, por exemplo, antiúlceras, que
son de uso habitual en todas as cadeiras de rodas? ¿Esa é
unha necesidade que vostedes agora queren que reembolse a
persoa que o ten que utilizar? Mire, señora conselleira, no
ámbito sociosanitario, o que non se pode é estar dando os
pasos atrás que leva dando a Consellería de Sanidade, poñer
impostos realmente ás persoas con enfermidade e con disca-
pacidade, por non falar xa das listas de espera. Por exemplo,
en Vigo, os nenos que teñen espectro de autismo, chegaron
a tardar un ano para ir ao neurólogo, ¡un ano para ir ao neu-
rólogo! Esa é a lista de espera que existe cotexada, por
exemplo, en Vigo.

Autonomía persoal, ¿pero que nos vén contar, señora
conselleira? Pode vostede revisar simplemente o informe do
Valedor do Pobo. É que vivimos exactamente no limbo da
dependencia...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
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A señora ADÁN VILLAMARÍN: ..., é que neste
momento nin tan sequera sabemos cantos dependentes exis-
ten recoñecidos, e que non teñen ningún tipo de prestación.

O 065. Revise o informe do Valedor do Pobo. Explíque-
nos que vai facer con el agora que, efectivamente, hai que
renovar o contrato, se non me falla a memoria.

E, señora conselleira, prazas, díganos onde, onde esas
586 –dicía vostede na última nota de prensa da consellería–
aumentaron desde hai poucos días, agora son 600 e pico,
¿onde se crearon?

E explíquenos aquí, explique no Parlamento que fixo
vostede a respecto do centro de Bóveda. ¿Por que vostede
decide que non sexa unha residencia pública, que non sexa
unha residencia xestionada pola iniciativa social? E a súa
aposta é clara e decidida a que sexa unha residencia privada,
que busca o beneficio dunha empresa. Esa é a súa aposta da
discapacidade,...

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

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...esa é a súa aposta da
dependencia: nin pública nin iniciativa social, senón buscar
o máximo beneficio e vir a este Parlamento colgarse meda-
llas cun problema que debería ser realmente preocupación
da súa consellería.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
Señora Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

Ben, está claro que a cor do cristal depende dos ollos que
a miran. Dende logo, non nos ocupa un tema nada doado, un
tema tan sensible, un tema que nos debería preocupar tanto,
tanto como para que fose creada unha comisión especial,
unha comisión da discapacidade, que de momento e neste

período de sesións todavía non se reuniu; non se reuniu
dende a pasada lexislatura, nada sabemos polo de agora
cando vai comezar a traballar. E volta vostede con que estas
son as contas máis sociais.

Mire, dixémolo xa en varias ocasións: que se recorte
menos nalgunhas partidas non significa que sexan uns orza-
mentos bos, significa que son igualmente malos pero que
recortan menos que noutras partidas. As políticas para aca-
dar a igualdade social teñen que ser algo máis que papel de
xornal ou que noticia. As políticas para igualdade social hai
que amosalas, polo tanto, con feitos, e os feitos que obser-
vamos non son nada alentadores.

Segundo un estudo da ONCE –non moi sospeitosa de
marxismo-leninismo–, as persoas con discapacidade teñen
un 25 % máis de probabilidades de experimentar a pobreza
no Estado español, onde estamos a falar dun 20 % de nenas
e nenos en situación de pobreza, 3 millóns de seres humanos
en situacións de pobreza extrema. En Galicia, 650.000 per-
soas en situación de exclusión social, das cales 120.000
viven en condicións severas, segundo Cáritas, tamén organi-
zación pouco sospeitosa de pertencer ao contubernio xudeu-
masónico. Pois imaxine isto se unha persoa con discapaci-
dade ten o 25 % máis de probabilidades de vivir en situación
de pobreza. Calculen e descubrirán que as cifras son para
preocuparse.

Di o estudo que estas persoas teñen o dobre de probabi-
lidades de estar en desemprego. Con preto de 300.000 para-
das e parados galegos, imaxinen cantos deles terán unha dis-
capacidade. Imaxinen ademais cantas serán mulleres, sem-
pre dobremente excluídas. Non nos deu vostede datos de
paro nas persoas con discapacidades.

Sen embargo, a contratación destas persoas non é recla-
mada dende a consellería como un dereito. Falan de mello-
rar a empregabilidade, pero non entendemos moi ben como.
A administración proporciona subvencións a algunhas
empresas para a contratación. Pero as leis, señorías, están
para cumprilas, os dereitos sociais non son optativos e non
poden depender das subvencións e da vontade dos políticos
e dos empresarios de turno. Trinta e un anos levamos xa da
Lei de integración social dos minusválidos e continúa a ser
papel mollado no referente ás contratacións nos casos das
grandes empresas. A lei obriga que as empresas de máis de
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50 traballadoras e traballadores deban contratar polo menos
un 2 % –como xa dixo aquí a señora Adán– de persoas con
algunha discapacidade. Pero a lei incúmprese continuamen-
te e a administración, en vez de actuar para sancionar as
empresas, regala subvencións a empresas con ánimo de
lucro. Pretende sensibilizar en troques de esixir o que son
dereitos. Díganos que vai facer a este respecto, díganos que
cantidade de empresas cumpren coa Lei do 82.

As empresas con ánimo de lucro non teñen que estar a
recibir subvencións, teñen que cumprir a lei, que para iso se
fan as leis. As persoas con algunha discapacidade non deben,
polo tanto, ser empregadas como man de obra barata. Hai
que reforzar a Inspección de Traballo e a intermediación
laboral. Son persoas de pleno dereito, como calquera de nós,
e tamén nos dereitos laborais. Pero iso hai que amosalo na
práctica, señora conselleira.

Nada se falou do fomento da economía social. O traballo
nas entidades sen ánimo de lucro é un importante camiño
para a incorporación laboral, pero máis o debera ser o
emprego público. En Alternativa Galega de Esquerda cre-
mos no emprego público tamén pola súa vertente igualitaria.
A continua destrución de emprego público está tamén a
acurtar as posibilidades de moitas desas persoas para acce-
der a un emprego con garantías e, polo tanto, comezar a
camiñar cara a unha vida máis digna.

Nada semella importar para este Goberno a situación da
sanidade pública e a atención aos dependentes. As discapa-
cidades quedaron fóra do repago na nosa comunidade –é
certo–, pero ¿que pasa cos máis de 400 medicamentos que
saíron fóra do catálogo no 2012 por obra e graza do decreta-
zo? ¿Que pasa con toda esa medicación habitual que toman
algunhas persoas e que xa non está subvencionada? Non
existe ningún estudo acerca de como afecta iso ao seu peto,
ao peto das familias, e á fin á calidade de vida destas perso-
as. Non nos deu vostede ningún tipo de dato sanitario. Por-
que lembro que primeiro será comer, e cabe a posibilidade
de non poder acceder a estas medicacións.

E non só a certas medicacións. Como xa comentei no
pasado pleno, a Consellería de Sanidade, nun acto de inhu-
manidade, retiraba do catálogo a partir do 1º de maio varias
decenas de produtos sanitarios, entre os que se atopaban
cámaras inhalatorias infantís, apósitos para traqueotomías e

sondas vesicais de baixa fricción –aquelas que usan as per-
soas parapléxicas e con parálise medular–. Eu xa lle pregun-
tei á señora conselleira de Sanidade no pasado pleno se lle
parecía xusto e necesario. Non respostou. Hoxe pregúntolle
a vostede, señora conselleira de Benestar: ¿parécelle xusto?
¿Parécelle necesario? ¿Esa é unha liña do seu plan mestre, ir
retirando prestacións médicas e prestacións sanitarias?

Iso de que os plans, señorías, sempre saen ben só lle pasa
ao Equipo A. Na realidade non só non saen ben senón que
moitas persoas estanse a ver en serias dificultades para poder
acceder a estes produtos. Non quero nin pensar que pasa se,
ademais de discapacitado, a persoa é inmigrante ilegal e ade-
mais se fora muller. Neste país ser muller inmigrante e cunha
discapacidade é practicamente ter asegurada ou ben a indi-
xencia ou ben o traslado a un campo de concentración do
Estado, deses que chaman CIE.

E voltando xa ao tema sanitario, por se isto non lles pare-
cía pouco, veñen de sacar unha orde que regula o Decreto de
prestación ortoprotésica. Os pacientes, todas e todos, aque-
les que precisen do uso dunha prótese, van ter que adiantar
os cartos para poder obtela. Xa llelo dixen: traspasaron vos-
tedes as liñas vermellas de todo aquilo que é ético. ¿Pensan
vostedes que na situación que estamos, coas pensións que
hai, co desemprego nas persoas con discapacidade, cren vos-
tedes que van ter cartos suficientes para adiantar o custo
dunha cadeira de rodas –un pouco decente, xa non falamos
dalgunhas que voltaron ao catálogo e que xa estaban pois no
olvido, algunhas que xa non se empregaban–, dunha prótese
de perna, de man, etc., etc.? ¿Pensan vostedes que é normal
deixar esas persoas sen o acceso a estes produtos? Están vos-
tedes, señoría, a condenar á vida non digna milleiros de per-
soas con discapacidade. Non valen para nada os plans se
logo se fai a política contraria por detrás. Non vale para nada
dicir aquí que se defende a vida digna e logo non asegurar
unha mínima calidade da mesma.

Un plan que non conta con memoria económica. A min
gustaríame saber tamén como vai asegurar que se cumpran
as melloras precisas se non hai recursos asociados. ¿Vai
depender da graza do Goberno? ¿Son dereitos grazables os
dereitos das persoas con discapacidade, señora conselleira?

Pero, se non fora isto pouco, os dereitos que debera
garantir o Goberno mantéñense hoxe en día moitas veces
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grazas ao traballo desinteresado de asociacións e colectivos
que tamén sofren os recortes do Goberno central e do Gober-
no galego. No conxunto do Estado, un 20 % menos aproxi-
madamente para os colectivos de discapacidade. 

A Lei de dependencia, outro papel mollado; en Galicia,
máis recortes. Vimos de escoitar –como xa se dixo hoxe
aquí– o Valedor do Pobo desmentindo o que hoxe vostede
nos acaba de dicir. Faltan prazas de centro de día, faltan pra-
zas de residencia, temos centros xa construídos e baleiros
porque a consellería non os dota. ¿Onde están todas esas
camas ás que se refería vostede con anterioridade?

Tampouco avanzamos nada no camiño da integración
social. En Alternativa Galega de Esquerda pensamos que a
inclusión pasa pola educación das nenas e nenos na escola
pública, atendendo as problemáticas que teñan pero integra-
dos nas clases con alumnos e necesidades especiais. Non
pode ser que practicamente os únicos apoios que teñen
algunhas familias neste senso veñan das asociacións de
familiares. Poden complementar, efectivamente, pero non
substituír o que debera ser un dereito social.

Polo tanto, entendemos que nese consenso a consellería
debería facer un grande esforzo de cara ao 2013. Maior con-
tratación pública de mestres e mestras, maior apoio e axuda
na escola pública para acadar que a integración sexa real e
non ficticia. ¿Como van atender adecuadamente estas alum-
nas e alumnos cando están as aulas masificadas, sen tempo
sequera para prestar atención aos alumnos con máis dificul-
tades? ¿Que facemos? ¿Levámolos a aulas de educación
especial?, se é que as hai, e se non, teremos que levar as
nenas e nenos a escolas concertadas.

Facemos todas estas referencias porque pensamos que a
atención á discapacidade debe ser transversal.

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

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: As persoas con necesida-
des especiais teñen que ser tidas en conta na creación de cal-
quera plan desta consellería, ao igual que pasa coa perspec-
tiva de xénero. Pero, por desgraza, non se está a cumprir. Dá
a sensación, señorías, de que o único que importa aquí é o
negocio que poidan facer as empresas privadas en torno á

discapacidade, en torno ao benestar, igual que na educación
e na saúde, dende que pinchou a burbulla do ladrillo.

Grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gallego.

A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señor presi-
dente.

Boa tarde, señoras e señores deputados.

Señora conselleira, foi unha mágoa que a tenue luz da
primeira parte da súa intervención, xunto coas intervencións
das deputadas que formamos parte dos grupos que represen-
tan a oposición parlamentaria aquí neste Parlamento de Gali-
cia, lle arruinaran unha parte do atrezzo para este plató no
que vostede comparecía hoxe para facer esa rolda de prensa
que acostuman os membros do Goberno de Galicia no Par-
lamento de Galicia para tratar de convencernos a todos e a
todas de que vivimos nun mundo mellor.

Vostede viña hoxe aquí para falarnos do seu Plan de
acción integral, que, efectivamente, remata neste ano 2013.
E polo medio falounos, ademais de do seu plan, de moitas
outras cousas. Falounos da atención temperá; falounos do
programa marco de atención sociosanitaria; falounos tamén
do informe social unificado –por certo, un informe social
unificado que vostedes fixeron contravindo a propia Lei de
servizos sociais do ano 2008, que o que pide é que se faga
un expediente social básico–; falounos da carteira de servi-
zos sociais, que non está vixente, nin da nova Lei de accesi-
bilidade, que tampouco está vixente.

Falounos de todo isto e gabouse vostede de traballar
xunto coas ONG, de facer unha abordaxe integral e multi-
disciplinar neste plan e de ter executado o 87 % das actua-
cións contempladas no mesmo; 305 medidas –dixo vostede,
non o dixen eu–. Claro que gabarse de ter esta execución
deste plan é como gabarse de ter o orzamento que ten a Con-
sellería de Traballo e Benestar para este ano 2013. Sempre
se gaba vostede das cousas miudiñas, e das cousas impor-
tantes non fala, porque é aí onde radica o seu fracaso.
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Mire, señora conselleira, vostedes non fan o orzamento
máis social; falso. O orzamento da Xunta de Galicia para
este ano ten en política social o 68,42 %, namentres que no
ano 2009 o orzamento da Xunta de Galicia tiña en política
social o 70,55 %. Dígolle este dato e voullo dicir cada vez
que vostede compareza, porque trata sempre vostede de tras-
ladar a idea de que este é o Goberno que fai o orzamento
máis social. E como iso é falso, pois vou todas as veces que
vostede compareza lembrarlle cal é o dato verdadeiro. No
2009, o 70,55 % de política social, de gasto social; no 2013,
o 68,42. Polo tanto, vostede empeza cunha falsidade.

O que si é certo é que, dende que vostede é conselleira
de Traballo e Benestar, ten un orzamento de 236 millóns de
euros menos. O que tamén é certo é que, dende que vostede
é conselleira de Traballo e Benestar, para este ano 2013
diminuíu o orzamento en libranzas para a dependencia de 98
a 76 millóns de euros, as prestacións para as familias nun
9,23 %, a atención ás persoas dependentes nun 7,75 %, a
atención ás persoas maiores con discapacidade nun 10,10 %
e os servizos sociais comunitarios nun 23,83 %.

Polo tanto, señora conselleira, vir aquí presumir e dar
uns datos sen ter en conta os seus verdadeiros datos pois ten
difícil encaixe, tendo en conta, ademais, que en Galicia a
poboación con discapacidade e sen axudas á dependencia é
do 30,33 %, un 26 % superior ao que é en España. 

Señora conselleira, imos falar do seu plan, imos falar do
seu plan, que remata este ano, e que remata este ano cun fra-
caso, e non polo contido, non polo contido, senón pola súa
execución, porque, no seu plan, nin integralidade, nin trans-
versalidade nin por suposto cumprimento de ningún dos
principais compromisos adquiridos. E os datos da estatística
dínnolo moi claro, señora conselleira. 

As persoas con discapacidade activas en Galicia son o
32,93 % do total das persoas con discapacidade, e en España,
o 36,57 %, un 10 % menos. Para igualarnos coa poboación
activa en materia de discapacidade con España, tería vostede
que crear 3.000 prazas no mercado laboral por ano para as
persoas con discapacidade, para igualarnos, só para igualar-
nos. E a evolución dende o ano 2009, ou se quere, dende o
ano 2010, que é cando se iniciou este plan, dos activos de dis-
capacidade incrementáronse no conxunto de España un
17,79 % e en Galicia só un 5,40 %, é dicir, 3,3 veces menos. 

En resumo, o resultado da integración laboral para as
persoas con discapacidade que deriva da súa actuación polí-
tica e do cumprimento deste plan –segundo vostede di, cum-
prido na súa meirande parte– tráenos un mercado laboral
máis débil que o de España e máis cruel cos máis débiles.
Porque –insisto–, señora conselleira, temos 3,3 veces menos
activos de persoas con discapacidade en Galicia que en
España, aínda sendo a poboación activa menor que o con-
xunto do Estado. 

E esta situación, esta situación que temos a día de hoxe,
este resultado das súas políticas, ten que ver directamente co
que cumpriron vostedes deste plan. Mire, imos falar da
garantía dos dereitos das persoas con discapacidade, das
garantías que establecían as medidas deste plan. Nada feito
sobre a arbitraxe para a resolución de queixas e reclama-
cións por discriminación. Nada feito sobre accións formati-
vas en materia de discapacidade nas disciplinas universita-
rias para obter no futuro profesionais con formación e sensi-
bilización neste ámbito. Nada feito para incluír nas
convocatorias de axudas medidas de acción positiva para as
mulleres con discapacidade. Nada feito para a creación da
rede de mulleres con discapacidade. Nada feito para adaptar
protocolos de actuación en materia de violencia de xénero
para atender os casos de mulleres con discapacidade. Nada
feito para formar o persoal dos medios de comunicación
sobre o uso non discriminatorio da linguaxe en relación coas
persoas con discapacidade e xénero. Iso en canto a garantías
de dereitos.

En canto á eliminación de barreiras, cero euros en 2012,
que é o ano que se está avaliando agora, para axudas a con-
cellos para accesibilidade e eliminación de barreiras, cero
euros para información sobre transporte accesible, cero
euros para mobiliario urbano accesible e cero euros para as
estacións de autobuses, que tiñan que estar revisadas e adap-
tadas.

Falemos do acceso á vivenda. Eliminaron a renda básica
de emancipación, co cal unha das principais medidas que
estaban establecidas neste plan, que era poder acumular coas
axudas de aluguer directo coa renda básica de emancipación,
xa non se pode cumprir. Tiñan neste plan previsto ampliar a
teleasistencia para facela chegar a máis persoas. Xa sabemos
o que pasou, que o Goberno de Rajoy eliminou as axudas
estatais para a teleasistencia. 
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Tiñan neste plan tamén previsto dar continuidade a pisos
tutelados. Cero, non se atenderon as solicitudes para 2012. 

Tiñan neste plan aumentar o número de prazas en centros
de atención diúrna, centros ocupacionais e centros de día.
Baixaron as prazas, señora conselleira; 8 menos en centros
de día no ano 2012 e 4 menos en centros ocupacionais.

Por certo, ¿que pasa coas residencias construídas no
Barco de Valdeorras e na Coruña, que están pechadas porque
vostedes non fan nada? ¿Canto foron as axudas para a mello-
ra da accesibilidade nas vivendas? ¿Sabe canto? Cero, seño-
ra conselleira. 

Imos falar de promover e desenvolver a asistencia perso-
al. Menos libranzas, xa o dixen, de 98 a 76 millóns de euros
no orzamento deste ano 2013. No ano 2012, de 107 solicitu-
des que tiveron, só atenderon 8. E, ademais, un 15 % no
recorte das prestacións ás persoas coidadoras e a eliminación
da cotización á Seguridade Social.

Formación para o mercado laboral. ¿Centros propios de
formación da consellería adaptados para a discapacidade?
Xa llo dixeron as compañeiras da oposición: non se fixo.
¿Teleformación a distancia? Non se fixo. ¿Convenios con
organizacións empresariais para prácticas? Non se fixo.
¿Decreto para acceso e promoción interna das persoas con
discapacidade na Administración autonómica galega? Non
se fixo. ¿Axudas a concellos para promover fomento do
emprego? Non se fixo. 

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

A señora GALLEGO CALVAR: ¿Contratos para a formación
da primeira ocupación? Non se fixo. ¿Incluír medidas de
inserción laboral de persoas con discapacidade nos pregos
de cláusulas administrativas dos expedientes de contratación
da comunidade autónoma? Bueno, isto xa é de broma. Teñen
un contrato menor de subministración e un negociado sen
publicidade para a conservación de razas equinas autócto-
nas.

¿Entidades que reciban axudas para contratar traballado-
res por obras de interese xeral ou social, que teñen que cum-
prir o requisito do 5 % de persoas seleccionadas con disca-

pacidade? Non se fixo. ¿Visibilizar a través do fomento da
responsabilidade social e empresarial a capacidade das per-
soas con discapacidade para a súa contratación? Non se fixo.
¿Crear un ficheiro entre o Servizo Público de Emprego e os
centros especiais de emprego?  Non se fixo. ¿Ampliar e con-
solidar a rede de recursos sociais para as persoas con disca-
pacidade? ¿Poñer en marcha novos centros de atención? Pon
vostede como logro a residencia privada de Bóveda; iso si,
prazas públicas, ningunha. 

