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Retómase a sesión ás dez da mañá.

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

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. José
Luis Méndez Romeu, do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre a valoración polo presidente da Xunta de Galicia en
relación coa situación dos servizos públicos en Galicia

A señora PRESIDENTA: Prego silencio, por favor.

Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Méndez
Romeu.

O señor MÉNDEZ ROMEU: Señor presidente, o Sistema públi-
co de saúde foi creado no ano 1986, vostedes votaron en
contra. O modelo de universalidade e gratuidade que se pro-
poñía non era do seu agrado.

Fronte á universalidade, vostedes defenden o particularismo;
nin todos iguais, nin igual para todos. Estaban en contra da
gratuidade e abofé que a están eliminando. Estaban en contra
dun sistema público modélico que os cidadáns aplauden, que-
rían un modelo de mercado onde a saúde e a protección son
mercadorías ao alcance de quen as paga. Igual que están mer-
cantilizando o dereito ao aborto; para unhas, Portugal ou
Reino Unido, e para outras, resignación ou clandestinidade.
Para a maioría dos enfermos, servizos devaluados, con menos
recursos, con limitacións de todo tipo: xeográficas, económi-
cas, de persoal, material. Vinte e cinco anos para construír a
sanidade pública que vostedes están derrubando de xeito tan
brutal, por iso se multiplican manifestacións e protestas.

Ademais de interesadas, as súas decisións son arbitrarias e
discriminatorias, están readscribindo a centos de miles de
persoas do sur de Galicia a outra área sanitaria. Como non
gobernan nesas áreas, castigan aos electores. Implicitamen-
te están recoñecendo o fracaso do novo hospital de Vigo, que
foi inaugurado e mesmo bautizado hai tres anos pero que
aínda non funciona. Será máis pequeno do previsto, será
máis custoso, non cubrirá as necesidades de atención dos
vigueses e carecerá de servizos de alta especialización. Un
hospital comarcal ampliado, un Povisa dous; e igual vai
acontecer en Pontevedra. 

Hai vinte anos vostede co señor Fraga, co señor Romay, xa
impulsaron un modelo de hospitais privatizados: as funda-
cións sanitarias. Fracasaron totalmente e tiveron que ser res-
catadas polo Goberno Touriño; estaban en quebra. Máis de
800 profesionais tiveron que ser incorporados ao servizo
público de saúde. Como teñen fracasado en Madrid, como
teñen fracasado en Valencia, como teñen fracasado en Casti-
lla-La Mancha.

Diante desta catástrofe, pregúntolle, señor presidente, que
valoración fai do estado dos servizos públicos. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, probablemente por vivir na Coruña non sabe voste-
de que o hospital de Vigo está en plena construción. Aínda
non tivemos oportunidade de inauguralo, pero sen dúbida
estará vostede invitado a inaugurar o hospital público de
Vigo nesta lexislatura. (Aplausos.) Non teña vostede ningún
problema.

Señoría, a prioridade durante os cinco anos de goberno –xa
lle anticipo que o seguirá sendo durante os tres que restan–
é blindar os servizos públicos. A pesar da caída abrupta dos
ingresos, imos seguir blindando os servizos públicos. Signi-
fica isto que imos non só a mantelos, senón a melloralos.

Sabe vostede, señoría, que estamos sendo capaces de incre-
mentar as prazas de comedores escolares. Sabe vostede, seño-
ría, que temos as taxas universitarias máis accesibles, é dicir,
máis baratas, de España. Sabe vostede, señoría, que temos máis
profesores por alumno que a media de España. E sabe vostede
tamén, señoría, que nos informes PISA, fronte aos datos duran-
te o bipartito, a educación pública en Galicia mellorou.