Señora conselleira, optimizar a accesibilidade das perso-
as con discapacidade a...

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

A señora GALLEGO CALVAR: ...actividades culturais,
deportivas e de lecer. Este apartado é o paradigma de que a
transversalidade, a integralidade das medidas contempladas
neste plan están incumpridas, porque, entre outros, a Secre-
taría Xeral para o Deporte literalmente pasou do cumpri-
mento deste plan.

Señora conselleira, se vostede na segunda intervención é
capaz de desmentir os datos que eu dei aquí, entón dareille a
noraboa polo seu plan. Pero mire, non veña presumir das
cousas miúdas e póñase vostede a traballar para que o que se
contemplaba neste plan no ano 2010 se cumpra, porque ata
o de agora, nada de nada.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Popular. Señora Rodríguez Arias.

A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Grazas, señor presidente. 

Señoras e señores deputados. Boa tarde, señora conse-
lleira. 

Chamarlles cousas miúdas, había que dicir menudas cou-
sas están dicindo esta tarde, hoxe, sobre a discapacidade en
Galicia, porque ¡chamar cousas miúdas ao primeiro Plan
integral de actuación para as persoas con discapacidade
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2010-2013 en Galicia!, ¡cousas menudas! Se era tan menu-
do, ¿por que non foron capaces vostedes en catro anos de
redactar nin sequera un borrador para un plan para actuar a
favor das persoas con discapacidade en Galicia?

E tamén é unha cousa menuda que a conselleira veña de
expoñer as actuacións que está a levar a cabo o seu departa-
mento para avanzar na integración laboral e social das per-
soas con discapacidade en Galicia. 

E non é cuestión de colgarse medallas, e non é cuestión
de chegar aquí culpando a conselleira de que o que quere
facer é utilizar o Parlamento como un plató de televisión
para lanzar as súas roldas de prensa. A discapacidade é algo
máis serio. O que pasa é que para vostedes durante catro
anos a discapacidade non importaba. E agora que vén unha
conselleira do Partido Popular falar neste Parlamento das
cuestións que se están poñendo en marcha desde o seu
departamento, parece ser que non gustan e que dende a opo-
sición se están mofando de actuacións moi importantes para
a integración laboral e social de moitas persoas en Galicia. E
parece ser que a vostedes non lles importa. 

Porque miren, aquí non é cuestión de medallas, é cues-
tión de compromiso. E o compromiso pódese demostrar de
dúas formas distintas. Nun primeiro lugar, nos orzamentos.
Segundo vostedes, efectivamente, pois os problemas que
teñen as persoas con discapacidade non se arranxan con
xaculatorias, bueno. Pero é que a conselleira está dicindo
que, pese á crise económica, se conta con recursos públicos
destinados ás persoas con discapacidade de 82 millóns de
euros nos orzamentos do 2013. ¿82 millóns de euros para
vostedes son xaculatorias? ¿De que están falando? ¿Están
falando de 66 millóns de euros para atención social e 17
millóns de euros para emprego? 

Tamén hai outra forma de demostrar o compromiso dun
goberno coa discapacidade. Á parte dos orzamentos, tamén
se demostra con medidas; medidas postas en marcha co fin
de avanzar na integración das persoas con discapacidade. 

E mófanse vostedes dese Plan de acción integral para
persoas con discapacidade. Din que fracasou, din que é unha
mostra da incapacidade do Goberno para traballar pola dis-
capacidade; e, ademais, danlle un suspenso moi claro. Pois
miren, foi o primeiro Goberno da Xunta de Galicia que non

só elaborou senón que puxo en marcha un plan destas carac-
terísticas. Segundo vostedes, non era necesario. Pois miren,
non o fixo a Xunta de Galicia só. A conselleira dixo que se
fixo co consenso e coa participación de todo o movemento
asociativo do ámbito da discapacidade. Vostedes estanse
mofando dun Plan galego de acción integral para as persoas
con discapacidade que foi elaborado coa participación do
movemento asociativo do ámbito da discapacidade. Polo
tanto, cando se mofan deste plan, estanse mofando de moi-
tas asociacións e entidades que elaboraron este plan, que
transmitiron as principais necesidades das persoas con dis-
capacidade en Galicia e que propuxeron medidas que res-
pondan a esas necesidades detectadas. Un plan específico
para as persoas con discapacidade. Diso é do que se están
mofando vostedes. 

E mófanse tamén cando di a conselleira que co obxecti-
vo de acadar unha integración plena das persoas con disca-
pacidade o acceso ao emprego é un elemento decisivo. ¿E
que se lle ocorre dicir á oposición? Que as persoas con dis-
capacidade en Galicia son persoas de man de obra barata.
Sinceramente, a min isto paréceme para rectificar. Neste
Parlamento dicir que as persoas con discapacidade se están
utilizando en Galicia como man de obra barata é unha falla
de respecto a todas as persoas que nesta comunidade autó-
noma están en situación de discapacidade. E cando se criti-
can as cifras de emprego, sobre todo por parte do Partido
Socialista, é curioso, porque resulta que de repente descu-
briron non só as persoas con discapacidade que están en
situación de desemprego, senón todos os galegos e todas as
galegas que están en situación de desemprego.

Pois miren, este ano, 17 millóns de euros para favorecer
a integración laboral das persoas con discapacidade en Gali-
cia, 8 millóns en centros especiais de emprego, 1,1 millóns
en incentivos á contratación de traballadores e traballadoras
con discapacidade na empresa ordinaria, orientación laboral
e cursos para persoas desempregadas. Pero isto para voste-
des non é facer absolutamente nada a favor do emprego das
persoas con discapacidade.

E logo critican o Goberno da Xunta de Galicia porque
non hai suficientes prazas para atender as persoas con disca-
pacidade. Foi unha crítica que fixeron todos os grupos da
oposición. Pero sorprende sobre todo por parte da portavoz
do BNG, que eran responsables naquel momento de crear
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prazas públicas para as persoas con discapacidade, porque a
conselleira acaba de dicir que en catro anos o Goberno de
Feijóo creou 631 novas prazas públicas, e durante a lexisla-
tura 2005-2009, que coincidiu coa lexislatura do bipartito,
creáronse 443 novas prazas públicas. Estamos falando de
que durante o mesmo período de tempo o Goberno actual
creou un 42 % máis de prazas públicas de discapacidade que
o que foron vostedes capaces de crear. Polo tanto, non enten-
demos que veñan aquí dicirlle á conselleira que ten que crear
máis prazas públicas. Claro que é necesario crear máis pra-
zas públicas. Pero estalles dicindo que creou un 42 % en
catro anos máis do que crearon vostedes.

E miren, o Goberno o que está facendo é manter os fon-
dos destinados para manter as entidades que conforman o
Cermi Galicia. Mantén o compromiso nun momento de
especial dificultade para blindar as axudas para o mante-
mento das entidades que traballan a prol da discapacidade,
como mínimo 3 millóns de euros. 

Dende logo, para nós, esta cifra refírese só ao que recibe
directamente cada unha das organizacións para o seu mante-
mento, porque hai outras contías que non se inclúen nesta
cifra que son para concertos de prazas e para ordes referidas
ao emprego. E tamén  hai un compromiso do Goberno co
Cermi Galicia que se está a cumprir, compromiso que non
cumpriron os grupos parlamentarios coa creación da comi-
sión de discapacidade. 

O Cermi Galicia o que quería era que todos os grupos
parlamentarios representados aquí nesta Cámara asinaramos
xuntos a creación desa comisión de discapacidade, como
fixemos na anterior lexislatura, pero ás veces utilízanse
determinadas cuestións que non se deberían de utilizar para
tentar sacarlle vantaxe ao grupo que apoia ao Goberno da
Xunta de Galicia. Dende logo, nós non o imos facer, porque
o Cermi non quere que se faga desa forma, por iso a comi-
sión de discapacidade se vai crear, pero vaise crear coa sina-
tura e co compromiso de todos os grupos parlamentarios
representados nesta Cámara. 

E miren –díxoo a conselleira–, aínda queda moito cami-
ño por recorrer, pero ela veu aquí contarnos que aconteceu
en materia de discapacidade durante estes catro anos, e
poderían facer un exercicio: poderían mirar cales son os titu-
lares doutras comunidades autónomas, porque efectivamen-

te en Galicia temos que seguir traballando, pero é que nou-
tras comunidades autónomas están afectando milleiros de
persoas con discapacidade, están atrasando os pagos com-
prometidos co sector e coas entidades de iniciativa social,
están asfixiando as asociacións de discapacidade. O Cermi
calcula que hai unha débeda da moitas comunidades autóno-
mas de máis de 300 millóns de euros. 

Galicia, señorías, é a única comunidade autónoma que
está pagando periodicamente os seus compromisos econó-
micos coas asociacións. Se queren, falamos doutras autono-
mías, como a de Andalucía, na que os impagos e os recortes
levados a cabo pola Junta están afectando o colectivo de per-
soas con discapacidade. ¿Como? Pois miren vostedes, criti-
can a conselleira porque mantén o mesmo orzamento que o
ano anterior, e que o ano anterior, nunha situación económi-
ca moi complicada, pero é que miren, en Andalucía recorta-
ron máis do 79 %, máis de 70 millóns de euros nas axudas á
discapacidade, e mesmo el Defensor del Pueblo andaluz
denunciou o Goberno da Junta de Andalucía por facer un
recorte tan drástico en materia de discapacidade. 

Polo tanto, señorías, vostedes efectivamente veñen aquí
contar ou tentar contar as cousas dunha forma distinta. Non
é cuestión de colgarse medallas, aquí ninguén vén colgarse
medallas, si contar os avances que se levan acadado durante
os catro anos que levamos no Goberno.

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

A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Hai máis cousas que facer,
pero dende logo xa vemos que, co seu apoio, ningunha.
(Aplausos.)

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

Turno de réplica. Señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitísimas grazas, vicepresidente.

A verdade é que non só teño experiencia como membro
dun Goberno da Xunta de Galicia senón que evidentemente
tamén teño –e algún dos aquí presentes o sabe– experiencia
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como deputada, e disto, a conclusión a que podo sacar é que
evidentemente o comportamento da oposición nesta inter-
vención miña non ía ser sacar nada positivo do que se está a
desenvolver dende a consellería, sexa no que sexa, porque a
maneira de facer oposición dende a oposición é dicir que
queren máis de todo – queremos máis de todo–, como se
estiveran vivindo naqueles tempos en que os presupostos da
Xunta de Galicia medraban, porque houbo un tempo –e os
que estamos aquí algún de nós temos memoria– en que efec-
tivamente os presupostos da Xunta medraban e podíase facer
máis, ou algo máis, de moitísimas cousas. 

Pero non é esta a situación na que estamos a vivir agora,
e sábeno os aquí presentes, sábeno evidentemente todas as
institucións, pero mesmo tamén o saben os galegos e as gale-
gas, sobre todo os que votaron á oposición, que esperan algo
máis que pedir máis de todo, e tamén esperan propostas. E o
que atopamos na intervención neste caso da discapacidade
son propostas como que temos que recortar –como di a seño-
ra Adán– o 20 % dos orientadores laborais ou da subvención
de orientadores laborais. 

Señora Adán, o que se fixo neste ano para os orientado-
res laborais –xa que me preguntaba expresamente– foi poñer
a mesma cifra de subvención para todos os orientadores sub-
vencionados da comunidade autónoma, porque, evidente-
mente, nin vostede mesma explicará ou atopará unha expli-
cación a que un orientador sexa subvencionado con 30.000
euros e outro con 20.000 facendo as mesmas funcións para
a mesma xente. Polo tanto, o que fixemos foi poñer algo de
orde nesta materia.

Falaba vostede tamén, señora Adán, da reserva de prazas
de discapacidade na Xunta de Galicia. O que si lle podo
avanzar é que na futura Lei de racionalización da Xunta de
Galicia o que se vai é reservar entre un 3 e un 5 % do desti-
nado a todos os concursos e contratacións da Xunta de Gali-
cia para empresas con discapacidade, que vai ser unha pro-
mesa que xa acadamos coa representación do Cermi. 

Falaba vostede de que estabamos na cola de emprego da
discapacidade. Non, señora Adán. Eu non sei se vostede
quere que esteamos na cola de algo, pero Galicia non está na
cola de emprego de nada, nin da mocidade, nin da discapa-
cidade, nin do emprego en xeral, porque –como vostede moi
ben sabe–, aínda que as cifras evidentemente non lle satisfán

a quen lle está a falar, non estamos na cola en materia de
emprego de nada.

E falaba tamén nesta intervención e dicían os distintos
grupos que se estaban a cobrar as próteses. ¡Home!, supoño
que a miña compañeira de Goberno xa o explicaría, pero o
que ten instrución é que a ortopedia lle pase a factura direc-
tamente, non ao señor, senón directamente á consellería, e
polo tanto non vai ser o señor o que teña que adiantar os car-
tos. 

E falaban tamén de onde están esas prazas. ¡Home!,
podería inverter o meu tempo en dicirlle que as prazas están
8 en Carballo, 18 en Viveiro, 18 en Ourense, 13 na Coruña,
3 en Cedeira, 7 en Ribeira, 3 en Oleiros, 24 en Sada, 24 en
Santiago, 24 en Teo, 16 en Castro de Rei, e así ata 631. Se
quere vostede, veño a este Parlamento e relátolle, unha a
unha, (Aplausos.) as prazas públicas novas que existen pos-
tas en funcionamento por este Goberno. 

E se quere, e xa que tamén parece que tanto lles escoce,
as prazas que subvenciona a consellería son prazas públicas,
e hai algo, algo que rexe a nosa comunidade, non só a nosa
comunidade senón mesmo tamén o Estado, que se lle chama
libre competencia, e libre mercado. (Murmurios.) Vai ser
que na atención de prazas, por exemplo, aos maiores, eu non
sei se vostedes coñecen as SARquavitae, probablemente non
–non, estou convencida de que non, non saben nin que son
SARquavitae–, nin probablemente coñezan quen é Valle
Hermoso –probablemente tampouco–, (Murmurios.) nin
tampouco saben quen é Geriatros –probablemente tampou-
co–. (Murmurios.) Pois é verdade que son prazas públicas,
son prazas... (O señor Losada Álvarez pronuncia  palabras
que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Losada,
por favor, non está vostede no uso da palabra. 

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ... –perdón, presidente–, paso da pregunta á afirma-
ción: son prazas públicas que a Xunta de Galicia ten concer-
tado con empresas que efectivamente ten unha denomina-
ción que se chama privada. Pois é verdade que o libre mer-
cado e a libre competencia non existe só nas prazas de
maiores, senón que evidentemente existe en todas as prazas
que se poidan concertar.
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E dicía a señora Solla na súa intervención que faltaban
prazas. Xa dixen na miña intervención que queda percorri-
do, que aínda queda camiño por percorrer, e evidentemente
non é só na prestación de programas e na posta en funcio-
namento de servizos, senón tamén na posta en funciona-
mento de centros de día e de prazas públicas. ¿Por que se
non iamos levar o Grupo Parlamentario Popular que susten-
ta este Goberno 6.000 novas prazas públicas máis para os
maiores para a discapacidade dos nenos? Porque evidente-
mente fan falta prazas públicas novas. Non fai falta que
veña aquí o Valedor dicirlle a ninguén qué necesitamos. (O
señor Fajardo Recouso pronuncia palabras que non se per-
ciben.)

Puxemos en funcionamento...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fajardo,
señor Fajardo. Perdoe, señora conselleira. Señor Fajardo,
non me poña na obrigación de ter que chamalo á orde, por-
que sería a segunda vez. (O señor Fajardo Recouso pronun-
cia palabras que non se perciben.) Si, pois non me poña
nesa tesitura; polo tanto, prégolle que non interrompa. 

Prosiga cando queira, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas.

Son prazas públicas, puxémolas en marcha na pasada
lexislatura, porémolas en marcha evidentemente nesta lexis-
latura, e todo isto feito con moito menos presuposto. É que
estamos falando de que temos un 28 % de presuposto menos
da Xunta de Galicia, en toda a Xunta de Galicia, do que
había no ano 2009, un 28 % menos. ¡Como vou presumir eu,
señora Gallego, de presuposto! ¡Válgame Dios! Se o presu-
posto que temos agora é única e exclusivamente culpa das
políticas erráticas que tivo o Partido Socialista á fronte dos
gobernos nos que estivo. (Aplausos.) ¡Como vou presumir
eu de presuposto! Déame vostede a min o presuposto que
meteron no Plan E para facer prazas públicas da discapaci-
dade, xa lle digo eu se quedaba ou non quedaba atendida a
discapacidade. Home, señora Gallego, non me diga vostede
que veño a este Parlamento presumir e moito menos do pre-
suposto que temos, que non é unicamente máis que conse-
cuencia das políticas erráticas que desenvolveron dende o
Partido Socialista á fronte dos gobernos. 

Pero, evidentemente, o que estou aquí é a dar conta da
acción do Goberno en materia de discapacidade, é dicir, a
dar conta de como dende a Xunta de Galicia estamos a utili-
zar o diñeiro de todos os galegos no beneficio e na presta-
ción de máis e mellores servizos para a discapacidade. E
todas as medidas que veño expoñer aquí, evidentemente, son
medidas concretas para persoas que o necesitan, para perso-
as que atravesan evidentemente unha situación delicada, e
sobre todo que queren respostas, e esas respostas e esas
accións concretas son as que estamos a desenvolver dende a
Xunta de Galicia. 

Insisto: falar de 83 millóns de euros nun presuposto desta
consellería, que supón preto do 12 % de todo o presuposto
da consellería para a discapacidade, non é baladí. Falar de
blindar o presuposto para a discapacidade, cando o presu-
posto da Xunta de Galicia diminuíu nun 28 %, non é baladí.
E evidentemente temos que falar non só diso, senón tamén
do que máis nos preocupa, que é lograr a máxima integra-
ción das persoas con discapacidade a través do emprego. 

E estamos a manter por decisión propia, por vontade
deste Goberno, os centros especiais de emprego, con 8
millóns de euros este ano, para poder manter 2.000 prazas de
persoas con discapacidade contratadas. E insisto: hai outras
comunidades que non o fan, dáme igual a cor política das
comunidades, non o fan, aquí facémolo e mantémolo porque
evidentemente é o noso compromiso. 

E estamos a investir na axuda á contratación das persoas
con discapacidade. Neste ano queremos tamén que outras 300
persoas teñan a oportunidade de ser contratadas na empresa
ordinaria. E estamos a manter evidentemente algo que nos
importa, que son os orientadores laborais dos que falaba,
señora Adán, que queremos que todos sexan tratados por igual
e polo tanto subvencionados por igual cando están facendo as
mesmas funcións, que é orientar, e polo tanto orientar esas
20.000 persoas que orientamos na pasada lexislatura.

E falamos, falamos e entendémonos, e dialogamos e
coordinamos as nosas accións co Cermi, e o que queremos
co Cermi, evidentemente, é axudalos a manter as súas insti-
tucións e que as súas institucións non sufran evidentemente
as consecuencias desta crise. E para iso blindamos o orza-
mento en 3 millóns de euros para este ano, para que eviden-
temente poidan desenvolver a súa actividade. 

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

96

Número 26
11 de xuño de 2012



E queremos o que máis, non só blindar o orzamento,
senón mesmo ter a capacidade de traballar mellor e de acor-
do coas circunstancias que rodean a discapacidade na nosa
comunidade; é dicir, que a partir de agora e da man das enti-
dades con discapacidade sexamos quen de definir cales son
os parámetros necesarios para que a discapacidade reciba o
financiamento público que necesita, en función da súa repre-
sentación real de discapacidade na nosa comunidade e de
todos os parámetros que así o entendan as entidades. 

É dicir, estamos agora mesmo traballando con todos eles
para que nos presenten un borrador cos parámetros nos que
queren que sigamos de aquí a catro anos na repartición evi-
dentemente destes fondos públicos, porque estanse a dar cir-
cunstancias como, por exemplo, que a discapacidade inte-
lectual, que representa un 8 % da discapacidade da poboa-
ción galega, reciba un 28 % dos fondos destinados á
discapacidade. 

Evidentemente, nós entendemos que isto non é xusto, e
por iso queremos seguir adiante, e ademais tamén –e dicíao
a señora deputada do Grupo Parlamentario Popular–, Galicia
paga, Galicia paga, e sábeno en Galicia e sábeno fóra de
Galicia. Galicia paga, e o Cermi a nivel estatal recoñece a
esta conselleira que se lles debe a todas as institucións da
discapacidade 300 millóns de euros de todas as comunidades
autónomas excepto de Galicia, que non debe nin un só euro
de todas as prazas concertadas e, evidentemente, de todos os
programas que desenvolve. E facémolo porque todo o
Goberno da Xunta de Galicia entende que estas entidades
son prioritarias á hora do pago e son prioritarias á hora do
apoio ao desenvolvemento das súas actuacións. (Aplausos.)
E por iso o estamos facendo e non se lle debe nada.

E, señora Adán, falaba vostede do 065. Eu tamén quero
falar do 065 e, evidentemente, temos que mellorar moito,
moito. Non sei se é habitual que escoite isto de min pero,
evidentemente, temos que mellorar moito, porque hai un
decreto que recoñece a moitísimas persoas –en concreto,
agora, 7.000 persoas–, que non teñen por que ser dependen-
tes nin de grao tres nin de grao dous, senón 7.000 persoas a
criterio dun decreto feito polo Goberno anterior, que teñen a
posibilidade de ter un taxi a medida e gratuíto á hora que lles
veña ben e para quen veña. E, evidentemente, teña vostede
claro que a iso é moi difícil darlle resposta, e non por cartos
e nin sequera por ter máis autobuses –porque agora temos

moitísimos máis cartos metidos nisto e moitísimos máis
autobuses–, senón simplemente por organización, porque ter
un taxi á medida gratis para as persoas, evidentemente, vos-
tede concorrerá comigo en que non é doado.

Mire, señora Adán, vostede formaba parte dese Goberno,
había 44 unidades, 44 autobuses cando vostede deixou o
Goberno; 44 autobuses con 1.100 usuarios. Agora hai 114
autobuses con máis de 7.000 usuarios; é dicir, un 159 %
máis para atender. (Aplausos.) É dicir, 10 millóns de euros
máis para atender o 065. Mire, vostedes nun ano, no último
ano do seu Goberno, do que vostede formaba parte, realiza-
ron 26.000 servizos. Eses son os servizos que facemos agora
mesmo en quince días, non nun ano. E, evidentemente, seño-
ra Adán, trátase de compromiso, trátase de vontade e trátase
de presuposto. Pero hai que organizalo mellor, señora Adán,
porque, efectivamente, hai un decreto que está recoñecendo
uns servizos co que é practicamente imposible satisfacer a
todo o mundo, e non por cartos e non por autobuses, senón,
evidentemente, por organización. E o que lle podo garantir é
que estamos traballando, e arreo, por mellorar esa situación
para seguir prestando máis e mellores servizos.

Falabamos de centros con discapacidade específicos.
¿Quen non recorda o centro Santiago Apóstol, da Coruña; ou
mesmo o centro Souto de Leixa, da Coruña? Nada de todo o
que preconizou a oposición, nada. Nin se privatizou o centro
nin pechamos o centro nin enviamos os familiares a outras
residencias, nada diso pasou. ¡É que vostedes como profetas
non teñen prezo! (Murmurios.) (Aplausos.) Seguimos man-
tendo o centro Souto de Leixa integramente público, segui-
mos mantendo o centro Santiago Apóstol integramente
público. Non fai falla que vaian vostedes en manifestación
con ataúdes, seguimos dando resposta aos familiares e ás
familias con dependencia. E, aínda máis, imos seguir facén-
doo ao longo desta lexislatura.

E, evidentemente, temos que camiñar avanzando en
prestar máis e mellores servizos e en utilizar as novas tecno-
loxías. E por iso levamos adiante un novo programa, que é o
programa MiAvizor, para que preto de 500 persoas usuarias
en 141 concellos de Lugo e Ourense teñan a oportunidade de
sentirse máis protexidos e máis atendidos nas súas casas, sen
necesidade de achegarse a un centro residencial ou a un cen-
tro de día; algo que, evidentemente, afecta non só a discapa-
cidade senón tamén os maiores.
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En definitiva, dende a nosa chegada ao Goberno fixemos
unha aposta decidida por evitar que os efectos da crise
recaian nas persoas máis vulnerables. E centramos ese foco
de todas as políticas activas na atención social aos colectivos
máis vulnerables, en concreto, na discapacidade. Insisto, e
volvo repetilo, o 12 % do presuposto desta consellería, con
coñecemento incluso antes de que se firme a Lei de presu-
postos, está destinado á discapacidade; son 83 millóns de
euros. E as entidades con discapacidade sábeno, e ademais
así o xestionan.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
conselleira de Traballo e Benestar.

Rolda especial de aclaracións. 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señor presidente.

Señora conselleira, debería, xa que –reitéroo– vén aquí
vostede colgarse medallas... Si, si. Non, é que me reitero,
porque, se non, non tería a intervención que tivo antes, senón
que, efectivamente, entablaría un debate coa oposición e cos
datos que lle puxemos enriba da mesa, se de verdade tivera
vostede preocupación pola discapacidade.

Comecemos co primeiro, señora conselleira. Vostede di
que eu aquí falseo os datos sobre emprego. Acaba de dicilo.
Mire, eu simplemente collín o último informe publicado
polo Instituto Nacional de Estadística –Madrid, marzo
2013–, e dese informe collín os datos e lin textualmente o
que di. Canarias e Galiza son as rexións nas cales a diferen-
za entre a actividade das persoas con discapacidade e a das
persoas sen discapacidade resulta máis ampla. É exactamen-
te o que pon este informe. E neste informe exactamente hai
unha táboa na cal podemos ver como Galiza ocupa o quinto
lugar pola cola. Non é o desexo... Non, non, señora conse-
lleira, vostede mova a cabeza todo o que queira. Dígame,
entón, que estes datos extraídos do Instituto Nacional de
Estadística están mal. Poden estar mal; acéptoo, ben, están
mal. Escriba vostede ao Instituto Nacional de Estadística
dicindo que os datos que aparecen neste informe a respecto

de Galiza onde aparece na cola da empregabilidade e onde
fala de que a brecha entre as persoas con discapacidade e sen
discapacidade é a maior –a maior– do Estado, xunto con
Canarias, son falsos. Dígallo ao instituto, porque eu simple-
mente hoxe, como unha humilde deputada, o que fixen foi
lerlle os datos que aparecen neste informe publicado no mes
de marzo de 2013. Señora conselleira, polo tanto, nós esta-
mos á cola da empregabilidade de persoas con discapacida-
de. E vostede recoñeceu aquí baixo a palabra “ordenar” que
realmente o que fixo foi reducir a subvención para os orien-
tadores.

No 065, señora conselleira, o mesmo. Vén aquí dicirnos
que o que queremos é que a xente teña un taxi. Non, señora
conselleira. E eu síntome moi orgullosa de pertencer a un
goberno que foi quen de poñer en funcionamento un servizo
público para as persoas con discapacidade, sabendo a difi-
cultade que entraña a posta dese servizo, sabéndoo, e voste-
de non pode botarse flores ao respecto.

O que di o Valedor exactamente a respecto do 065 é que
é un común denominador destas queixas que o cidadán teña
recoñecida a condición de usuario, pero sen que isto supoña
que se lle presta o servizo que demanda. Esta circunstancia
resulta difícil de xustificar nas peticións de servizos regula-
res como as que teñen por fin asistir a centros de atención á
discapacidade intelectual ou a outros centros de atención aos
que se acode regularmente. Señora conselleira, é que o lle
está dicindo a vostede o Valedor é que o 065 non atende a
demanda de xente que regularmente necesita ir a un centro
porque ten discapacidade intelectual ou porque acode a este
centro de xeito regular. Por iso nós o que lle plantexamos é
que nos explique cales son os plans de futuro a respecto do
065. E vostede o que di aquí é que aínda vai recortar nas
liñas. ¿É o que temos que entender da súa exposición?
Bueno, vostede dixo que era reorganizar diante das queixas
que ten a respecto do Valedor. Porque, efectivamente, deixa-
ron sen atender –sen atender, segundo os datos que ten vos-
tede na memoria do plan– o 40 % da demanda. O 40 % da
demanda do transporte da discapacidade do 065 quedou sen
atender. Explíquenos aquí cales son os motivos.

E un dos aspectos, que vostede tamén falou del e que
nos parece fundamental, é: ¿que ocorre coa dependencia,
señora conselleira? ¿Vostede é consciente de que neste
momento...? E non son palabras que diga o Bloque Nacio-
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nalista Galego senón que as propias entidades que traballan
coa discapacidade recoñecen que teñen queixas e reivindi-
cacións constantes de familias que están angustiadas ao
comprobar...

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

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...que os seus fillos con dis-
capacidade intelectual non poden acceder –leo textualmen-
te– a prestacións de dependencia porque a tramitación dos
recoñecementos ou está suspendida ou se fai con enorme
lentitude. Estas son as palabras textuais das entidades que
traballan coa discapacidade. Todos os días nos están dicindo
isto, á parte de ter reducidas as cantidades. E tamén os nenos
con discapacidade que se someten constantemente a unha
valoración, que tamén nos chegan aquí moitas queixas de
como se lles reduce constantemente esa valoración. Señora
conselleira, incluso hai unha persoa –que vostede coñece
ben– que hoxe nos pide que lle digamos que ocorre cos
nenos con discapacidade, porque vostede di aquí unha cousa
e non teñen nin asistencia nos coles nin realmente axilidade
á hora de ser valorados, señora conselleira...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate.

Remate, por favor.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Incluso se nos demanda e se
nos di que o Concello da Coruña neste momento lles impide
acceder aos campamentos urbanos de día.

Señora conselleira, non explicou nada de Bóveda, e
Bóveda, esa residencia, exemplifica a forma de facer do Par-
tido Popular. Nós consideramos que as prazas deben ser en
residencias públicas; vostede entende que deben ser nego-
cios. Primeiro, subvencionada polo Igape para que se cons-
trúa, e despois o que se fai é garantir durante anos...

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

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...ese canon para conveniar
as prazas.

Nada máis e moitas grazas.

Vostede veu poñerse unha medalla. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda,
señora Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

Bueno, señorías do Partido Popular, creo que oíron mal a
miña exposición. Esta voceira dixo que as persoas con disca-
pacidade non deben ser usadas como man de obra barata, pero
gústalles moito a vostedes terxiversar. A verdade é que xa
estamos acostumados a que empreguen as descualificacións
cando non teñen argumentos e para non ter que responder as
preguntas que os grupos da oposición lles efectúan.

¿Quen se mofou do plan? Están vostedes, a verdade, ins-
talados na mentira compulsiva. Sen embargo, nada dixeron
do incumprimento da Lismi, nada opinaron da necesaria ins-
pección laboral, non nos falaron dese cumprimento da taxa
do 2 % para as empresas de máis de 50 traballadoras e tra-
balladores, non nos deron ningún dato, practicamente tam-
pouco opinaron sobre o estrangulamento das prestacións
sanitarias ás persoas en discapacidade, no que eu centrei
sobre todo o meu discurso. Falaron da orde na que se regula
o decreto da prestación ortoprotésica. Respondeu vostede,
señora conselleira, pero non é certo que as persoas non vaian
ter que adiantar os cartos. O que fan vostedes é poñer ás
ortopedias na tesitura de ter que decidir se van adiantar eles
os cartos ou non, coas dificultades laborais que lles van oca-
sionar para as ortopedias e coas diferenzas que vai ocasionar
na prestación ás distintas persoas dependendo de se se lles
financia ou non esta prestación.

Pareceume entender antes, durante o seu discurso, que
falaba vostede de discapacidade de xénero, pareceume enten-
der. Pero non nos falou aquí da brecha salarial entre mulleres
e homes na discapacidade. ¿Que diferenza de poder adquisi-
tivo hai entre as mulleres e os homes na discapacidade? ¿Que
se vai facer para melloralo? ¿Como van corrixir as desigual-
dades sanitarias, as educativas, as sociais? ¿Que actividades
se plantexan neste senso para o 2013? ¿De que orzamento se
dispón para levar a cabo este acurtamento da brecha entre os
dereitos de mulleres e homes tamén na discapacidade?
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Faláronnos da Lei de accesibilidade ás novas tecnoloxías,
¿mediante que?, ¿mediante empresas privadas? ¿Que orza-
mento vai haber para levar a cabo este tipo de medidas? ¿Ou
é que todos estes plans os van proporcionar dende empresas
públicas? Comprométanse hoxe aquí se pensan que debe de
ser así.

Falan de detección precoz da dependencia, falan de
mellorar o traballo dos traballadores sociais, cando o 37 %
das persoas están no limbo da dependencia, agardando a que
se lles concedan as prestacións despois de ser valorados e
cando a Consellería de Traballo e Benestar realizou xa o pri-
meiro expediente de regulación de emprego despedindo tra-
balladoras e traballadores desta consellería que traballaban
na valoración da dependencia.

Falou tamén do Plan de atención sociosanitaria que se nos
trouxo á Comisión 5ª, plan que xa estaba aprobado cando se
nos trouxo. Esta é a súa democracia, que non poidamos os
grupos da oposición facer ningún tipo de aportación aos
plans. Non estableceron vostedes ningún período para que
presentaramos resolucións ou aportacións a este plan, con
cero alusións ao rural, falando do avellentamento da poboa-
ción rural, da dispersión, pero con ningunha medida tampou-
co para a dependencia e tampouco para a discapacidade, con
cero alusións á situación económica e con cero alusións ás
persoas sen teito. Ese é o seu concepto de dereitos sociais.

E a vostede pareceranlle prazas públicas as dos centros
concertados, pero non o son, señora conselleira, son privadas,
só que se pagan con cartos públicos. ¿Ou estas empresas son
irmanciñas da caridade? ¿Ou estas empresas non teñen ánimo
de lucro? ¿Ou estas empresas non se queren lucrar co benestar
e coa sanidade das persoas dependentes e das persoas con dis-
capacidades? ¿Canto vale, señora conselleira, unha praza con-
certada? ¿Canto máis vale unha praza concertada que unha
praza pública, porque algún beneficio terán que sacar estas
empresas? ¿Por que hai centros como o de Vilalba e o de Cun-
tis pechados cando din vostedes que non hai cartos? Serían
centros públicos, pero estas prazas seguen sen abrirse... 

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

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Non veñan, polo tanto,
traer palabras baleiras, descualificacións, porque supeditar

os dereitos sociais á economía non é falar de benestar e non
é falar, no fondo, de dereitos sociais. Por iso coñece tan ben
vostede estas empresas privadas. 

Non veñan dicir que non hai cartos, que hai que raciona-
lizar, cando si os hai para dárllelos aos concertados, para as
empresas privadas e para os bancos. Non veñan enganar
falando do libre mercado, porque o libre mercado non é
dereitos sociais. Os dereitos sociais, a saúde e o benestar non
son mercadorías, non poden vostedes mercadear cos nosos
dereitos como persoas. Non poden ser os dereitos mercado-
rías nas mans deste Goberno, no seu Goberno austericida.
(Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallego. 

A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señor presi-
dente.

Boas tardes de novo, señoras e señores deputados.

Señora conselleira, eu supoño que eu e mais vostede non
imos entreternos agora moito en falar de políticas keynesia-
nas anticíclicas e do que supoñen para a mellora da econo-
mía. Pero se vostede quere seguir afondando en que estes
recortes que vostedes fan son inevitables, eu direille que
non, que son recortes puramente ideolóxicos, porque se
vostedes de verdade quixeran apostar polas políticas de
garantía dos dereitos para as persoas, para todas as persoas
e tamén para as persoas con discapacidade, tíñano ben sin-
xelo, señora conselleira, con aceptar que o que diciamos os
grupos da oposición cando lle propoñiamos no orzamento,
por exemplo, que había que incrementar os ingresos da
comunidade autónoma pola vía de crear un novo imposto ás
áreas comerciais ou á banca, ou incrementar o que pagan as
persoas con tramos de IRPF autonómico máis alto, ou as
que teñen máis patrimonio, sería máis que suficiente para
ingresar máis de 400 millóns de euros a maiores do que
ingresan as arcas da Comunidade Autónoma e con iso poder
atender as necesidades que teñen as persoas ás que non se
lles garanten por parte deste Goberno os seus dereitos. Pero,
como vostede vai seguir insistindo en que os recortes son
por culpa de Zapatero e eu vou seguir insistindo en que os
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recortes son ideolóxicos, pois tampouco imos enredar moito
nisto, ¿verdade?

O que si é certo é que a perversión da linguaxe funciona;
funciona porque neste plan, neste seu plan, que trata de facer
integración social e laboral para as persoas con discapacida-
de e que fracasa –lamentámolo, fracasa; gústannos os obxec-
tivos do plan, pero a verdade é que remata este ano o plan e
fracasa, señora conselleira, porque non están conseguidos os
fitos para os que foi creado–, pois dise que a participación
no emprego, o acceso a recursos, dereitos, bens e servizos
para todas as persoas son a mellor garantía para eliminar
todas as discriminacións e para que as persoas con discapa-
cidade se poidan integrar social e laboralmente. E nós con-
cordamos nisto, pero é perversión da linguaxe, porque o que
está facendo en realidade este Goberno da dereita en Galicia
e o Goberno da dereita en España é xustamente todo o con-
trario –bueno, nós dicimos “Goberno da dereita”, hai algun-
has deputadas destas bancadas que falan de que son de cen-
tro reformista, disque–. Pois o que están facendo, señora
conselleira, son recortes, recortes ideolóxicos. 

En materia da Lei de autonomía persoal, da que vostede
falou, pois, mire, hai menos avaliacións, hai máis tempo de
espera para que avalíen, hai máis tempo de espera entre que
avalían e pagan, hai exclusión das persoas con dependencia
moderada, hai eliminación das cotizacións á Seguridade
Social das persoas coidadoras e hai recortes en materia de
servizos sociais, conselleira: o 65 % en dous anos dos fon-
dos estatais para o Plan concertado, recortados; as axudas
estatais á teleasistencia, eliminadas; o copago de medicinas,
o pago de próteses, máis de 400 medicinas están fóra xa do
control da Administración e encarecéndose cada vez máis. E
todos os parámetros que lle citei na miña intervención ante-
rior acerca da accesibilidade, da garantía dos dereitos, do
acceso á vivenda, da empregabilidade e do acceso á cultura,
ao deporte e ao ocio para as persoas con discapacidade con-
templados neste plan están incumpridos. 

Polo tanto, conselleira, este plan que tiña como vixencia
2010-2013 está fracasado na súa execución: nin transversa-
lidade nin cumprimento dos compromisos adquiridos. E
dino as estatísticas, esas que vostede non quere escoitar, esas
que din que para chegar ao nivel de persoas activas con dis-
capacidade de España tería vostede que integrar laboralmen-
te cada ano 3.000 persoas máis con discapacidade; esas que

din que a evolución das persoas activas que se incrementan
con discapacidade é 3,3 veces inferior en Galicia que en
España; esas que din que temos un mercado máis débil que
en España e que, ademais...,

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

A señora GALLEGO CALVAR: ...é máis cruel cos máis
débiles. Esas estatísticas, señora conselleira, son as que
constatan o fracaso do seu plan. Pero se vostede non quere
recoñecer as cousas nas que fracasan para melloralas, non
se preocupe que, por fin, imos ter –despois de ter que insis-
tir moito– no Parlamento esa comisión non permanente para
o seguimento das políticas relativas á discapacidade, e aí,
señora conselleira, ímonos ver todos: o sector, os grupos
políticos que conformamos a oposición, o grupo político
que sustenta o Goberno e o Goberno. E aí, se vostede non
quere escoitarnos a nós, se vostede non quere escoitar o
informe do Valedor do Pobo –que lle vale o de Andalucía,
pero non lle vale o de Galicia, cando non lle vén ben–, se
vostedes non queren escoitar o que lle din as organizacións
do terceiro sector cando teñen reunións con vostede, vanos
escoitar en público no Parlamento de Galicia dicíndolle que
é un fracaso... 

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

A señora GALLEGO CALVAR: ...este plan para a integra-
ción social e laboral das persoas con discapacidade en Gali-
cia que vostedes fixeron, seguramente con boa intención,
pero totalmente fracasado porque non dedicaron os instru-
mentos financeiros nin a vontade política necesaria para que
triunfase. E, polo tanto, cando un non quere que unha cousa
funcione, non funciona, e iso é o que pasa coas políticas que
están levando a cabo vostedes. 

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Arias.

A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Grazas, señor presidente.
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Xa ve, señora conselleira, vostede non quere escoitar o
milleiro de propostas que lle fixeron hoxe nesta compare-
cencia, seguramente que as anotou todas vostede. Aínda que
a oposición a acuse a vostede de non querer escoitar, dende
logo, eu quixen apuntar algunha desas propostas e non fun
quen de poder apuntalas, porque non escoitei absolutamente
ningunha proposta por parte da oposición en materia da dis-
capacidade, soamente críticas á xestión da Xunta de Galicia.