Señoría, vostede pode falar tamén, se quere, dos servizos
sociais. Mire, señoría, a pesar da crise, incrementamos as
prazas públicas de servizos sociais un 50 % máis que o
bipartito en bonanza económica. Pero quere vostede falar de
sanidade, e, como vostede pode imaxinar, falar de sanidade
para min é sempre unha oportunidade.
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Señoría, se vostede me quere falar de sanidade, falemos de
sanidade. Mire, neste momento en Galicia estamos co com-
promiso de mellorar cinco hospitais públicos, ou novos ou
reformados ou ampliados. Estamos construíndo o novo hospi-
tal público de Vigo. En catro anos, señoría, o seu Goberno non
foi capaz de expropiar un só metro cadrado, ¡en catro anos! En
catro anos, este Goberno puxo en marcha a obra pública do
hospital público máis grande e máis amplo de España.

Señoría, finalizamos, iso si, as urxencias da Coruña, iso é
certo. Están a piques de ser inauguradas. E simultaneamen-
te licitamos con 50 millóns de euros todo un edificio de hos-
pitalización en Ourense. Este mesmo ano iniciaremos a
ampliación do Hospital do Salnés e presentaremos a amplia-
ción do Hospital da Costa.

Señoría, como pode vostede imaxinar, non só diminuímos as
prestacións sanitarias, senón que as incrementamos; e os
pacientes con patoloxías graves están esperando menos
agora que antes. E os facultativos e o persoal sanitario e non
sanitario están traballando agora máis que antes porque
teñen maior compromiso coa sanidade pública. Por iso,
señoría, por exemplo, en plena crise económica é a primeira
vez que os parados sen prestacións non pagan medicamen-
tos; con vostedes pagaban o 40 %.

A señora PRESIDENTA:Vaia rematando, señor presidente, por
favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): É
a primeira vez que a xente que cobra a Risga non paga medi-
camentos; con vostedes, o 40 %. E é a primeira vez que as
pensións non contributivas non pagan medicamentos; con
vostedes, o 40 %.

Señoría, se quere vostede falar de sanidade, absolutamente a
favor...

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

...pública, gratuíta e universal.

Moitas grazas, señora presidenta. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do señor Méndez Romeu.

O señor MÉNDEZ ROMEU: Señor presidente, se o mundo é
tan feliz ¿por que se están manifestando todos os profe-
sionais?, ¿por que hai un conflito tras outro no sector da
sanidade pública? Ao mellor é que non coñecen o seu dis-
curso, ¿ou será que o seu discurso non se corresponde coa
realidade?

Vostedes están levando unha política que é ben clara. Pri-
meiro, deixar deteriorar os servizos públicos. Segundo, pri-
vatizar todo o que se pode; en sanidade levan trinta medidas.
E, terceiro, desmantelar os servizos públicos.

Con vostede, o gasto social en cinco anos baixou oito pun-
tos sobre o orzamento, por iso, señor presidente, hai cente-
nares menos de profesionais, por iso están empeorando as
condicións de traballo, e iso está repercutindo na atención
aos doentes do sistema.

Agora impoñen un modelo de xestión que son as áreas de
xestión clínica. Significa iso destrozar a organización actual
dos hospitais en beneficio de núcleos de interese que altera-
rán as relacións laborais dos traballadores, que introducirán
mecanismos de mercado cun horizonte que xa se albisca: os
15/ e os das aseguradoras privadas. Un destacado médico
vén de escribir no xornal máis lido en Galicia: propóñennos
unha sanidade de bazar chino, onde hai de todo pero nada é
o que ten que ser.

Os profesionais están denunciando, entre outras situacións
de marxinación, o escandaloso caso de nepotismo do que
vostede non quere enterarse. Un caso de nepotismo debido á
actuación de quen está sendo o verdadeiro cabalo de Troya
dos intereses do sector privado para destruír a sanidade
pública: a señora conselleira de Sanidade.

Señor Feijóo, fágase un favor a si mesmo e respecte os pro-
fesionais aceptando a petición de dimisión que lle ten pre-
sentado a conselleira. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, crin que o Partido Socialista, pola súa importancia
e sobre todo pola súa historia, tiña criterio propio en sanida-
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de. Vexo que o seu criterio é máis ou menos o dos outros
grupos minoritarios da Cámara. ¡Alá vostedes, señoría!