Pero, mire, xa llo acaba de dicir a portavoz socialista:
copie vostede da xestión intelixente, da xestión dos socialis-
tas, e evitará vostede o fracaso. Porque, claro, o que está
facendo vostede son recortes ideolóxicos porque non ten
intención nin quere que ese plan funcione nin quere traballar
pola discapacidade. Así que nesa comisión tamén lle poderá
preguntar á señora Gallego cal é esa fórmula secreta contra
a crise e contra o paro mundial que levan pregoando neste
Parlamento durante tanto tempo, pero que esconderon
durante tanto tempo e que non tiñan que ter escondido. 

E logo volvemos escoitar unha e outra vez todos os días
neste Parlamento e nos medios de comunicación que o quere
facer o Goberno galego e o Partido Popular é negocio coas
persoas, mercadear cos nosos dereitos. Pero, vamos ver,
¿vostedes están seguros de que redactaron unha lei, a elabo-
raron, a aprobaron neste Parlamento e a utilizaron e aplica-
ron en multitude de ocasións? ¿Poden negar iso? Porque, se
negan iso, están mentindo a toda a cidadanía galega. ¿Saben
vostedes que é o Sogaserso? ¿Saben vostedes como se con-
tratou o servizo de xantar na casa? ¿Saben vostedes como se
contratou en multitude de concellos o servizo de axuda á
domicilio, ou a xestión de escolas infantís, ou a xestión de
centros de día e de residencias? ¿Sábeno? A través da súa
fórmula secreta, porque nesa Lei de servizos sociais había
unha fórmula que dicía: “Os servizos sociais poderán ser
prestados de forma directa ou de forma indirecta”, señora
Gallego, señora Adán. De forma indirecta vostedes utiliza-
ron a xestión dos servizos sociais. E agora veñen aquí, cando
o Goberno do Partido Popular utiliza a súa lei para a xestión
indirecta dos servizos sociais –que son prazas públicas, non
se equivoquen, porque as prazas que vostedes querían crear
co Sogaserso eran públicas, as prazas que vostedes crearon
do servizo de xantar na casa eran prazas públicas e non as
xestionaba a Xunta de Galicia, señora Adán, xestionábaas
unha empresa–... ¿Esa empresa quería facer negocio coas
persoas en Galicia? ¿Esa empresa quería mercadear cos

nosos dereitos? A súa é unha actitude hipócrita. Cando a
aplican vostedes é xestión eficaz e cando a aplica o actual
Goberno é mercadear cos dereitos dos galegos e das galegas.
E iso é hipocrisía política, hipocrisía política. (Aplausos.) 

Nós, señora conselleira, quedamos co dato positivo dos
82 millóns de euros para a discapacidade. Con ese dato teñen
que quedar esas 120.000 persoas, o 12 % da nosa poboación,
que en Galicia está neste momento nunha situación de dis-
capacidade. Quedamos con que ese plan para a oposición é
un fracaso, pero é o primeiro plan de acción integral para as
persoas con discapacidade que se pon en marcha nesta
comunidade e que foi elaborado pola comunidade e polas
asociacións no ámbito da discapacidade. Quedamos con eses
17 millóns de euros para mellorar a empregabilidade das
persoas con discapacidade e quedamos con esas 631 novas
prazas, un 42 % máis que na lexislatura 2005-2009. 

E quería rematar aproveitando para dar as grazas a todas
aquelas asociacións que traballan día a día a prol dos derei-
tos das persoas con discapacidade, e ademais polas súas
aportacións, porque o Goberno da Xunta sempre que acode
a eles para que lles fagan aportacións no seu traballo sempre
os teñen colaborando coa Xunta de Galicia. 

Máis nada, moitas grazas. (Aplausos.) 

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

Turno de peche, señora conselleira de Traballo e Benes-
tar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, vicepresidente. 

Señora Adán, a través da súa intervención unha das fra-
ses que dicía vostede era que se sentía especialmente orgu-
llosa de formar parte dun goberno no que facían decretos
para darlles resposta ás persoas que máis o necesitaban. O
problema é que a resposta non só a dan os decretos nin
sequera o texto escrito que aparece nos diarios oficiais de
Galicia, senón mesmo tamén a partida presupostaria que se
aproba na Lei de presupostos. E se de algo son vostedes
expertos, tanto o Bloque Nacionalista como o Partido Socia-
lista, é de facer decretos ou leis que recoñecen dereitos e aos
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que non os acompaña nin un euro para podelos desenvolver.
(Aplausos.) Se vostede se atopa orgullosa diso, pois paréce-
me ben. Porque, falando de leis que recoñecen dereitos e
que, evidentemente, agora saen aquí nesta intervención,
dicía a señora Gallego na súa intervención: É que hai menos
avaliacións da dependencia, máis tempo de espera... O que
vostede non di –porque esas estatísticas das que vostede
fala, ás que eu lles teño que prestar atención, vostede non
lles presta atención– é que multiplicamos por catro o núme-
ro de dependentes atendidos. Esas estatísticas a vostede non
lle gustan, desas é mellor que aquí non se fale. Pero, non se
preocupe, que xa llo recordarei eu cada vez que teña a opor-
tunidade de dicirlle que o compromiso do Goberno da Xunta
de Galicia é, evidentemente, atender non só os dependentes,
senón, evidentemente, darlles resposta ás persoas con disca-
pacidade. 

E todas as prazas públicas –volvo repetilo unha vez máis
porque parece que non sei por que se fala de Bóveda e se fala
de empresas privadas–, evidentemente, que concerta a Xunta
de Galicia, neste caso en materia de discapacidade ou nou-
tros casos de maiores, son prazas públicas para a atención da
dependencia.

E dicía a señora Solla na súa intervención –e xa lle con-
testo, se é que toma nota diso, pero non está–... Que saiba,
de todos os xeitos, que non son máis caras as prazas concer-
tadas que as prazas levadas adiante pola Xunta de Galicia. É
unha información que supoño que lle preocuparía porque
dicía ela: ¿canto máis vale unha praza concertada? –bueno,
se pode ser, que algún deputado lle traslade esta información
á señora deputada–. E tamén que lle traslade que, evidente-
mente, dende esta consellería non só polo eido social, senón
tamén polo laboral, estaremos moi pendentes do cumpri-
mento do Lismi e mesmo tamén trasladaremos á Inspección
de Traballo as esixencias para que se lle dea resposta a ese
cumprimento tal e como demandaba a señora Solla.

E logo outra cousa máis, señora Gallego, fala vostede de
recortes ideolóxicos. Mire, non, 3.000 millóns de euros
menos non é un recorte ideolóxico. Goberne quen goberne,
son 3.000 millóns de euros menos, e, polo tanto, a obriga
deste Goberno é darlles prioridade aos compromisos de
atención das necesidades básicas da cidadanía e ás políticas
económicas que van situar mellor a nosa comunidade autó-
noma. Pero non lle chame recortes ideolóxicos porque son

3.000 millóns de euros menos os que temos agora con res-
pecto ao ano 2009.

Evidentemente, aquí vimos dar contas, non vimos facer
ningunha rolda de prensa nin estamos esperando ter os focos
sinalando o Goberno da Xunta de Galicia. O que queremos
é traballar cóbado con cóbado coas entidades, neste caso, de
discapacidade, que é o que estamos a facer dende que che-
gamos a este Goberno, onde, por certo, as entidades terán a
oportunidade, porque así o queren todos os grupos parla-
mentarios deste Parlamento –non un grupo parlamentario,
non un grupo que o demande, senón que así o queren todos
os grupos parlamentarios–, de facer as súas exposicións,
demandas e preocupacións no seo desta Comisión parla-
mentaria, onde, por certo, sería bo, señora Gallego, que non
fixera vostede de portavoz das entidades, porque terán a súa
oportunidade, evidentemente, de demandar o que queren, o
que precisan, plantexar as súas preocupacións e mesmo
tamén a resposta, sen que a voceira do Grupo Socialista
adiante a súa opinión. Xa teremos tempo de escoitalos como
eu os escoito dende hai catro anos, e, dende logo, como eu
reflicto as súas demandas nese Plan integral para a discapa-
cidade. (Aplausos.)

Insisto, que queda camiño por facer, está claro, pero fala-
mos non só de blindar o orzamento senón tamén, evidente-
mente, de destinalo ao que máis lles preocupa ás entidades
que traballan para as persoas con discapacidade e a este
Goberno, polo tanto, falamos de emprego, deses 17 millóns
de euros destinados a fomentar o emprego para as persoas
con discapacidade que lles darán resposta aos 2.000 traba-
lladores que existen actualmente nos centros especiais de
emprego, que terán unha nómina garantida no ano 2013, que
lles darán resposta ás 300 persoas con discapacidade que
terán a oportunidade de atopar un posto de traballo agora e
que lles darán resposta aos 60 autónomos que esperamos que
teñan a iniciativa de levar adiante o seu proxecto de vida,
eses autónomos con algunha discapacidade.

Por suposto, facer, pódense facer, e hai centros feitos e
hai residencias feitas, pero evidentemente o máis importan-
te tamén é mantelos, e falamos de que ese mantemento leva
aparellados 26 millóns de euros –se temos en conta a disca-
pacidade con dependencia– da Xunta de Galicia, de todos os
galegos e galegas, para manter as prazas públicas que exis-
ten na nosa comunidade. Creamos 631 novas prazas máis e
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seguiremos creando máis prazas para a discapacidade ao
longo desta lexislatura. Coñecen as entidades sociais cal vai
ser o presuposto ano a ano que van ter para o seu mante-
mento, para o desenvolvemento dos programas deste ano,
que son 3 millóns, e queremos avanzar da man deles para
que ese reparto nos anos futuros sexa máis xusto, máis soli-
dario e tamén máis estable.

Nada se contravén, señora Gallego, cando falamos dun
informe social unificado. O historial social está en camiño,
pero hai un paso previo, que se chama Informe social unifi-
cado, que non contravén para nada o que está escrito na Lei
de servizos sociais. Tentamos tamén traballar mellorando os
equipos de valoración da discapacidade e da dependencia
para que poidan darlles unha resposta máis cómoda ás per-
soas que acoden a estes centros. E, por suposto, temos unha
rede de atención temperá, unha rede autonómica no ámbito
sanitario, educativo e dos servizos sociais.

E queremos falar na atención non só de máis, senón de
mellor. De toda a atención que se está a prestar a través da
dependencia, máis dun 65 % das persoas atendidas en
dependencia recíbena a través de servizos que garanten unha
calidade de atención, e queremos profundar niso. Queremos
que a carteira de servizos que vai ser publicada dea servizos
específicos para a discapacidade e que ademais faga ese
traxe á medida que necesitan os dependentes da nosa comu-
nidade, carteira, por certo, que non existe en ningunha outra
comunidade autónoma do noso país.

E queremos traer unha nova lei. Este Grupo Popular
que sustenta o Goberno da Xunta de Galicia non trae leis
ao Parlamento sen financiación. E haberá unha nova lei de
accesibilidade que, evidentemente, contará tamén cunha
financiación, e que vai máis alá de arranxar as portas e de
arranxar as rúas, buscando adaptar a nova sociedade, a
sociedade na que vivimos, e as novas tecnoloxías, á adap-
tabilidade e á accesibilidade de todas as persoas con disca-
pacidade. 

Queremos avanzar na prevención. Queremos que a xente
viva máis, mellor e con máis calidade, e polo tanto avanzar
na estratexia de prevención e autonomía persoal. E farémo-
lo non só desde esta consellería, senón da man doutra con-
sellería tamén, coa que cóbado con cóbado estamos traba-
llando, que é a Consellería de Sanidade, coa que estamos

desenvolvendo ese Plan marco para crear o espazo sociosa-
nitario na nosa comunidade.

En definitiva –e xa para rematar–, veño dar conta do que
estamos a facer para a discapacidade, coa discapacidade e,
evidentemente, para dar resposta ás necesidades das persoas
con discapacidade, pero non veño presumir de ningún pre-
suposto, tampouco veño presumir de ningunha actuación,
porque falo con todos eles e aínda queda camiño por reco-
rrer, pero eles saben que para nós son prioritarios.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Pasamos ao punto catro da orde do día, que é o de
mocións.

Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por
iniciativa de Dª María Consuelo Martínez García, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de contratación e concesión de axudas, avais ou
subvencións a entidades e empresas

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta moción foi
presentada unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista
a través da súa deputada señora Quintas Álvarez.

(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada, María Quintas Alvarez, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da
Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emenda a esta
moción.

Emenda de modificación 

Débese modificar a parte resolutiva da moción polo
seguinte contido: 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

1. Poñer en marcha os mecanismos oportunos para
excluír dos procesos de selección e contratación de empre-
sas e servizos pola administración galega, por un período
de dous anos, a aquelas entidades que no derradeiro ano
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foran condenadas en sentencia firme por delitos contra os
dereitos dos traballadores e traballadoras e contra os
Dereitos Fundamentais recollidos na Constitución Españo-
la e Estatuto de Autonomía de Galicia. 

2. Habilitar os mecanismos oportunos para proceder á
exclusión do acceso a axudas, avais e/ou subvencións públi-
cas de calquera organismo da Administración galega, por
un período de cando menos dous anos, a aquelas empresas
que no derradeiro ano quede demostrado polo procedemen-
to administrativo ou xudicial que empregaran fondos públi-
cos para fins distintos ó outorgamento da axuda ou subven-
ción. 

3. Instar ós órganos competentes das administracións
públicas (Inspección de Traballo) a que investiguen a actua-
ción da empresa Linorsa cos seus traballadores e, no seu
caso, inicien as accións encamiñadas a garantir o cumpri-
mento da legalidade laboral vixente.”) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
moción ten a palabra a señora Martínez.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Boa tarde a todas e a todos.

Hoxe presentamos dende Alternativa Galega de Esquer-
da esta moción para substanciar a interpelación presentada
no Pleno de hai quince días.

Esta crise económica está sendo pagada fundamental-
mente pola clase traballadora. A clase traballadora vén de
soportar durante estes anos de crise niveis de desemprego
superiores aos coñecidos en calquera momento da nosa his-
toria, ERE inxustificados, fins de prestación por desempre-
go, desafiuzamentos, incremento dos impostos indirectos,
perda de poder adquisitivo das pensións, perda de dereitos
de atención sanitaria, copago e repago de medicamentos,
medicamentos que se pagan ao cen por cento por saír da
cobertura social, próteses, cadeiras de rodas, etc. 

En canto ao ensino, ensino máis caro, libros que hai que
pagar, matrículas, menos medios humanos, menos medios
materiais, servizos sociais moito máis deteriorados, como
acabamos de ver agora, en atención á discapacidade, enfer-
midades mentais ou á terceira idade. E sobre todo algo que
a min hoxe me pareceu incrible, como cando alguén dende o

Partido Popular se refería a que en Venezuela había cartillas
de racionamento e en Galiza non. Porque o Goberno non
actúa ante a fame do noso pobo, é a solidariedade da xente,
a solidariedade do pobo, quen lle está dando de comer ás
familias que non teñen ingresos. E non fagan aspas, só hai
que mirar os informes dos bancos de alimentos, informes de
Cáritas e doutras asociacións que non teñen moita sospeita.
(Murmurios.)

Esta crise está tamén influíndo moi negativamente nos
dereitos das mulleres e nos dereitos das mulleres traballado-
ras, pero non só a clase traballadora está pagando esta crise
cruelmente, tamén as pemes. E dentro das pemes non son
todas iguais; hai pemes que o están pasando moi mal porque
cumpren coa legalidade e hai pemes que viven moi ben por-
que teñen o apoio da Administración mentres están incum-
prindo a legalidade laboral e utilizando os fondos públicos,
o diñeiro público procedente de subvencións e procedente de
avais para cuestións para os que non foron solicitados.

A Xunta ten, polo tanto, dúas opcións, ou apoiar ás
empresas que respectan a legalidade laboral e crean estabili-
dade no emprego cotizando á Seguridade Social, ou seguir
concertando e outorgando estes servizos a empresas que
incumpren a legalidade defraudando o diñeiro público.

E imos poñer exemplos. Temos exemplos de empresas
con sentenzas firmes por incumprimento da legalidade labo-
ral, por violación dos dereitos fundamentais dos traballado-
res, sentenzas firmes e actas da Inspección de Traballo.
Temos, por exemplo, OH, a empresa que leva a cafetería do
Meixoeiro, que incumpre o laudo arbitral que a obriga a
pagar os atrasos do convenio. Pero ademais, se hai quince
días diciamos que había un conflito laboral por represión
sindical do delegado da empresa, este delegado xa está des-
pedido dende hai unha semana, é dicir a represión avanza.

Clece ten a concesión do centro de día de Sanxenxo, e
unha sentenza por discriminación e acoso á delegada sindi-
cal tras ter un fillo e antes dos nove meses da súa incorpora-
ción. Leva tamén a limpeza do CHUS, onde debe a paga
extra de Nadal, pero segue cobrando o cen por cento da con-
cesión á Administración. Leva tamén a limpeza de edificios
municipais de Vilagarcía, onde pretende reducir entre 5.000
e 5.200 horas ao ano a xornada laboral para incrementar os
seus beneficios. O cadro de persoal neste centro é de 54
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mulleres: 3 a xornada completa, 51 a xornada a tempo par-
cial inferior a 20 horas. 

Prosetecnisa atende o centro de menores Santo Anxo de
Rábade, as residencias de Lugo e Administración provincial
do Sergas; non subroga o seu persoal, 17 traballadores. 

E podemos seguir: Pazo de Carregal, Albada, Sermarsa,
Linorsa , ¡leva a palma! Sentenza por incumprimento reite-
rado do convenio, por obrigar a traballar ao persoal que está
en IT, polo despedimento dun traballador contratado en
relevo, por incremento da xornada en festivos e domingos.
Ten sentenza do Xulgado número 2 de Ourense por impago
das condicións que establece o convenio colectivo; a Ins-
pección obrigouna a transformar 25 contratos eventuais en
indefinidos por fraude na contratación; ten unha sanción
moi grave por contratación de esquiroles durante a folga
dos colexios públicos de Vigo. Máis, e máis e máis e máis.
Estas son as empresas coas que está concertando a Admi-
nistración, por iso na nosa moción o que pedimos é que a
Xunta concerte os servizos e outorgue avais e préstamos
non a estas empresas, senón a aquelas empresas que cum-
pren a legalidade, que crean emprego neste país, que crean
futuro e que apostan por Galicia, pola súa industria e o seu
futuro.

Teño que facer unha referencia a unha empresa á que,
evidentemente, non lle podemos quitar o concerto, pero que
é o culmen da desvergonza laboral, e refírome ao hospital
Povisa. O hospital Povisa ten neste momento sentenzas fir-
mes do Tribunal Superior de Galiza por non conceder ou non
respectar o período de vacacións do persoal e levar diante un
cambio de quendas e de horarios unilateral que vai en con-
tra da calidade de vida dos traballadores e de calquera míni-
ma norma en saúde laboral. Négase a pagar os atrasos dende
o ano 2010, tendo xa –como digo– sentenza firme do Tribu-
nal Superior. Establece unha xornada obrigatoria unilateral,
con redución de xornada a gusto da empresa, que tamén ten
sentenza firme e que obriga a volver os traballadores á súa
xornada completa. Pero tamén ten a acta firme da Inspección
de Traballo por represión sindical, utilización de esquirolaxe
interno e incumprimento da normativa en saúde laboral.
Despedimentos sen xustificar de 27 traballadoras da limpe-
za, baseándose en que o propio Sergas non acaba de desatar
o concerto e utilizando tamén datos falsos sobre as contas do
Sergas con Povisa.

Agora, na negociación do convenio, propón unha redu-
ción salarial para todos os traballadores superior ao 50 %,
legalizar a través do convenio todas as sentenzas que perdeu
no Tribunal Superior, impoñer condicións de semiescravitu-
de, obrigando os traballadores a estar dispostos para o servi-
zo da empresa 24 horas ao día durante 365 días ao ano. Isto,
señoras e señores do Partido Popular, supón un deterioro
asistencial tremendo, ademais dunha violación flagrante dos
dereitos laborais, da normativa laboral.

Polo tanto, en defensa dos intereses dos traballadores gale-
gos que traballan nestas empresas que prestan servizos para a
Administración pública, fagan o seu labor e obríguenlles ás
empresas que traballan para a Administración pública a cumprir
a lei. E cumprir a lei é cumprir tamén a lei laboral, é cumprir os
contratos de traballo, é cumprir os convenios colectivos,...

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

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...é cumprir con toda a
lexislación laboral, e non só co que a vostedes parece que
lles interesa, que é abaratar os custos e outorgarlles as con-
cesións ás empresas que ofrezan o prezo máis barato, esque-
céndose de en que van utilizar ese prezo máis barato, de
como reducen eses custos. Porque estes custos redúcense en
calidade dos servizos que se prestan e en respecto aos derei-
tos laborais dos seus traballadores e das súas traballadoras.

Polo tanto, pedimos o apoio de toda a Cámara para que
se cumpra a lei, aínda que pareza incrible vir ao Parlamento
a pedirlle ao Goberno que cumpra a lei.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Socialista, señora Quintas.

A señora QUINTAS ÁLVAREZ: Grazas, señor presidente.

Boas tardes, señoras e señores deputados.

O tema a verdade é que duro –podería dicir–, porque
vimos ao Parlamento de Galicia instar o Goberno de Galicia
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a que cumpra a lexislación vixente. Ás veces dá pena, cando
un está sentado e se está falando do drama do desemprego,
do drama das irregularidades e do incumprimento lexislati-
vo, que lles cause tantos sorrisos aos parlamentarios do Par-
tido Popular.

Entendemos, dende o Grupo Socialista, que as regula-
cións son instrumentos para recuperar a viabilidade das
empresas, non para articular a fraude, que ademais supón
unha competencia desleal para as empresas que si cumpren
coa lexislación. Non se trata de obter sancións, senón de
cumprir –e vólvoo repetir– coa lexislación que está vixente
e disuadir de posibles abusos e prácticas fraudulentas. E
temos lexislación: a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, pero, señores do Goberno, hai que aplica-
la, hai que habilitar os mecanismos necesarios para detectar
os procesos irregulares, os procesos que implican prácticas
corruptas. E cando digo os mecanismos necesarios é que o
Goberno ten que ter eses mecanismos para detectar as prác-
ticas corruptas que lle atinxen nas subvencións que dá a
empresas vinculadas ao Goberno galego. Aplicar as leis de
forma rigorosa, especialmente con aqueles que teñen benefi-
cios polos seus contratos coas administracións públicas,
especialmente coa Xunta de Galicia. Aplicar as leis coas
máximas prevencións, para evitar que os defraudadores e os
corruptos se aproveiten do esforzo e do sufrimento dos
impostos da cidadanía.

Tamén o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos do sector público, nos seus artigos 60 e 61
establece os motivos delictivos polos que non se poden
efectuar ou renovar contratas, axudas ou subvencións
daquelas empresas que infrinxen coa Administración. E
non é o caso do que está pasando coa Administración
galega.

A Administración ten a obriga de detectar e vixiar as
actuacións que dependen dela e/ou son consecuencia dunha
intervención directa ou indirecta. É un compromiso, por
tanto, é un deber, que as administracións públicas teñen cos
cidadáns sempre, pero especialmente nestes momentos
crueis, nestes momentos nos que o paro asola o noso país.
Nestes momentos é cando máis que nunca a Administración
ten que vixiar o cumprimento da legalidade, e a Administra-
ción galega non o está a facer.

A sociedade esixe a regulación da praxe por parte dos
políticos, das administracións públicas e das empresas, polo
menos daquelas que son adxudicatarias públicas, e esixe o
cumprimento das leis. Dende o Grupo Parlamentario Socia-
lista non somos partidarios de lexislar sobre o lexislado,
senón de que se apliquen e se cumpran as normativas vixen-
tes. O Goberno galego ten esa obriga, a obriga de protexer
os cidadáns, de protexer os empregados.

Analizando os puntos que se plantexan nesta moción,
diriamos que respecto ao punto número un existe lexisla-
ción. Por tanto, é o Goberno galego culpable de non aplica-
la e de contratar con empresas en fraude cos traballadores e
traballadoras. E respecto do punto número dous tamén
temos lexislación, por tanto, hai que apartar aquelas empre-
sas que non utilizan a subvención para aquilo que xustifica-
ron; non soamente que devolvan o diñeiro que mal utiliza-
ron, senón apartalas. Ten que quedar claro que, quen defrau-
da, paga, e ademais é sancionado de forma específica,
apartándoo dos cartos de todos os cidadáns.

Señores do Partido Popular de Galicia, contamos hoxe en
Galicia con menos de un millón de persoas activas, o peor
dato en trece exercicios, 300.000 parados, a pesar das tram-
pas dos gobernos do Partido Popular. Os parados reais non
diminúen; os que non chegan a fin de mes non diminúen; os
que non poden matricular os seus fillos nas universidades
non diminúen; os parados de longa duración que quedan sen
prestacións non diminúen; os pensionistas que son hoxe
neste país o sostén de fillos e netos, e cada vez se lles recor-
ta máis, eses non diminúen.

Neste deserto de esperanza, os gobernos do Partido
Popular aproban normas que abaratan e flexibilizan a con-
tratación e o despedimento, que baleiran as relacións labo-
rais de dereitos individuais e colectivos, desprotexendo os
traballadores e as traballadoras. Pero, aínda así, tendo a
lexislación que temos, dentro desta desprotección total á
que está sometendo o Partido Popular o país e o Estado
español, aínda así, o Goberno galego non aplica a lexisla-
ción.

O Partido Popular decidiu que sexan os traballadores e
traballadoras os que carguen co axuste económico en exclu-
sividade. Dende que empezou esta crise, as rendas empresa-
riais continúan crecendo, pero as rendas do traballo seguen
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caendo; máis do 50 % da xuventude encóntrase en paro en
Galicia, e, neste terrible escenario, a irrupción de escándalos
de corrupción pública degrada a imaxe das administracións
e de quen as administra. Irrompe habitualmente o debate
sobre as razóns polas que estes asuntos non son detectados
de forma temperá polas institucións. Neste senso, adóitase
argumentar dende as administracións que se cumpriu axeita-
damente co papel pero que non se puideron detectar as frau-
des. Dando como verídica esta premisa, é preciso, por tanto,
reforzar a actuación das institucións da auditoría pública na
loita contra as prácticas irregulares, e isto dende a perspecti-
va da gobernabilidade.

As prácticas corruptas é un dos asuntos que máis preo-
cupan á cidadanía e tamén é o asunto que máis prexudica á
clase política. Nun ámbito de crise económica nacional e
internacional é necesario, é imprescindible, mostrarlle á
sociedade que as organizacións públicas, que os gobernos
que xestionan, o fan de xeito eficaz e transparente, e, por
suposto, aplicando a legalidade.

É certo que case todos os delitos de prácticas corruptas e
prácticas de dubidosa legalidade están tipificados no Código
penal e leis anexas; é por iso que non parece que as ditas
prácticas sexan principalmente un problema de lexislación
insuficiente. Debemos recoñecer con claridade que no país e
no Estado teñen fallado en máis ocasións das desexables
case todos eses mecanismos de control. É esixible, por tanto,
que as administracións públicas sexan as primeiras en ser
absolutamente estritas no cumprimento da legalidade, por-
que a xustiza, a fiscalía, os corpos de seguridade, só poden
perseguir as prácticas ilegais e de dubidosa legalidade a pos-
teriori, cando se cometeu o delito, entón actúase por detrás
dos acontecementos. Logo, por tanto, será a Administración
pública a responsable de vixiar e de esixir o cumprimento
das normas.

Encontrámonos con casos –e non vou repetilos, porque
xa se referiron– nos que hai unha práctica de dubidosa lega-
lidade do Goberno galego, posto que temos dúas leis que
claramente especifican cales son os cumprimentos, cales son
as infraccións graves, cales son as infraccións leves, e en
ambos os casos...

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

A señora QUINTAS ÁLVAREZ: ...–remato, señor presiden-
te– tanto con respecto ás infraccións, como con respecto aos
dereitos dos traballadores ou en desvío das subvencións
públicas, aplícase directamente unha sanción, que é aparta-
los de novas adxudicacións, por tanto, o Goberno galego ten
que cumprir a legalidade.

Lamento, señores e señoras deputados, vir a este Parla-
mento a pedirlle ao Goberno que cumpra coa lei.

Moitas grazas, señor presidente. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Prado.

A señora PRADO CORES: Moi boa tarde de novo.

Hai escasos días, o 30 de maio, o Bloque Nacionalista
Galego defendeu na Comisión 5ª, de Sanidade, Emprego e
Benestar, unha proposición non de lei que instaba a Xunta a
esixir dunha empresa adxudicataria de servizos da Adminis-
tración o cumprimento da lexislación laboral. Eu vou facer
un pouco de memoria do caso dunha empresa que xa se
mencionou hoxe aquí, porque exemplifica moi ben cal está
a ser o comportamento de moitas empresas que son adxudi-
catarias de servizos da Xunta e a actuación do Goberno gale-
go, da Xunta de Galiza, ao respecto.

A empresa Sequor, que era a adxudicataria de diversos
servizos de vixilancia en centros da Xunta de Galiza na
provincia de Lugo: centro de menores Santo Anxo, de
Rábade; residencias universitarias Lugo II; e na Dirección
Provincial do Sergas, podemos dicir que pasou por difi-
cultades de envergadura. Declárase en concurso volunta-
rio de acredores, o propietario nin máis nin menos que en
busca e captura; á altura de xaneiro débenselles aos traba-
lladores seis mensualidades do seu salario, e, dadas estas
circunstancias, a empresa e a Consellería de Traballo e
Benestar resolven a vixencia do contrato, xa que, segundo
a lexislación vixente, a declaración de insolvencia ou de
concurso de acredores é causa de resolución de contrato.
Polo tanto, a consellería abre un novo procedemento de
contratación, da que é adxudicataria unha nova empresa
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de seguridade: Protección e Seguridade Técnica, S. A.
(Prosetecnisa).

A nova adxudicataria de servizos négase a subrogar os
traballadores a pesar de que teñen recoñecido ese dereito no
convenio colectivo. Recórdolles que os convenios colectivos
son acordos entre partes baixo a vixilancia da Administra-
ción, e que a Administración laboral –neste caso a Conselle-
ría de Traballo– ten a obriga de que estes convenios –que se
converten no momento de ser asinados en lei– se cumpran.
Dígoo porque ás veces parece que ao Partido Popular estas
cuestións son cuestións menores, non son cuestións relevan-
tes, parece que son cuestións de menudencias. Pois a empre-
sa alega unha serie de escusas e desculpas para non respec-
tar a antigüidade dos traballadores e non subrogalos.

Como consecuencia desta negativa da empresa os traba-
lladores está nunha situación límite, porque, ademais de
levar meses sen cobrar, encóntranse na situación de que a
anterior empresa, Sequor, non os despide, é dicir, non lles
rescinde o contrato, pero a nova non os subroga; están con-
tratados, co cal non están no paro e non poden acollerse ás
prestacións de desemprego. E, diante desta situación de vul-
nerabilidade e indefensión dos traballadores, o BNG, a tra-
vés do noso compañeiro Cosme Pombo, trae aquí ao Parla-
mento galego a petición de que a Xunta de Galiza actúe
diante desta situación.

Fai na Comisión 5ª unha serie de peticións na mesma
dirección que vai a moción que estamos agora debatendo:
que a Xunta ten que ser garante da lexislación vixente en
materia laboral; que hai que darlle solución ao problema
destes traballadores e esixir o cumprimento dos seus derei-
tos laborais;. que calquera empresa que contrate coa Xunta
respecte, como mínimo, os convenios vixentes en lexisla-
ción. 

Mais, diante destas demandas, a contestación do Partido
Popular a través do señor Tellado é mostrar solidariedade
cos traballadores e condenar a actitude das empresas que
non cumpren coas obrigas legais, que non cumpren coas
obrigas laborais, declaracións de intencións moi loables, moi
bonitas, pero á hora da verdade, á hora de votar, resulta que
o Partido Popular vota en contra. Esa é a realidade coa que
nos topamos: declaracións de intencións, discursos bonitos,
pero cando hai que concretalos, cando hai que tomar deci-

sións e esixir que a Xunta actúe, aí votamos en contra. Vota-
mos en contra e baixo cuestións como que é un problema
xurídico entre empresa e traballadores, que a Xunta está
facendo todo o posible, que a consellería a través da direc-
tora xeral de Familia e Inclusión xa mediou e xa lle lembrou
á empresa as súas obrigas, xa lle dixo á empresa que fora
boa. Insiste o Partido Popular en que a Xunta non ten ins-
trumentos xurídicos para actuar. Palabras súas, señor Tella-
do: que a Xunta non ten instrumentos xurídicos para actuar;
que como o tema está no xulgado, debe inhibirse. Moi ben.
Debe inhibirse.

Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos hoxe
aquí lembrarlle que si ten instrumentos políticos, cando
quere, a Administración. Díxenllo na miña anterior inter-
vención,:ten instrumentos políticos cando quere cambiar a
lexislación para ir pola clase traballadora; ten instrumen-
tos cando quere meterlles outro novo machadazo ás pen-
sións. Aí si que ten, cando quere que as pensións públicas
pasen a mans privadas, ao control dos bancos. Aí buscan
os recursos necesarios para poder actuar en beneficio dos
de sempre, en beneficio dos de arriba, non teñen ningún
problema.

Un goberno, evidentemente, ten que usar os instrumen-
tos xurídicos e ten que facer respectar a lei. Pero logo ten
instrumentos políticos, porque ¿Galiza ten un goberno gale-
go ou só un grupo de funcionarios lendo e aplicando decre-
tos, directrices, lexislacións e documentos? Dende logo, nós
confiamos en que haxa un goberno galego que, máis alá de
aplicar unha lexislación e de lernos o que di o artigo 4 e o
artigo 23, actúe politicamente, que é para iso para o que
votan os cidadáns deste país. Os galegos e galegas votan un
goberno para que actúe como tal goberno, non simplemente
para que lea unha lexislación. E, dende logo, se existe ese
Goberno galego –que evidentemente a estas alturas non soa-
mente o BNG, senón moitos galegos e galegas, teñen xa
moitas dúbidas a respecto de que exista e actúe como tal–,
non pode agocharse detrás da Lei de contratos do sector
público...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Perdoe un
momento, perdoe un momento. 

Hai moito murmullo na sala e isto molesta a quen está no
uso da palabra. Se poden baixar o ton, agradécese.
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A señora PRADO CORES: Ben, pois dicía que non se pode
agachar detrás da Lei de contratos do sector público nin
detrás de que a Xunta, como órgano de contratación, se
axusta a dereito.

A Lei de contratos do sector público, dende logo, esta-
blece unhas obrigas legais, pero non prohibe establecer
outras condicións. Non prohibe que a Xunta de Galiza, a
Consellería de Traballo, establecera unha serie de condi-
cións no caso do novo contrato adxudicado á empresa de
seguridade en Lugo sabendo cal era a situación da empresa,
sabendo a situación de indefensión na que se atopaban os
traballadores, e iso é o que se demanda hoxe aquí: que ante
o coñecemento desas situacións, a Xunta non pode mirar
para outro lado. Igual que non pode mirar para outro lado e
ten que esixirlle á empresa concesionaria do servizo de lim-
peza deste Parlamento. Non falamos de cousas alleas, non
falamos de cuestións das que vostedes poidan dicir que non
saben nada, senón deste Parlamento, o cal, realmente, é tre-
mendamente sangrante –e súmome ás compañeiras que
antes dixeron que é ben triste vir aquí a ter que esixirlle ao
Goberno que cumpra a legalidade; a esixirlle algo tan estra-
tosférico como que cumpra o convenio en vigor, como que
lles pague ás traballadoras e traballadores o seu salario, o
que lles corresponde. Dende logo, parece o mínimo que se
pode esixir.

A Lei de contratos, polo tanto, non prohibe que un gober-
no se poña do lado dos traballadores e das traballadoras en
lugar de poñerse do lado dos poderosos. E tampouco impide
que aplique unha lexislación inxusta, feita non en beneficio
dos traballadores, senón todo o contrario; onde se plasman
unhas reformas laborais letais para a clase traballadora, que,
lonxe de facilitar a contratación e a creación de emprego, o
único que supuxeron foi o aumento da temporalidade, meno-
res salarios, máis horas, máis precariedade; en suma, retro-
cesos históricos en dereitos que se tardou moitos anos... 

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

A señora PRADO CORES: ...en conseguir. Unhas reformas
laborais que están supoñendo que moitas empresas estean
facendo uso das vantaxes que lles dan esas reformas laborais
para baixar os salarios. Tres de cada catro empresas, sobre
todo as grandes, están usando a reforma laboral para non

aplicar os convenios colectivos que están legalmente en
vigor.

É tremenda a situación na que as súas medidas, señoras
e señores do Partido Popular, están deixando á clase traba-
lladora. Atácana primeiro aprobando unha lexislación lesiva,
unha lexislación que o único que está facendo é cada vez
menos dereitos e, por outro lado, cando as empresas incum-
pren esa raquítica lexislación laboral, resulta que... 

Señor presidente, pido o seu amparo porque me parece
tremendo que por parte dun deputado que está sentado aí,
na bancada, se estean facendo os xestos que se están
facendo. 

Non, non, ¿a ti tamén chos fixeron? Pero é que non estou
falando de ti. Estou falando de ti, da de atrás e do de máis
alá. Ou sexa, que aquí está todo permitido. 

Ben, retrátanse vostedes. É que me parece que a actua-
ción...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Perdoe, eu non
observei agora ningún xesto. Perdoe. (Murmurios.)

A señora PRADO CORES: Ben, ben. 

Resulta tremendo que veñan aquí defender as posicións
que defenden e por encima que non manteñan nin sequera as
formas; que nin sequera manteñan as formas. (Murmurios.)

Ben, podemos ver os vídeos, podemos ver os vídeos...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non dialogue
diso e vaia rematando. 

A señora PRADO CORES: Ben, remato, remato.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, señora
Prado. 

A señora PRADO CORES: Mire, cada un retrátase perfec-
tamente.

É tremendo o que estaba dicindo, que os atacan coa
lexislación laboral e resulta que logo, cando as empresas e
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algúns empresarios nin sequera a aplican e sáltanse esa
raquítica lexislación laboral, entón nese momento miran
para outro lado. 

Imos votar a favor desta moción porque Galiza, dende
logo, non pode permitirse un goberno que teña contratos con
empresas que incumpren a lexislación vixente, Galiza non
pode permitirse unha administración cómplice. E decidir
non ser cómplice non é unha decisión xurídica, é unha deci-
sión política, e, dende logo, estamos falando de política e de
dereitos da clase traballadora. (Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Popular, señor Trenor.

O señor TRENOR LÓPEZ: Señoría, doulle a benvida e alé-
grome francamente da súa readmisión. Supoño que vostede
é consciente de que para que este Parlamento aprobe unha
moción presentada polo seu grupo non só é necesario que o
seu partido se poña de acordo –cousa bastante difícil, polo
que se veu esta fin de semana–, senón que tamén despois
terá que convencer os seus socios de Esquerda Unida e des-
pois tamén convencer o resto da oposición. Aí téñeno qui-
zais un pouco máis fácil, xa que a oposición está feliz de ser
canibalizada e máis entretidos en arranxar o seu que en
arranxar o que lles importa aos demais. (Murmurios.)
(Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia á cuestión,
señor Trenor. Á cuestión, señor Trenor, á cuestión.

O señor TRENOR LÓPEZ: Si, presidente, é que é moi
importante. 

Dicía que ademais ten vostede tamén que tratar de con-
vencer a algúns dos deputados que representan á maioría da
sociedade, dos galegos e das galegas, e aí non a vexo a vos-
tede especialmente hábil. Entende esta Cámara como un
lugar de loita, nas súas propias palabras, un lugar para obter
a ruptura democrática; pero se vostede renuncia a actuar con
responsabilidade, con mesura e con lealdade a esta institu-
ción e aos cidadáns, nós non imos entrar no seu xogo. E tra-
taremos de buscar algo bo nas súas propostas, porque algun-
ha cousa supoño que incluso en vostede pode habela.

O noso grupo está totalmente de acordo... (Interrup-
cións.) (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Estou moderan-
do eu o debate...

O señor TRENOR LÓPEZ: O noso... (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ...estou moderan-
do o debate. Ese tempo será descontado. Estou moderando o
debate e procuro facelo se colaboran vostedes tamén. Polo
tanto, o que pido é que colaboren. 

Prosiga, señor Trenor, será descontado o seu tempo.

O señor TRENOR LÓPEZ: Moitas grazas, presidente.

O noso grupo está totalmente de acordo en que aquelas
empresas que atenten contra os dereitos dos traballadores e
contra os dereitos fundamentais recollidos na Constitución
non poidan contratar coa Administración. E perdoe que
manifeste a miña sorpresa, pero é que non pensei que fora
precisamente a defensa da Constitución o que nos ía pedir
vostede. 

Repito, non podemos mais que condenar aquelas entida-
des, empresas ou persoas que atenten contra os dereitos fun-
damentais recollidos na Constitución. Pero non só é que o
condenemos, é que ademais no ámbito da contratación da
Administración faremos todo o que haxa que facer para que
aquelas empresas, entidades e persoas que atenten contra
estes dereitos non poidan ter nin un só euro de negocio coa
Administración. (Aplausos.) 