Pero o que é certo é que en sanidade, igual que en educación,
en universidades e en servizos sociais, o modelo que temos
é o modelo que puxeron en marcha e que consolidaron,
durante os anos que os galegos nos deron a oportunidade de
gobernar –que foron todos menos catro–, o presidente Albor
e o presidente Fraga. E non teña ningunha dúbida, señoría,
de que imos seguir así.

É certo que se pode facer aínda máis, sen dúbida, o que é
incuestionable é que fixemos máis que vostedes en plena
bonanza económica. Levo tempo pedíndolles cal é o seu
modelo para intentar coñecer exactamente cal é a súa pro-
posta. Aínda non foi capaz de dicirme cal é o su modelo.
Probablemente, señoría, porque durante trinta anos gober-
nando en Andalucía aínda non se atreven a dicir que o seu
modelo é o de Andalucía. ¿Sabe por que? Porque temos un
30 % máis de gasto sanitario por persoa en Galicia que en
Andalucía.

Señoría, con todos os respectos, cando vostede me fala de
manifestacións, hai tres sindicatos que non fixeron ningún
tipo de conflito, un deles a UXT, pola que debería de ter
vostede un mínimo de respecto. Pero é que, ademais, seño-
ría, deses sindicatos foron exactamente 30.000 persoas a
traballar e 3.000 fixeron folga. Respecto absoluto a ese
10 %, sen dúbida. Pero mire, señoría, non se deixe embau-
car polas desinformacións que lle trasladan. (Interrup-
cións.) A xestión clínica non é unha proposta só do Gober-
no, é unha proposta dos médicos ao Goberno, pero non
aquí, en toda España, empezando por Andalucía. Por se
vostede ten algunha dúbida, permítame que lle diga simple-
mente as enquisas do CIS, que supoño que terán valor para
vostede. A Enquisa do CIS sobre a sanidade pública en
Galicia, dende o ano 2007 ao ano 2012, di –os galegos, non
vostede nin eu, senón os galegos– que a atención primaria
mellorou, un 36 %; que as consultas hospitalarias mellora-
ron, un 25 %; que a asistencia hospitalaria mellorou, un
34 %; que as urxencias melloraron, un 27 % dos galegos.
(Interrupcións.) 

Señoría, isto é o que din os galegos...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

...non o que dicimos vostede e mais eu.

Agora ben, señoría, se a vostede non lle interesa o que din os
galegos, seguro que lle interesará o que din os seus, a Plata-
forma para a defensa da sanidade pública, que acaba de sacar
a enquisa, e di: durante a época do bipartito, o Servizo Gale-
go de Saúde ocupaba –segundo a Federación da defensa da
sanidade pública– o número trece do total dos servizos
públicos de España. ¿Sabe agora o lugar que ocupa con este
Goberno? O número 6 como mellor servizo de saúde de
España...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Mire, señoría, non ten, lamentablemente, información axei-
tada e contrastada sobre a sanidade pública.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

(Interrupcións.) 

Por favor, señor Losada, ten unha chamada á orde.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Fran-
cisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, sobre as declaracións do presidente da
Xunta sobre a loita contra o nepotismo e o clientelismo en
Galicia

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a súa pre-
gunta, señor Jorquera.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.

Señor Feijóo, o Goberno que eu presidirei respectará as leis.
Regulará e cumprirá con transparencia todos os procede-
mentos de contratación, de selección de persoal ou de acce-
so a subvencións públicas. Traballará, porque a sociedade
así nolo exixe, para que termos como enchufismo, caciquis-
mo, sectarismo ou partidismo só teñan significado entre nós
para referirse ao pasado.
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Non, señor Feijóo, non estou desubicado, non se preocupe,
non estou asumindo aquí un compromiso en nome dun futu-
ro goberno do BNG. Estou citando palabras súas. O 14 de
abril de 2009 vostede adquiriu solemnemente neste Parla-
mento este compromiso no debate de investidura como pre-
sidente. Por iso lle fago as seguintes preguntas: ¿Forma
parte do seu compromiso para acabar co enchufismo xustifi-
car que fose nomeado xefe de Cirurxía do CHUS o marido
da actual conselleira de Sanidade cando esta era directora do
Sergas? Ou ¿non facer nada ante os casos de corrupción que
salpican a numerosos cargos públicos do seu partido en
Galiza? Cargos públicos que teñen o descaro de xustificar
que falaran con determinadas empresas para enchufar aos
seus amigos como se fosen actos de beneficencia.