Pero imos máis aló. Vou á moción que vostede presentou
por escrito. Cremos que son moitas máis as causas que
deben impedir que unha empresa obteña lucro coa Adminis-
tración e non só os dereitos fundamentais recollidos na
Constitución. Por suposto cremos tamén que deben de inclu-
írse os dereitos dos traballadores. Aquelas persoas que fosen
condenadas por delitos contra os traballadores, non poden
contratar coa Administración. 

Tamén nos parece importante que aqueles que cometan
delitos de asociación ilícita ou de corrupción en transaccións
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económicas queden excluídos; así como o tráfico de influen-
cias, o suborno, as fraudes, as exaccións ilegais, a malversa-
ción, a receptación e as condutas afíns. E, por suposto, os
delitos contra a facenda pública e a Seguridade Social. 

Tamén aqueles que discriminen as persoas ou que sexan
condenados por discriminar as persoas con discapacidade,
ou os que infrinxan a materia de riscos laborais. E nesa lista
é importante tamén que aparezan os que atenten contra o
medio ambiente. 

Señora Martínez, supoño que non lle importará que nós
vaiamos máis alá no réxime de incompatibilidades para con-
tratar coa Administración do que vostede pon na súa
moción. 

Señora Martínez, vostede propón un período de dous
anos e nós tamén queremos ir máis alá, e pensamos que debe
ser un xuíz o que estableza a duración das penas. Fixo un
alegato moi bo pola mañá o señor Ron da separación de
poderes, e penso que podía vostede ler a transcrición e así
tamén quizá subscribilo.

E queremos penas inhabilitantes tamén máis duras que os
dous anos que vostede está a propoñer na súa moción. Para
aqueles casos graves, que esas penas poidan ascender aos
cinco anos; e para aqueles casos moi graves, que as penas
poidan ascender –as penas inhabilitantes– incluso ata os oito
anos. E por se acaso o xuíz se esquece na súa sentenza de pro-
nunciarse sobre o alcance e a duración da pena inhabilitante,
ten que haber tamén a posibilidade de que un órgano da
Administración poida subsanar este esquecemento. 

Pero queremos tamén ser máis ambiciosos e queremos
que a Administración poida verificar áxil e eficientemente
información sobre a situación das empresas. Pensamos que
deben inscribirse estes aspectos nun rexistro. Desta forma, os
órganos de contratación poden excluír as empresas ou perso-
as físicas inhabilitadas para os procesos licitadores. Pero, por
se houbera un erro incluso nestes rexistros, os licitados debe-
rán de presentar unha declaración que acredite non estar
incursos en ningunha das prohibicións para contratar que
antes citei, incluíndo, por suposto, que está ao corrente das
obrigas tributarias e da Seguridade Social, declaración que,
no caso de que se constatase con posterioridade a súa falsi-
dade, podería anular o contrato. E ademais, como unha dobre

garantía, tamén cremos que iso se debe incluír nos pregos de
contratación, que as empresas condenadas por estes delitos
non poden contratar coa administración.

Señorías, penso que nós imos moito máis alá da súa pro-
posta e somos máis esixentes que vostede coas empresas que
poidan contratar coa Administración. Pensamos que son
moitas máis as causas que deben inhabilitar para contratar
que as que vostede di; pensamos que a duración da inhabili-
tación poida ser maior que os dous anos que vostede pide;
non compartimos iso de limitar a imposibilidade de contra-
tar só ás empresas que fosen condenadas no último ano, non
o entendo. Unha empresa que foi condenada hai un ano e
medio cunha inhabilitación de cinco anos, ¿a esa non lle
imos aplicar a inhabilitación? Non entendo, non entendo iso
que di de que só as empresas condenadas no último ano. E
ademais amoseille a forma de facer que esa incompatibilida-
de teña efectos reais.

Señoría, a nosa proposta é moito máis ambiciosa que a
súa, pero é que ademais a nosa proposta é o que pon a lei. Eu
supoño que, como vostedes son novos no Parlamento, deben
pensar que esta Cámara ficou ociosa esperando a súa chega-
da e quen tamén as Cortes Xerais ficaron ociosas esperando
a súa chegada. Pois lamento dicirlle que o mundo non empe-
zou con vostedes. O Real decreto 3/2011, polo que se apro-
ba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público,
regula os dereitos que inhabilitan para contratar coa Admi-
nistración, a duración das penas e o procedemento para que
a Administración faga efectivas as inhabilitacións. Presiden-
te, deixoulle aquí unha copia da lei para que lla poda pro-
porcionar ao Grupo de AGE, porque penso que aínda non a
leu. (Aplausos.)

Señoría, a súa moción non aporta absolutamente nada
novo, como tampouco souberon vostedes aportar nada novo
esta fin de semana: non falaron de desemprego, non falaron
de desafiuzamentos, non falaron de educación, non falaron
de sanidade, non falaron dos afectados da venda das prefe-
rentes, non falaron absolutamente de nada do que lles preo-
cupa aos cidadáns, só falaron... (A señora Díaz pronuncia
palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Díaz, este
é o debate, está perfectamente no debate. (Protestas.) Está
no debate esa cuestión. Si, si, perfectamente no debate.
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O señor TRENOR LÓPEZ: Señoría, señoría, a súa moción,
a súa moción... (O señor Fajardo Recouso pronuncia pala-
bras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fajardo,
vouno ter que chamar á orde.

Prosiga.

O señor TRENOR LÓPEZ: Señor Fajardo, non se enfade
coa súa compañeira que tampouco o fixo vostede moito
mellor a outra vez. (Aplausos.)

Señoría, a súa moción non aporta nada novo. O que é
peor é que vostede xa coñecía isto, pero deulle absoluta-
mente igual; coñecíao como mínimo desde hai dúas sema-
nas, porque xa llo aclarou a conselleira de Facenda.

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

O señor TRENOR LÓPEZ: Non llo aclarou a vostede, pero
aclaroullo ao señor Fajardo, e vostede supoño que estaría
nalgunha das salas véndoo por algunha das pantallas desta
casa. Pero ¡dálle igual!, é vostede contumaz no seu erro e
ignora a existencia dun marco xurídico que inhabilita as
empresas ou persoas que cometen determinados delitos. E
aínda é peor, vostede o que está a pedir é un marco normati-
vo máis laxo con aqueles que delinquen, e para iso non con-
ten con nós.

Señora Quintas, entendo que vostede queira arranxar a
desfeita da AGE, pero iso é imposible, iso é imposible.
Corrixe algunha cousa, pero segue a insistir en cousas difí-
ciles de entender. ¿Por que vostede quere modificar a lei,
como propón AGE, para reducir os delitos que... 

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

O señor TRENOR LÓPEZ: ...poidan causar inhabilita-
ción para contratar? ¿Por que quere modificar a lei para
que se reduza a inhabilitación só a dous anos? ¿Por que?
(Murmurios.) Iso é o que pon vostede na súa emenda ¿Por
que? Non o entendo. Non entendo tampouco por que vos-
tede... 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): O tempo modé-
roo eu, señora, con todos os respectos, e seino moderar bas-
tante ben.

Remate, señor Trenor, remate.

O señor TRENOR LÓPEZ: Señorías, señorías, penso que
empezamos a saber...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, xa señor
Trenor.

O señor TRENOR LÓPEZ: Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Turno de réplica.
Grupo Parlamentario de AGE, señora Martínez.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Incriblemente a ignorancia
do señor Trenor non ten límites. (Aplausos.) É ignorante, o
que eu non sabía é que era afiliado de Anova e que estivo na
asemblea, porque parece que se la siguió todita. Non ten nin
idea, ¡nin idea! Voulle dicir máis, foi unha asemblea moi
viva, porque en Anova a propia asemblea decide, non como
no PP, que hai que estar de xeonllos diante do xefe para
poder estar no Parlamento e cobrar sobresoldos e sobres con
diñeiro negro. Esa é a vosa política, que non é a política de
Anova.

Saben vostedes moito de ditadura interna no partido,
saben moi pouco de democracia. E é certo, hai leis, por iso
dicimos que é unha tristeza vir aquí dicir que as cumpran.
Téñenas, ¡cúmpranas! Cumpran a lei, e con iso xa estaba,
non había que vir traer nada aquí. Pero incumpren a lei, e
dígolle que todas e cada unha das empresas que nomeei
teñen sentenzas firmes, non teñen que esperar por ningun-
ha sentenza. Non teñen unha, teñen máis dunha sentenza
firme, teñen máis dunha acta da Inspección. ¿A que están
esperando?¿Saben a que? A que son os corruptos que sem-
pre apoiaron, porque esta moción quere apoiar as empre-
sas que cumpren a lei e vostedes se empeñan en apoiar
empresas como Linorsa, que incumpren a lei reiterada-
mente.

Señor Trenor, voulle tamén dar información para que
non sexa vostede tan ignorante. Os convenios colectivos
teñen rango de lei, e vostedes deixan que se incumpran os
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convenios colectivos porque o único que lles importa é aba-
ratar custos, olvidándose dos usuarios e dos dereitos dos tra-
balladores e das traballadoras. Están permitindo que estas
empresas contratadas pola Administración, fundamental-
mente empresas de servizos, polo tanto empresas cunha con-
tratación feminina moi alta, precaricen máis o mundo da
muller, precaricen máis o traballo feminino e escravicen as
mulleres deste país. E iso fano vostedes, cun sorriso por
ignorancia, porque o único callo que teñen vostedes na man
é de ir esquiar onde hai (Por orde do señor presidente e ao
abeiro do artigo 106.3 do Regulamento, retírase esta expre-
sión do Diario de Sesións.) .

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Queda retirada
esa expresión. Queda retirada esa expresión.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Pido que non se retire, que
non se retire esa expresión.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Si, si, queda reti-
rada esa expresión. (O señor Losada Álvarez pronuncia
palabras que non se perciben.) Vostede non se meta no que
non o chaman, señor Losada. (Murmurios.) Non, non, per-
dón, estou dicindo que esa expresión... O tempo descóntase-
lle. Estou dicindo que esa expresión queda retirada.

Prosiga, señora Martínez.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Ben, pois retiramos a neve
e falamos só de esquí. (Risos.)

Eu alégrome de que o PP sexa moi ambicioso, alégrome.
Agora só lle falta poñerse a cumprir a lei, é certo. E ademais
hai unha emenda, unha emenda do PSOE, que transacciona-
mos. Imos ser máis duros, non hai ningún problema, pero
non me refiro a que se eliminen e se cambie a lei e se quite
o resto dos casos, refírome a que todo o que se refire a derei-
to laboral o PP non o ten en conta nunca, polo tanto, o que
se di é que se cumpra a lei nos seus estritos termos, incluín-
do o dereito laboral. A vostedes os traballadores e as traba-
lladoras deste país e os seus dereitos danlles igual, e tamén
lles dan igual os empresarios decentes porque eses non lle
mandan sobres ao PP para conseguir os contratos, ¡claro!
Entonces imos darlles as obras a aqueles que envían sobres
ao PP con diñeiro negro, porque eses son los amigos del
Partido Popular. 

O mundo non empeza en AGE, señor Trenor, é certo, non
empezou con AGE, pero eu teño claro que, se o PP segue
gobernando, o PP terminará con Galiza porque non saben
gobernar, porque non coñecen este país, porque non respec-
tan a súa cultura, porque non respectan os seus traballadores,
porque non respectan a súa identidade e non respectan o seu
idioma. Son vostedes... 

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

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...o cancro de Galiza, e eu
espero só que duren moi pouquiño tempo no poder.

Vou dar lectura á transacción acordada, que di: 

“1. Dar cumprimento estrito ao artigo 60 da Lei 3/2011,
de contratos do sector público, excluíndo dos procesos de
selección e contratación de empresas e servizos pola Admi-
nistración galega, por un período mínimo de dous anos...” –e
aquí si, porque na lei que vostede di, que non sabe ler e que
non entende moi ben o que le, todas as accións se refiren a
incumprimentos que non sexan en materia laboral, a materia
laboral non está recollida– “...a aquelas entidades que no
derradeiro ano foron condenadas por delitos contra os derei-
tos dos traballadores e traballadoras e contra os dereitos fun-
damentais recollidos na Constitución española e o Estatuto
de autonomía de Galicia, así como polas demais causas de
exclusión previstas na norma.

2. En cumprimento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, excluír do acceso a axudas, avais e
subvencións públicas de calquera organismo da Administra-
ción galega, polo período establecido conforme a lei, aque-
las empresas que no derradeiro ano empregaran fondos
públicos para fins distintos aos que fomentaron a adxudica-
ción de ditos cartos públicos. Obrigar á empresa Linorsa a
cumprir a legalidade vixente e as condicións establecidas
nos contratos coa Xunta de Galicia, en especial a cumprir
coa súa obriga de aboar ás traballadoras e traballadores os
conceptos salariais que se lles deben e a respectar a xornada
e horarios, aplicando as condicións laborais pactadas no
convenio colectivo.”

E vólvolles dicir que, se queren, lles paso unha lista das
empresas porque todas teñen sentenza firme do Tribunal
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Superior de Galicia, non necesitan esperan por máis senten-
zas para actuar. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Martínez, xa terminou o seu tempo. Grazas.

Señorías, compórtense.

Debate acumulado das seguintes mocións.

Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
de D. Raúl Fernández Fernández, sobre as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa deci-
sión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servizos
ferroviarios en Galicia 

Moción do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por inicia-
tiva de Dª Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actua-
cións que debe levar a cabo o Goberno galego para
impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A estas mocións
non lles presentaron emendas.

Para o debate comezamos polo Grupo Parlamentario
Socialista. Ten a palabra o señor Raúl Fernández Fernández.

O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente,
señoras deputadas, señores deputados.

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia pre-
senta a seguinte moción para substanciar a interpelación
debatida na sesión plenaria do 28 de maio de 2013 sobre a
decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servi-
zos en Galicia.

O texto da moción é:

“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a deman-
dar do Goberno do Estado:

1. A retirada do chamado Plan de racionalización do
transporte ferroviario aprobado no Consello de Ministros do
28 de decembro de 2012 por impoñer uns recortes inxustos
dos servizos ferroviarios en Galiza, principalmente no noso
medio rural.

2. Iniciar un proceso de diálogo e acordo coa Comunida-
de Autónoma, cos concellos e coas organizacións sociais, co
obxecto de garantir que as obrigas de servizo público do
transporte ferroviario atendan axeitadamente o dereito da
cidadanía á mobilidade, e contribúan ao obxectivo da cohe-
sión e da vertebración territorial de Galicia.”

Señorías, o pasado 28 de maio de 2013 compareceu nesta
Cámara o señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas como consecuencia dunha interpelación do
Grupo Parlamentario Socialista, interpelación que tiña a
finalidade de clarificar, por boca do máximo responsable do
Goberno galego en transportes, a situación e as consecuen-
cias da aplicación do Real decreto lei 22/2012, do 20 de
xullo, aprobado polo Ministerio de Fomento do Goberno de
España do Partido Popular. 

Este deputado que lles fala afeaba o proceder do señor
conselleiro por non comparecer por petición propia e só per-
soarse tarde, a rastras e por imperativo legal. Efectivamente,
o apagón informativo da señora ministra –a señora Ana Pas-
tor– e do señor conselleiro –señor Agustín Hernández– con
respecto ás consecuencias inmediatas da aplicación do real
decreto lei facían ineludible a súa presenza nesta Cámara,
voluntaria ou involuntariamente; e o señor Hernández optou
por comparecer involuntariamente, tal como quedou de
manifesto.

Razóns había dabondo para tomar a iniciativa de face-
lo voluntariamente. Sabiamos con moita antelación a data
de aplicación do real decreto lei. Sabiamos das intencións
do Goberno do señor Rajoy respecto da súa aplicación.
Os grupos parlamentarios da oposición xa tiñamos pre-
sentado e debatido iniciativas en comisión dende primei-
ros de abril. Os medios de comunicación víñanse facendo
eco día a día tamén das posibles consecuencias negativas
da aplicación do real decreto. Os colectivos sindicais
puñan de manifesto a falla de información e o escurantis-
mo con que se estaban a consumar os feitos. As institu-
cións locais de toda cor política aprobaban acordos ple-
narios na defensa do tren convencional e contra a deci-
sión do Ministerio de Fomento. Os colectivos sociais, os
traballadores e os usuarios amosaban a súa perplexidade
e preocupación polo mutismo do Goberno do Partido
Popular de Madrid e polo absentismo do Goberno Popu-
lar do señor Feijóo.
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Razóns había de sobra, pero o Goberno galego xa deci-
dira impermeabilizarse ás necesidades da sociedade galega
para renderse partidariamente ao Goberno central do Partido
Popular. Unha vez máis as galegas e os galegos supeditados
aos desexos de Madrid por decisións consentidas e compar-
tidas por ambos os dous gobernos do Partido Popular. Por
iso o Grupo Parlamentario Socialista acusou o señor conse-
lleiro de Transportes de covardía política por non dar a cara
nesta Cámara e ante as galegas e os galegos; de permanecer
ausente, agochado, indiferente, mesmo pasota, ante unha
decisión que afectaba a milleiros de cidadáns; de deixación
de funcións na defensa dos seus conveciños; de ser coprota-
gonista por omisión no seu papel de colaborador necesario;
de antepoñer os intereses de partido aos intereses de Galicia.

E o señor conselleiro compareceu. Compareceu para
confirmar todos os nosos temores; compareceu para xustifi-
car a conivencia do Goberno galego co real decreto e acep-
tando as consecuencias da súa aplicación. O señor consellei-
ro –que lamentamos que non estea presente– compareceu e
a verdade é que foi orixinal, descubriunos unha nova forma
de expresarse, nin argumentos nin relato –como dispón o
señor presidente–, decidiu consciente ou inconscientemente
facer un relatorio; é dicir, unha retahíla indescritible de
números, letras e frases contraditorias para que ninguén
entendera nada do que supostamente quería dicir. ¿Quería,
por certo, dicir algo en realidade? Permítame que utilice
unha transcrición súa do señor Blanco para adaptar unha das
palabras favoritas do señor presidente –e, polo tanto, tamén
súa– e poñerlle un prefixo para acomodala á realidade: efi-
ciencia.

Transcribía o señor conselleiro: cando dicimos que o tren
é un medio eficiente enerxeticamente, dicímolo sempre para
supostos niveis de ocupación adecuada. No caso que nos
ocupa, cando dicimos que o conselleiro é un político efi-
ciente, dicímolo sempre para supostos niveis de ocupación
adecuada. Dada a súa desocupación evidente nesta cuestión
en defensa dos galegos, temos que cualificalo como inefi-
ciente sen ningún temor a equivocarnos.

Señor conselleiro, o Goberno Popular presidido polo
señor Rajoy aprobou o Real decreto lei 22/2012, do 20 de
xullo, baixo o disfraz de racionalización dos servizos ferro-
viarios, que agocha pola vía dos feitos a morte prematura do
tren convencional na nosa comunidade. O vello ferrocarril,

o ferrocarril tradicional, segue a ser o único medio de trans-
porte público que poden utilizar milleiros de persoas no
ámbito rural. A importancia desta cuestión, e a repercusión
social da mesma, está constatada nas múltiples iniciativas
que os grupos da oposición temos presentado no Parlamen-
to galego. Trátase dunha preocupación das organizacións
políticas, que reflectimos nas iniciativas presentadas o sentir
dos cidadáns. Sentir acumulativo dos cidadáns, que consta-
tan como o Goberno central do Partido Popular toma deci-
sións que limitan as súas posibilidades de mobilidade e o
Goberno autonómico do Partido Popular fai un seguidismo
compracente desas políticas de recortes; políticas de recortes
na mobilidade ferroviaria das galegas e galegos.

Un transporte especialmente apreciado polos cidadáns
con dous protagonistas como executores materiais da
mesma: a señora ministra como executora por acción e o
señor conselleiro como executor por omisión, no seu papel
de colaborador necesario. A ambos os dous actores parece
importarlles pouco que as familias dispoñan de menos recur-
sos cada día que pasa, que se teñan que pagar os libros nas
escolas, que se paguen os comedores escolares, que teñan
menos becas, que dispoñan de menos sanitarios, que se
paguen as medicinas, que sexan máis caros os produtos bási-
cos, que as mozas e os mozos teñan que emigrar... Todo isto
non parece suficiente para o Partido Popular. Os efectos
prácticos do real decreto conlevan unha nova carga econó-
mica para as mulleres e homes das aldeas, dos pobos e das
vilas. Resulta ser, na práctica, unha nova agresión ao rural:
nenas e nenos, mozas e mozos, estudantes, traballadores e
xubilados deberán atopar alternativas de transporte imposi-
bles...

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

O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...para poder despra-
zarse aos lugares de estudo, de traballo, de atención médi-
ca,... A escusa para o Partido Popular é que son poucos. É
verdade, no rural xa viven poucos, pero aínda é máis verda-
de que os gobernos do Partido Popular se empeñan día tras
día, con eliminación de servizos coma este, en que cada vez
sexan menos. O Goberno galego debería rexeitar este real
decreto por vulnerar o dereito dos galegos a poder despra-
zarse nun transporte público; por atentar unha vez máis con-
tra as capas máis débiles da sociedade; por aplicar unha nova
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carga económica ás persoas dependentes do transporte; por
agredir unha vez máis o mundo rural e por contribuír a crear
o escenario axeitado para que sexa imposible vivir no rural.

Moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Pontón.

A señora PONTÓN MONDELO: Moi boa noite, señorías.

Quixera empezar por lamentar que hoxe o señor Agustín
Hernández non teña a ben acompañarnos neste debate.
Coido que sería importante a súa presenza na súa dobre con-
dición, tanto como deputado desta Cámara como tamén
como máximo responsable das infraestruturas e do transpor-
te; desde logo, un síntoma da prepotencia e do desprezo cos
que tratan a este Parlamento e ás propostas que desde a opo-
sición facemos en materias que, desde logo, para nada son
menores.

E quixera saudar e agradecer tamén a presenza de distin-
tas persoas vinculadas coa defensa do ferrocarril que hoxe
nos acompañan, que levan tempo xa agardando para escoitar
este debate e que teñen tras de si xusto o que lle falta ao
Goberno galego, que é defensa do ferrocarril, presentación
de alternativas e, sobre todo, saber que cando pecha unha
estación de ferrocarril, cando se suprime un servizo de ferro-
carril, hai moitas cousas en xogo. Está en xogo a vida de per-
soas, como poden moverse polo noso país; pero tamén está
en xogo a vertebración do noso territorio, está en xogo un
modelo de mobilidade, polo tanto, estamos falando de cou-
sas moi serias.

Eu quería dicirlles tamén que confeso que defendo esta
iniciativa en nome do Bloque Nacionalista Galego con tris-
tura ou amargura –non sei se dicilo– ao ver como se permi-
te o desmantelamento do ferrocarril no noso país. Eu vivín
ao lado dunha estación de tren e sei ben o que significa que
peche unha estación. En concreto, no meu pobo dáse que
primeiro pechou a estación, agora péchannos a fábrica e non
sei se o seguinte que queren pechar en Oural é tamén esa
aldea e, polo tanto, as posibilidades de futuro dunha zona

interior que necesitaría moito apoio por parte da Adminis-
tración.

Mais tamén hoxe defendemos esta iniciativa –temos que
dicilo con clareza– con indignación e con carraxe; a carraxe
que nos causa ver un goberno galego que desatende as súas
obrigas, que traizoa os intereses deste país e que, en vez de
defender o ferrocarril, en vez de defender o dereito dos gale-
gos e das galegas a ter uns servizos iguais que os que teñen
noutros territorios do Estado, ao único que se dedica é a
dicirlle si, bwana ao Goberno central, aínda que iso teña
consecuencias nefastas para o noso país.

Parécenos ademais –e cremos que hai que denuncialo–
que este recorte se fai con abuso de poder e con prepotencia.
Desde logo, non é normal que un recorte destas dimensións
se faga sen informar as persoas que todos os días utilizan o
ferrocarril, sen informar os traballadores e traballadoras, que
son os que dan a cara ante esas persoas que ven como se
recortan os seus servizos, e deixando na estacada a moita
xente que foi coller o tren un día pola mañá e de repente, sen
previo aviso, ese servizo estaba suprimido e non tiña alter-
nativa. Porque moitas persoas neste país non teñen ferroca-
rril, e moitos dos sitios que xa están sen tren neste momen-
to non teñen ningún tipo de alternativa de comunicación por
liña de autobús. É mentira iso que está dicindo o Ministerio
de Fomento e o que está defendendo a Xunta de Galiza de
que existen alternativas e que ninguén vai quedar tirado. A
realidade é que quedan moitas persoas tiradas e que quedan
moitos pobos incomunicados, e, polo tanto, para nós isto é
unha verdadeira atrocidade.

Isto é tamén un recorte inxusto e brutal. Galiza é un dos
territorios do Estado español que máis vai sufrir o recorte do
ferrocarril. Segundo nos informou o conselleiro, 72 servizos
semanais. E nós dicimos: de momento, porque estamos con-
vencidos e convencidas de que van vir máis peches de servi-
zos de media distancia no noso país. Desde logo, contrasta co
que pasou noutros territorios, como en Asturias, que se supri-
miron 11 servizos; Cantabria, 18; 12 Euskadi ou 28 Valencia.
Imos ser, señorías, o territorio que ten máis dispersión de
poboación e menos servizos de proximidade. Ese é o deseño
de ferrocarril que defenden desde o Partido Popular.

E fan este recorte amparándose en mentiras e en argu-
mentos absolutamente falaces. É falso que o ferrocarril non
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sexa viábel e é falso que o problema do recorte estea no défi-
cit de determinadas liñas. Vendo os datos que se publican na
prensa, podemos dicir que o ferrocarril en Galiza –segundo
eses datos, que tampouco temos a certeza de que sexan
reais–, as liñas que se viñan prestando en Galiza, terían un
déficit duns 8,6 millóns de euros, moitísimo menos do que
gasta a Xunta de Galiza en propaganda nun ano; moitísimo
menos, por exemplo, do que podería ter recadado a Xunta de
Galiza se aprobara esta mañá a creación dun imposto ás
grandes superficies comerciais, co que poderiamos recadar
27 millóns de euros.

O problema, señorías, non é que o ferrocarril non sexa
viábel ou que non existan recursos públicos para cubrir os
déficits na prestación dun servizo que é público e que, polo
tanto, non pode guiarse polas regras de mercado: o proble-
ma é ideolóxico. E no noso país tense demostrado –aínda hai
datos que o corroboran hai pouco– como se se melloran as
liñas, se se poñen uns horarios que realmente sexan axeita-
dos para os usuarios e as usuarias, se incrementa o número
de usuarios e usuarias. E o Partido Popular o que fixo duran-
te anos con estas liñas foi recortar cada vez máis os servizos,
poñer servizos cada vez máis deficientes e despois dicirnos
que a xente non quere coller o ferrocarril. Non, o problema
é que o ferrocarril que deseñou o Goberno central non está á
altura das necesidades que neste momento ten Galiza, e as
liñas que se puxeron e os servizos que se puxeron en fun-
cionamento non contaban, bueno, pois cunha avaliación de
cales eran as necesidades de mobilidade da poboación e uns
servizos axeitados. 

Estamos, polo tanto, ante unha estratexia clara e unha
estratexia deliberada do Partido Popular que conduce a xus-
tificar o peche de servizos no noso país. É, polo tanto, un
recorte ideolóxico que ten pois como transfondo pois esa
obsesión de privatizar absolutamente todo, e no caso con-
creto de Galiza continuar marxinando e discriminando o
noso país no que se refire aos servizos que se prestan por
ferrocarril, ¿non?

Co recorte que fixo o Goberno central, a maior parte do
territorio galego non vai ter servizos de media distancia.
Este recorte afecta o rural e afecta tamén as cidades. Vemos
cidades como Ferrol que quedan case sen servizos de proxi-
midade; cidades tan importantes como Vigo que na súa
conexión con Ourense están practicamente incomunicadas e

unha cantidade importantísima de pobos, de vilas interme-
dias, de aldeas que van quedar sen ningún tipo de servizo.

E nós dicimos que os cidadáns deste país teñen que ter
os mesmos dereitos, e que o que se demostra é como a cen-
tralización de competencias non garante a igualdade, por-
que o que estamos vendo é a discriminación que hai co noso
país, neste caso consumada coa complicidade do Partido
Popular.

E o que fai o Goberno para disfrazar estes recortes é
dicirnos que hai máis trens a Madrid. Eu escoitaba esta
semana pasada a unha señora –que lles recomendo que
poden vostedes recuperar ese programa, porque está na
internet–, que se chama Toñita, que é unha empregada do
fogar que vive moi cerca de Vigo e que a única alternativa
que ten para ir ao seu traballo é coller o tren. Ela denuncia-
ba que vai ter que deixar o seu traballo porque non ten nin-
gún tipo de alternativa. A vostedes daralles a risa, pero nós
preguntámonos cantas persoas como estas hai. 

Ou persoas que tiñan servizos, por exemplo no concello
de Cariño, como está denunciando o propio concello, que
tiñan un servizo de tren que lle permitía á xente das aldeas
poder chegar á hora para poder facer as analíticas no centro
de saúde e, sen embargo, suprímese ese servizo e, a pesar de
que o concello lle reclamou á Xunta de Galiza que se incor-
poraran ao programa TES+BUS para esas persoas, a Xunta
de Galiza denegoulles tamén ese servizo de bus. 

Esta é a situación na que vostedes deixan milleiros de
persoas. Por non falar xa do esperpento que puidemos ler
hoxe, ¿non?, pois de ver como nos pode saír máis barato via-
xar da Coruña a Madrid que da Coruña a Ourense. Todo un
símbolo, todo un síntoma de como estamos ante un proble-
ma político, e como a única obsesión que ten o Partido Popu-
lar e o Goberno central é que cheguemos antes a Madrid e se
despreocupa absolutamente das necesidades de comunica-
ción interior que ten Galiza.

Pois ben, nós hoxe ante esta situación presentamos unha
moción que ten uns puntos moi claros.

Primeiro. Hai que reprobar a actitude do conselleiro
–ausente hoxe neste pleno–, porque fixo deixación de fun-
cións, e a súa primeira obriga é defender os intereses de
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Galiza, non defender os intereses do señor Rajoy nin do Par-
tido Popular en Madrid.

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PONTÓN MONDELO: E, polo tanto, para nós é un
acto de dignidade que este Parlamento diga que eses recor-
tes son lesivos e que a Xunta de Galiza actuou mal, actuou
con malicia e traizoando os intereses deste país cando dixo
si aos recortes nos servizos de media distancia. 

E queremos tamén responsabilizarnos do noso futuro.
Reclamamos que haxa unha ofensiva en defensa do tren no
noso país; unha ofensiva que pasa non só porque non se supri-
man servizos senón porque se melloren os existentes e porque
reclamemos as transferencias en materia do ferrocarril.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora PONTÓN MONDELO: Porque nos parece que é
moi importante, señorías, que nós teñamos esas competen-
cias, que cando se negocien esas competencias se negocien
as cantidades necesarias para adecuar e mellorar a nosa rede
interior, porque con moi poucos cartos, con moito menos do
que vai gastar no AVE, podería modernizarse a rede interior
do ferrocarril.

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

A señora PONTÓN MONDELO: Polo tanto, señorías, esta-
mos ante un problema de país. Non queremos perder o tren
e agardemos que a súa cegueira non faga pagar moi caro os
nosos intereses, porque o tren é vital para a modernización
de Galiza. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Pontón.

A señora PONTÓN MONDELO: Nada máis e moitas grazas.
(Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Intervención dos grupos parlamentarios.

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Fernández Calviño.

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Boas noites a todas e a
todos. 

A única definición que se me ocorre sobre a política
ferroviaria do Goberno da Xunta é a súa ausencia. E xa non
só a súa ausencia directa, porque non exerce as competen-
cias que estatutariamente pode ter, senón que tampouco trata
de incidir no que é a política estatal sobre o ferrocarril en
Galicia. 

Isto lévanos a realizar verdadeiras chapuzas que un gober-
no responsable nunca faría. Poño por caso que a mellora do
tren entre A Coruña e Compostela non pase polo aeroporto da
Lavacolla, cousa que en calquera país moderno pois os aero-
portos están conectados co ferrocarril. Aquí, por unha absolu-
ta neglixencia do Goberno da Xunta de Galicia, sumado á
falta de interese do Goberno central sobre as nosas comunica-
cións interiores, levou a que perderamos a oportunidade de
conectar o noso máis importante aeroporto con Santiago de
Compostela e coa cidade da Coruña por ferrocarril.

A ausencia desta política é unha irresponsabilidade, que
se repetiu nas obras do tren entre Santiago de Compostela e
Ourense, que por non saber e non medir cales eran as verda-
deiras necesidades nas melloras do ferrocarril entre estas
dúas cidades galegas pois por exemplo deixa fóra localida-
des para nós tan importantes como poden ser O Carballiño
ou Lalín, que van quedar probablemente, e non en moito
tempo, se este ataque frontal do Estado continúa, sen servi-
zo de ferrocarril.

Polo tanto, a Alternativa Galega de Esquerda parécenos
absolutamente acaída a reprobación do conselleiro... de
transportes –xa sei que é conselleiro de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, pero como non exerce nin en
medio ambiente nin en ordenación do territorio xa lle chamo
de transportes directamente; e, se queren, pódolle chamar de
fomento das autoestradas inútiles, se con isto concretamos
máis a definición–. O que dicía era que a nós nos parece aca-
ída a reprobación do conselleiro, por larchán e incompeten-
te. Porque demostrou que non ten capacidade, que non tivo
capacidade en todos estes anos que leva aí de planificar as
infraestruturas, tanto por estrada como por ferrocarril, nece-
sarias para o conxunto da poboación galega. E, polo tanto,
nós imos apoiar esta petición de reprobación do Bloque
Nacionalista Galego.
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Evidentemente, visto o tratamento que o Estado está a
dar ás nosas escasas e moi malas infraestruturas de ferroca-
rril, que as quere eliminar daqueles sitios onde non existe
practicamente outra alternativa, como aquí xa se dixo, pois
polo tanto consideramos que debe ser a Xunta de Galicia,
evidentemente con outro conselleiro, non como con este que
temos agora, aínda que parece ser que non exerce moito,
pois estamos tamén de acordo en que se deben transferir as
competencias en ferrocarril interior, que se debe crear a
compañía ferroviaria galega e, evidentemente, que se debe
proceder de xeito inmediato a mellorar un montón de liñas
que unen cidades moi importantes como poden ser Ferrol e
A Coruña, Vigo e Ourense, pois nós cremos que non nos
podemos permitir unhas vías que foron deseñadas hai máis
de cen anos e que xa é hora de que chegue a modernización
a este tipo de infraestruturas.

Ademais, isto debe ser complementado con outro tipo de
traballos que teñen que ir encamiñados a mellorar global-
mente o transporte no noso país, como pode ser nalgunhas
zonas o transporte marítimo, como existe en países tan atra-
sados para algúns de vostedes como pode ser Noruega, que
apostan polo transporte público, ou como poden ser Suecia
ou outros países do norte europeo, que moi mal o deberon
facer historicamente, xa que a política que vostedes desen-
volven é absolutamente a contraria á que veñen desenvol-
vendo estes países.

Nós consideramos que é a hora do ferrocarril, por res-
ponsabilidade, por motivos dos que xa falei aquí en moitas
ocasións, porque consideramos que é o medio de transporte
que pode igualar dunha forma máis importante o conxunto
dos cidadáns, que pode facer que a mobilidade dos nosos
cidadáns non dependa tanto da capacidade económica que
teñamos como depende actualmente. E nós cremos que exis-
ten un montón de alternativas que hai que estudar e probar.

Porque o problema fundamental –como veño dicindo–
no que se refire ao transporte público en Galicia é que non
se fai absolutamente nada. E se o Partido Popular fixese
algo neste eido e se equivocase, pois equivocarse é humano
e as persoas que traballan tratan de mellorar as cousas, sin-
ceramente, normalmente equivócanse, aínda que normal-
mente se vai progresando porque cando hai ilusión e ganas
de facer sóese mellorar, pero, por desgraza, no noso país e
en Galiza a Xunta –como veño dicindo– non fai absoluta-

mente nada, nin tan sequera o intenta, nin tan sequera busca
para si o dereito a se poder equivocar, e así imos, con
infraestruturas de ferrocarril do século XIX cando estamos
no século XXI. E o pouco que hai, ese Goberno presidido
por un tal Rajoy, pois o que quere facer é, o pouco que
temos, quitárnolo. 

Polo tanto, tamén nós imos apoiar a moción do Partido
Socialista, que vai simplemente na dirección de que se supri-
ma este lesivo plan ferroviario para o noso país e que se
garanta o servizo público a todas as persoas, independente-
mente de que vivan nas cidades ou que vivan no noso medio
rural. Porque nós, desde Alternativa Galega de Esquerda,
consideramos que todos os cidadáns galegos teñen que ser
iguais e teñen que ter os mesmos servizos independente-
mente da zona do país onde residan. 

E, polo tanto, como consideramos que ambas as mocións
aquí presentadas son compatibles e que o que reclaman é
unha mellora substancial do ferrocarril en Galicia, que con-
tribuiría á mellora do servizo e a mellorar a mobilidade do
conxunto dos nosos cidadáns independentemente de onde
vivan, independentemente dos seus recursos económicos,
pois, polo tanto, ímola apoiar.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a pala-
bra don Román Rodríguez.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.

Señorías, ben, o BNG fai aquí un auténtico brinde ao sol
– perdoe que llo diga–. Plantexan a reprobación do conse-
lleiro Agustín Hernández e creo que, bueno, están un pouco
confundidos, están confundindo e confundiron o señor
Agustín Hernández, quizais o confundan cunha ex ministra
de cuyo nombre no quiero acordarme, (Aplausos.) esa ex
ministra que si lle fixo dano a Galicia, que si lle fixo moito
dano a Galicia –mesmo o recoñeceu o ex presidente Touri-
ño– e que vostedes salvaron no Congreso dos Deputados.
Iso si, señor Jorquera, eran outros tempos, ¿non?, eran os
tempos da cooperación intelixente, eran os tempos nos cales
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vostedes mesmos recoñecían que o Ministerio de Fomento
era dialogante, tiña actitude construtiva ou mesmo dicían
que había que ser pragmáticos e que o Bloque decidía en
Madrid. Bueno, realmente aí si que tiveron unha boa oca-
sión de reprobar a alguén que non facía nada e que prexu-
dicou moito a Galicia, que prexudicou moito a Galicia.
(Aplausos.)

Pero vostedes están creo que cun uso axigantado. Hoxe
acabamos de ver que tamén vostedes...

(O señor Jorquera Caselas pronuncia palabras que non
se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Jorquera, faga o favor.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Hoxe acabamos de ver
que vostedes... 

(O señor Jorquera Caselas pronuncia palabras que non
se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: ¡Señor Jorquera! Non me faga ter
que chamalo a vostede á orde.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...tamén queren repro-
bar hoxe, ou onte –non sei–, o señor Juárez. Repróbanse a si
mesmos cando piden a dimisión dun concelleiro. Eu creo
que aquí, ao final, señorías, quen está sendo reprobado unha
e outra vez é o Bloque Nacionalista Galego, que unha e outra
vez a sociedade galega o reproba, e por iso realmente están
na situación na cal se atopan.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Fernández, déase por cha-
mado á orde.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Pero vaiamos ao caso,
señorías, vaiamos ao caso, e falemos do Plan de racionaliza-
ción dos servizos e transportes ferroviarios, vaiamos ao
caso.

Mire, este é un plan...

(Pronúncianse palabras que non se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Fernández, ¡señor Fernán-
dez! Señor Fernández, chámoo á orde por segunda vez, e xa
sabe o que significa unha terceira chamada. Faga o favor.

Continúe, por favor, e estea á cuestión.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moi ben. 

Dicía que este é un plan que plantexa unha serie de medi-
das, medidas que entendemos que van plantexar unha reor-
ganización e unha racionalización dos servizos ferroviarios,
plantexando medidas que poden ser dolorosas pero que son
lóxicas, que son responsables, que están baseadas en estudos
técnicos e que teñen toda a lóxica baseada nunha serie de
aspectos. 

O primeiro aspecto, a propia situación orzamentaria das
administracións públicas, de todas as administracións públi-
cas. O segundo aspecto, a demanda social dos servizos ferro-
viarios, a demanda de uso real dos servizos ferroviarios. E o
terceiro aspecto ten que ver cos cambios nun modelo de
transporte ferroviario, en xeral co que é a mobilidade, os
cambios que houbo nos últimos anos na mobilidade da
sociedade. 

Porque ¿que plantexa este plan? É moi sinxelo. Plantexa
que aqueles servizos, aquelas liñas sen demanda por parte
dos cidadáns, sen usuarios, sen un número mínimo de usua-
rios, e onde ademais exista outra alternativa de mobilidade,
de transporte público, é dicir, autobús, non poidan recibir
financiamento público e por tanto deixen de funcionar. Pare-
ce absurdo –e eu creo que aí estarán todos de acordo comi-
go, señorías– manter e financiar con recursos públicos ser-
vizos sen demanda, sobre todo cando existe unha alternativa
de transporte público que asegura a mobilidade da xente,
servizos de autobús, que son máis baratos, son en ocasións
moito máis rápidos e contaminan moito menos.