Mire, ¿forma parte do seu compromiso para acabar co
enchufismo, co sectarismo e co partidismo, non exixir o cese
do concelleiro de Deportes de Santiago por pedirlle a Ven-
dex que despedise a unha traballadora que cometeu o graví-
simo delito de estar casada cun sindicalista da CIG?

Mire, señor Feijóo, non é estraño o comportamento deste
señor, porque vostede mesmo, como secretario xeral do Ser-
gas, cando era vostede secretario xeral do Sergas, vetou a
participación dese sindicato na negociación colectiva, e ins-
tou a policía a que fose á porta para impedirlle o acceso á
reunión. Mire, hai unha sentenza do Tribunal Constitucional
que di expresamente que vulnerou o dereito á liberdade sin-
dical. 

Mire, señor Feijóo, de vostede non se pode esperar nin unha
mala palabra nin unha boa obra. Pide desculpas á cidadanía
polas revelacións da operación Pokemon, pero non exixe a
dimisión dos implicados. E a explicación que deu do nome-
amento do marido da señora conselleira de Sanidade como
xefe de cirurxía do CHUS revela a súa total e absoluta falta
de cultura democrática. É sinxelamente tomar por parvos os
galegos e as galegas. 

Por iso, señor Feijóo, ¿segue asegurando que con vostede
vai acabar o nepotismo e o clientelismo en Galiza? (Aplau-
sos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, fago miñas a palabras miñas e reitero todas e cada
unha delas. 

Señoría, sobre o asunto do xefe de cirurxía do Complexo
Hospitalario de Santiago, por respecto á Cámara e á súa
compañeira portavoz da AGE, gustaríame centrar a respos-
ta, dado que ela pregunta exactamente por esta cuestión.
Pero si lle anticipo, por cortesía parlamentaria, que por
suposto respectamos as sentenzas. En segundo lugar, que
acatamos as sentenzas, esteamos ou non de acordo con elas,
en todo ou en parte. E, en terceiro lugar, que cumprimos
inmediatamente a sentenza. 

Señoría, sobre os sumarios da Pokemon ou do Campión
temos falado moitas veces neste Parlamento, probablemente
non sexa a última. En todas as ocasións plantexamos o
mesmo: imos respectar o que a xustiza nos diga, no que hai
neses sumarios, e posteriormente actuar. Non hai novidades
ao respecto, os que estaban imputados seguen imputados. En
consecuencia, señoría, supoño que temos que coñecer as cla-
ves, vostede e máis eu, para formar opinión. O que si lle
digo, señoría, é que aqueles militantes do Partido Popular
que estiveron nalgún sumario con medidas cautelares
–Pokemon ou Campión– xa non están nas institucións.
Pasoulle o mesmo a algún militante do BNG, e por iso, seño-
ría, me sorprende que agora me fale vostede das mesmas
operacións onde vostedes tamén resultaron implicados. 

Sorpréndeme que fale vostede do Concello de Santiago,
onde vostedes gobernaron durante moitos anos, co Partido
Socialista, e onde vostedes contrataban con esas empresas
que utilizaban prácticas irregulares e presuntamente delicti-
vas. Sorpréndeme, señoría, que no Grupo Vendex, o seu
bipartito en Santiago contratara 6 millóns de euros e o PP
114.000 euros. Sorpréndeme, señoría, que unha empresa
tamén presuntamente ubicada na trama, Aquagest, con vos-
tedes, co bipartito en Santiago, contrataba 15 millóns de
euros e co PP contrataba cero. 