E mire, egoistamente, egoistamente, egoistamente, inte-
résanos como galegos que as empresas, pequenas empresas
do contorno rural, poidan incrementar o seu número de pasa-
xeiros con aqueles clientes que non van ao transporte ferro-
viario, porque son pequenas empresas que son fundamentais
no medio rural, e non ten moito sentido que con fondos
públicos esteamos prexudicando pequenas empresas de
transporte que están ubicadas no medio rural.
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E miren, ao final, señorías, isto non é só unha cuestión
económica –que tamén é unha cuestión económica–, senón
que temos que falar en termos de mobilidade e sobre todo
temos que falar en termos de garantir o acceso á poboación
ao transporte público. En todo momento este plan garante o
acceso á poboación a un transporte público. Se hai que
pechar unha estación, ten que haber un servizo de transpor-
te de autobús público. 

¿E como se chega a este plan? Ben, isto non é nada novo,
esta reorganización non é absolutamente nada novo. Nos
anos 80, co Partido Socialista no Goberno, pecháronse moi-
tísimas estacións por todo o conxunto de España, moitísi-
mas, mesmo incluso naquel momento se levantaron vías. O
actual plan non nace de repente; xorde, nace a finais do ano
10. O señor conselleiro, cando fixo a súa interpelación, creo
que puxo de manifesto a dobre moral ou a moral cambiante,
ou a postura cambiante neste ámbito do Partido Socialista. 

As declaracións feitas e lidas literalmente polo señor
conselleiro do ex ministro o señor Blanco creo que son abso-
lutamente claras respecto ao que ten que ver co cambio de
postura do Partido Socialista. Eu non vou utilizar nin imos
dicir aquí pois frases que se dixeron, como dixo o señor
Blanco cando afirmou que sería máis barato para algúns ser-
vizos pagarlle un taxi ao cidadán que pagar o transporte
ferroviario. Iso díxoo o señor Blanco, e podía ser que non se
equivocase, podía ser que non se equivocase. En todo caso,
o que era bo, necesario, no ano 10 éo moito máis no ano 13,
e os datos están encima da mesa. 

Galicia vai ter, pese á nosa nosa dispersión xeográfica e
pese ao importante número de frecuencias que temos, unha
redución de servizos moito menor que a media española.
Estamos falando dun 7 % –digamos– dos servizos que se
suprimen, fronte a unha media superior ao 10 % no conxun-
to de España. E insisto, insisto: non se suprime ningún ser-
vizo onde non haxa un servizo alternativo de transporte por
autobús, incluso que só haxa unha parada ao día, vaise man-
ter esa estación.

E mire, señora Pontón, eu creo que non debemos facer-
nos trampas ao solitario. Facernos trampas ao solitario non
nos leva a ningún sitio, e non debemos confundir as causas
coas consecuencias, porque, señoría, eu pediríalle que res-
pondera na segunda intervención, se o ten a ben: ¿non hai

pasaxeiros porque non existen frecuencias nos servizos ou
non hai frecuencias e servizos porque non hai pasaxeiros?
Porque realmente chegar á clave desa resposta, se vostede a
sabe, esa sería a clave, porque é lóxico, é lóxico e de senti-
do común non manter e non subvencionar con diñeiro públi-
co servizos que non teñen demanda. Non se pode entender
que esteamos financiando liñas de transporte que non teñen
usuarios, sería un auténtico desperdicio de recursos públi-
cos. 

E outro elemento fundamental que hai que ter en conta é
o que ten que ver coa mobilidade, cos cambios da mobilida-
de no conxunto da nosa sociedade. Mire, este plan posibili-
ta mellorar as largas distancias, posibilita mellorar a accesi-
bilidade interurbana e permite tamén que haxa unha maior
conectividade entre as nosas cidades –e iso é importante–.
Se temos moitas paradas, se temos un número importante de
paradas para non coller pasaxeiros, o que estamos facendo é
incrementar os tempos de transporte e reducindo a competi-
tividade deste medio de transporte, co cal temos que pensar
que ao mellor facer paradas para non ter pasaxeiros vai en
contra do que vostedes están aquí preconizando.

En todo caso, señores do BNG, despois do brinde ao sol
que vostedes plantexan con esa reprobación, eu só quero
dicir e lamentamos o seu cambio tamén de postura en certa
medida. Na pasada lexislatura fomos capaces de chegar a
certos acordos en materia ferroviaria, fomos capaces de che-
gar. Sen embargo, parece que agora esa deriva soberanista,
ou esa opción soberanista, os leva a certas cuestións que lles
vou dicir aquí, porque vostedes están dicindo que imos crear
unha compañía ferroviaria galega en seis meses. Vostedes
son capaces de crear unha compañía ferroviaria galega en
seis meses. Vostedes ao mellor pensan que isto é como crear
un tren de Payá, daqueles que tiñamos de nenos, (Risos.)
(Aplausos.) pero élle moi difícil, ¡eh!, unha compañía gale-
ga en seis meses é realmente para estar moi sorprendidos da
súa gran capacidade.

E en todo caso, señores socialistas –e xa remato, señora
presidenta–, no anterior pleno eu referinme a vostedes, sen
ningún tipo de acritude, que eran vostedes incorrixibles, uti-
lizando a expresión do gran Borges, ¿non?, porque están
realmente cambiando o seu discurso dun xeito radical. Para
vostedes o que era bo, necesario, lóxico e coherente no ano
10 éo moito máis no ano 13, absolutamente moito máis no
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ano 13, porque lles insisto: este plan foi iniciado polo Parti-
do Socialista, e se hoxe o Partido Socialista estivera gober-
nando, estamos seguros –e vostedes tamén están seguros– de
que estarían aplicando un proceso moi semellante ao que se
está facendo neste momento. ¿Por que? Porque é o lóxico, é
o responsable, é o que nos marca o sentido común, porque
do que se trata ao final é de asegurar a mobilidade dos cida-
dáns, e asegúrase. Se non existe alternativa de transporte
público, non se vai pechar nin suprimir ningún servizo, e
tamén isto vai permitir modernizar e facer máis competiti-
vo...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...un medio de transpor-
te que é moi importante para a articulación territorial do
noso país.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario autor da moción ten a palabra
para a réplica o representante do Grupo Socialista, don Raúl
Fernández Fernández.

O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Boas tardes novamen-
te.

Seguimos lamentando a ausencia do señor conselleiro de
transportes (Aplausos.) (Protestas.) Benvido, señor conse-
lleiro. A verdade é que despois do apagón informativo e da
súa propia negociación co ministerio, pois bueno, está ben
que apareza a última hora.

Mire, señor Román, o que si sei é que cun Goberno
socialista non se suprimiron servizos e cun Goberno do PP
si se están a suprimir. E mire, a interpretación que vostede
fai respecto ás palabras manifestadas polo señor Pepe Blan-
co respecto a un estudo tiveron unha consecuencia final bas-
tante diferente aplicadas por un partido e aplicadas por
outro. É dicir, é verdade que o informe podería ser o mesmo,
pero é verdade que o Goberno socialista antepuxo o dereito
dos cidadáns á mobilidade, o compromiso pola vertebración
territorial e incluso a cohesión social e o seu compromiso
polo rural para non suprimir servizos. E tamén é verdade que

o Goberno do Partido Popular mirou exclusivamente a par-
cela económica sen outras derivadas, e polo tanto o resulta-
do final é o que é. 

En todo caso, antes de intentar convencernos a nós,
debería tentar convencer –mire– o Concello da Mezquita, o
Concello de Castrelo do Val, o Concello de Laza, o Conce-
llo de Vilar de Barrio, o Concello de Taboadela, a Deputa-
ción Provincial de Ourense. Todos eles aprobaron o rexeita-
mento deste Plan de racionalización por unanimidade. É
máis, en todos eles, excepto o Concello de Castrelo do Val,
todos gobernados con maioría absoluta polo Partido Popular. 

A realidade é que o Goberno central do señor Rajoy
aprobou o Real decreto lei 22/2012, do 20 de xuño, que afec-
ta os servizos ferroviarios. O pasado mes de novembro do
2012, o mesmo Goberno aprobou por decreto un Plan de
racionalización de servizos ferroviarios. O dito plan está
baseado nos datos dun informe da consultora pública Ineco,
informe que foi solicitado polo Goberno socialista en 2010,
e ultimado no ano 2012 conforme as instrucións e criterios
do Goberno Popular. O informe plantexa suprimir liñas, fre-
cuencias, establecendo para isto dous criterios: nivel de ocu-
pación e nivel de cobertura de gastos. 

O dito plan foi negociado e definido polo Ministerio de
Fomento e as comunidades autónomas, é dicir, na negocia-
ción e definición do dito plan no que respecta a Galicia esti-
veron na mesma mesa a señora ministra, Ana Pastor, e o
señor conselleiro, Agustín Hernández. Ministra que no ano
2008, debido ao peche da estación de Portas, preto de Cal-
das de Rei, se reuniu cos afectados e pedía presionar o
Goberno socialista para que esta situación de peche non se
estendera no futuro a outras parada en toda Galicia. No ano
2008 á señora deputada, á señora Ana Pastor, parecíalle unha
barbaridade desmontar o rexional. Hoxe é a executora mate-
rial do que negaba. Iso si, conta coa participación activa,
colaboradora e submisa do máximo responsable en transpor-
tes do Goberno galego, o señor Agustín Hernández.

A aplicación deste plan xa ten consecuencias directas
sobre o territorio e as persoas, deteriora as condicións de
mobilidade, nega as oportunidades de desenvolvemento,
destrúe a vertebración territorial, racha a cohesión social,
aumenta o illamento de aldeas, pobos e vilas, ataca frontal-
mente o medio rural.
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Señorías, o plan do Ministerio de Fomento está a produ-
cir graves prexuízos a miles de viaxeiros galegos, que están
a quedar sen servizos ferroviarios para ir traballar, estudar,
aos servizos médicos. As localidades pequenas e medianas
aumentarán a situación de illamento. Os criterios a ter en
conta deben ir máis alá da mera contabilidade de viaxeiros e
da rendibilidade económica directa. 

Por iso, o Grupo Parlamentario Socialista propoñemos
na nosa moción dúas cuestións: unha previa, que sería a reti-
rada do chamado Plan de racionalización do transporte
ferroviario, e unha segunda, que plantexa abrir un proceso
participativo para definir a rede de transportes ferroviarios
entre Goberno central, comunidades autónomas, deputa-
cións, concellos, asociacións empresariais, sindicatos, gru-
pos políticos. Propoñemos abrir ese proceso e facer unha
nova análise da situación conforme outros criterios: opcións
para dereito á mobilidade, índice conectividade-illamento,
vertebración territorial, emisións contaminantes, oportuni-
dades de desenvolvemento e emprego.

Señorías, esta proposta quere ser un punto de partida...

A señora PRESIDENTA: Remate, señor Fernández, por
favor.

O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...–xa remato, señora
presidenta– para que o plan sexa unha aposta de esperanza.
Por outra banda, anunciamos o noso apoio á moción do
BNG por compartir bastante do que propón.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Gale-
go ten a palabra a señora Pontón Mondelo.

A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señora pre-
sidenta.

Dámoslle a benvida ao señor Hernández, que afortuna-
damente, dado que temos que votar e o PP ten que salvagar-
dar a súa maioría, pois ten que estar presente neste debate.
¡Lástima que ese sexa o respecto que ten por temas que son
centrais e centrais para o país! Mais xa sabemos cal é o seu

interese polo ferrocarril: ilo desmantelando para darlles o
negocio a empresas de amigos do Partido Popular. (Aplau-
sos.) Acaba de dicilo con claridade o portavoz do PP. Por-
que, claro, se a máxima neoliberal que vostedes din defen-
der de que non se poden financiar nin servizos nin empresas,
¿como se entende, señorías, que lle dean miles de euros á
banca privada para salvala das desfeitas e que sigan ampa-
rando as súas prácticas corruptas? (Murmurios.) Iso é o que
fan vostedes coa banca. Vímolo con claridade no caso das
preferentes e imos ter outro episodio neste Parlamento coa
Comisión de investigación das caixas, que vostedes queren
facer segreda. ¡Un auténtico escándalo, señorías!

O problema é que a vostedes non lles doe este país. Vos-
tedes están aquí única e exclusivamente para ser servís cos
seus xefes de Madrid, e dálles igual que as estacións de tren
queden pechadas. Dálles igual que haxa miles de persoas
que non van ter ningunha opción para poder desprazarse
porque non lles doe o país. Só lles doe ver como lles vai ao
Partido Popular e aos seus amigos, que logo os financian con
esa contabilidade B, que xa vemos que tan ben lle rentuou ao
Partido Popular. Desde logo, é unha tristura ter un país
gobernado por persoas que non teñen a máis mínima..., que
non se lles move nin se despeinan cando se está vendo a
situación que estamos vivindo.

É, desde logo, ademais dramático ver a demagoxia que
utilizan. Isto para vostedes non é unha medida dolorosa, é
que lles dá exactamente igual o que lle pase ao ferrocarril.
Porque se a vostedes realmente lles preocupara o futuro
deste país e adoptaran medidas dolorosas empezarían por
aplicarse esas medidas dolorosas a vostedes mesmos. E xa
llelo dixen: na pasada lexislatura, o Goberno da Xunta de
Galiza –recoñecido en respostas a este Parlamento– gastou
40 millóns de euros en publicidade. Aínda que sexa doloro-
so para o PP podían suprimir esa publicidade, que dá para
cubrir con creces ese suposto déficit que teñen os servizos de
tren no noso país.

É unha auténtica aberración que un señor deputado neste
Parlamento se atreva a dicir que o tren é máis contaminante
que o servizo por estradas de autobuses. Pero se diso non hai
ningún estudo, señorías, que o avale. ¿Onde escoitou voste-
de esa barbaridade? (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
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A señora PONTÓN MONDELO: E atrévese a vir aquí dicir
esas absolutas...

(O señor Rodríguez González pronuncia palabras que
non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, silencio.

A señora PONTÓN MONDELO: ...barbaridades, que o único
que demostran é a súa falta de coñecemento sobre os temas
e tamén o desprezo co que toman os debates que se dan neste
Parlamento.

E, mire, claro que houbo acordos na pasada lexislatura.
É que este Parlamento votou por unanimidade na pasada
lexislatura a creación dunha compañía ferroviaria galega, e
hai poucos días nun debate neste Parlamento o que normal-
mente é portavoz de Infraestruturas veu dicir que era ilegal
crear a compañía ferroviaria galega. E na pasada lexislatura
tivemos acordos para defender o tren. E o que vostedes están
facendo neste momento é desmantelar os servizos de ferro-
carril, sendo cómplices cunha estratexia que non ten nada
que ver con informes técnicos, ten que ver cun deseño polí-
tico que ten o Partido Popular. É dicir, si: privatizar os ser-
vizos de ferrocarril e beneficiar as súas empresas. É, desde
logo, unha pena que esta sexa... (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PONTÓN MONDELO: ...a responsabilidade coa
que vostedes asumen temas tan relevantes para o país.

A modernización do ferrocarril non é un capricho, a
modernización do ferrocarril é algo básico. Se nós realmen-
te queremos desenvolver Galiza paseen vostedes por Europa
e verán como efectivamente os países máis desenvolvidos
apostaron pola modernización do seu ferrocarril interior e
teñen non só comunicadas as súas cidades senón tamén vilas
e aldeas medianas. E aquí o que está facendo o Partido Popu-
lar é xusto ao revés: condenarnos a unha marxinación
mellor, roubarnos o futuro. Nós dicimos, señorías, que isto é
un atraco e que isto é unha desfachatez con este país, á par
que unha irresponsabilidade.

E pode rir, señor conselleiro, que, desde logo, nós segui-
mos mantendo que a súa actitude nun Parlamento con digni-

dade sería reprobada. O problema é que a vostedes aquí
única exclusivamente lles preocupa como ser servís a
Madrid, aínda que iso supoña que Galiza pouco a pouco vaia
esmorecendo. ¡Unha lástima, señorías! (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Votación das mocións

A señora PRESIDENTA: Pasamos á votación das mocións.

Pechamos as portas.

Comezamos pola primeira das votacións, do Grupo Par-
lamentario da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
da señora Martínez García, que xa deu lectura á transacción
co Grupo Socialista e que lle prego que llela faga chegar aos
servizos xurídicos da Cámara.

Votamos entón a transacción entre a moción de AGE e a
emenda do Grupo Socialista. Votamos.

Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª María
Consuelo Martínez García, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en materia de contratación
e concesión de axudas, avais ou subvencións a entidades e
empresas.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta moción.

A señora PRESIDENTA: Votamos a moción do Grupo Par-
lamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do señor
Fernández Fernández, á que non se presentaron emendas.
Votamos.

Votación da Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia,
por iniciativa de D. Raúl Fernández Fernández, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en rela-
ción coa decisión do Ministerio de Fomento de eliminar
varios servizos ferroviarios en Galicia.
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Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta moción.

A señora PRESIDENTA: E votamos, por último, a moción
do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por
iniciativa da señora Pontón Mondelo, á que non se presenta-
ron emendas. Votamos.

Votación da Moción do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de Dª Ana Belén Pontón Mondelo,
sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno gale-
go para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 40.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta moción.

Declaración institucional do Parlamento de Galicia

A señora PRESIDENTA: Antes de suspender o pleno
comentar ás súas señorías que os grupos me fixeron chegar
unha declaración institucional á que vou dar lectura:

“O respecto e a integridade dos dereitos humanos na
República Dominicana están a pasar por momentos duros.
Con demasiada frecuencia prodúcense execucións extraxu-
diciais, torturas e malos tratos, desaparicións forzadas e
mesmo detencións arbitrarias; feitos que provocan un fondo
dano e crean alarma social e constitúen, xunto coa corrup-
ción policial, verdadeiros atentados contra a convivencia e o
porvir democrático do pobo.

O caso de Juan Almonte Herrera é un exemplo paradigmá-
tico desta triste realidade. Juan Almonte, cidadán da Repúbli-
ca Dominicana e membro da ONG Comité Dominicano dos
Dereitos Humanos, foi detido cando se dirixía a pé ao seu tra-
ballo en Santo Domingo o 28 de setembro de 2009. Varias tes-
temuñas identificaron a catro axentes do Departamento Anti-
secuestros da Policía Nacional como autores da detención.

A Segunda Sala do Penal do Distrito Nacional ordenou
días despois da detención de Juan Almonte a súa inmediata
posta en liberdade, facendo notar que o detido fora privado
de liberdade sen a corresponde orde xudicial, mais a policía
negou que se atopase baixo a súa custodia, declarándoo pró-
fugo.

Ata o día de hoxe, nin a familia nin os avogados do
desaparecido recibiron comunicación oficial do estado
en que se atopa a investigación, a pesar de presentaren
tres denuncias ante as autoridades en relación co seu
secuestro.

A Comisión Interamericana de Dereitos Humanos consi-
derou inadecuada a resposta das autoridades dominicanas e
solicitou da Corte Interamericana de Dereitos Humanos que
ditase medidas provisionais. En maio de 2010, a Corte soli-
citaba das autoridades dominicanas que emprendesen todas
as accións necesarias para protexer a vida, a liberdade e a
integridade de Juan Almonte e que adoptasen medidas de
protección efectivas para os seus familiares, mais a resposta
ofrecida pola República Dominicana derivou nas severas
críticas da propia Comisión Interamericana de Dereitos
Humanos.

Ana Montilla, a compañeira de Juan Almonte, estivo en
datas recentes en Galicia, onde mantivo diversas xuntanzas
con diversos colectivos e organizacións para dar a coñecer
o caso da desaparición de Juan Almonte, para expoñer
como está a situación dos dereitos humanos na República
Dominicana e para solicitar a mediación das institucións
galegas.

Por todo isto, o Parlamento galego acorda manifestar ao
Goberno do Estado a preocupación pola desaparición do
activista dos dereitos humanos Juan Almonte Herrera e soli-
citarlle que realice as xestións oportunas perante as autori-
dades da República Dominicana co obxecto de clarificar o
acontecido, determinar o seu paradoiro e asegurar a súa
plena liberdade.

A gravidade da situación coñecida ata o momento
demanda unha exhaustiva investigación imparcial para o
total esclarecemento destes feitos, que se fagan públicos os
resultados da dita investigación e que as persoas responsa-
bles sexan postas á disposición da xustiza.
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Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2013.”

(Aplausos.)

Suspendemos a sesión ata mañá ás dez.

Boa noite e moitas grazas.

Suspéndese a sesión ás nove e trinta minutos do serán.
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