Por iso, señoría, estou convencido de que vostede e mais eu
temos o mesmo obxectivo: saber exactamente qué é o que
hai detrás. Hai uns días coñeciamos nun xornal que parece
ser que o PP pagaba unha subvención a Vendex da Xunta de
Galicia. É verdade, o que pasa é que esa subvención conce-
deuna o bipartito no ano 2006. E con isto, como é natural,
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non estou en ningún caso dicíndolle que o BNG é un parti-
do de nepotismo. Por iso, señoría, pídolle xustiza para
poder facer xustiza; proporcionalidade para actuar con deci-
sión. E xa lle digo, actuarei coa mesma decisión e coa
mesma prudencia que toca neste caso. Pero, señoría, non se
deixe guiar pola crispación política se vostede realmente é
un demócrata. 

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do señor Jorquera Caselas. 

O señor JORQUERA CASELAS: Mire, señor Feijóo, cando di
que vostede fai súas as súas palabras, pois nunca tivo máis
vixencia o famoso dito de que as palabras as leva o vento. 

Pero, mire, dado que fala de ser demócrata, só faltaría que
non asumise e executase unha sentenza xudicial, é que só
faltaría. Pero, mire, se falamos da sentenza xudicial, esta
sentenza xudicial di de xeito inapelable que houbo unha des-
viación de poder a favor do esposo da señora Mosquera. Esta
sentenza di que hai unha falta de motivación clamorosa no
nomeamento de Manuel Bustamante. Fala de abuso de
poder, un abuso de poder cometido cando a señora Rocío
Mosquera era directora do Sergas. Vostede escorre o vulto
falando dun proceso interno. Por favor, non tome o pelo a
este Parlamento e non tome o pelo aos galegos e ás galegas.
¿Sabe que se agocha tras o nomeamento do señor Manuel
Bustamante? Efectivamente, ¡nepotismo!, ¡nepostimo! Pero
ademais ocúltase tamén unha política consistente en promo-
cionar os seus para minar desde dentro a sanidade pública. 

¿E sabe que se oculta tras a operación Pokemon? As conse-
cuencias das privatizacións, de facer do servizo un negocio,
creando o caldo de cultivo para o tráfico de influencias e o
enriquecemento ilícito. 

Mire, vostede non exerce as súas responsabilidades nin
como presidente da Xunta nin como presidente do Partido
Popular de Galicia. O BNG exixe a dimisión de todos os
imputados, sexan do partido que sexan. Esa é a diferenza,
señor Feijóo, predicamos co exemplo. (Aplausos.) ¿Que
ética é a súa que pide a dimisión doutros e non dos do seu
partido? ¿Que ética é esa, señor Feijóo? (Aplausos.) E non
fale de Santiago, ¿ou quere que faga eu aquí especulacións
sobre as conversas do señor Conde Roa con vostede para

remover os secretarios e os interventores do Concello de
Santiago? ¡Por favor, non fale de Santiago! (Aplausos.) 

Mire, por decencia, por hixiene democrática, cese a señora
Rocío Mosquera...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

O señor JORQUERA CASELAS: ...e exixa a dimisión de todos
os imputados na operación Pokemon.

Moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, con todos os respectos, unha das sentenzas máis
claras e máis contundentes sobre a catadura democrática do
seu partido é a que se acaba de producir agora en Ponteve-
dra, onde si fala de desviación de poder, onde o alcalde de
Pontevedra lle quita os soldos á oposición nun claro exerci-
cio de desviación de poder, acreditado polo Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia. (Aplausos.) Aí fala claramente,
señoría, de desviación de poder. Pero, como é natural, seño-
ría, aínda queda moito por ver.

Sobre a conselleira, déixeme, por favor, disfrutar na pre-
gunta de AGE, dígollo con total tranquilidade. Mire, seño-
ría, sobre o tema da Pokemon vexo que baixa vostede o
ton, paréceme sensato. Porque, se quere vostede seguir
falando desa operación, vimos que o BNG, que tamén xes-
tionou concellerías na Coruña, contratou nada máis e nada
menos nas súas concellerías, señoría, durante o tempo que
estiveron na Coruña traballando, na Concellería de Cultu-
ra, tres millóns de euros; na Concellería de Xuventude,
medio millón de euros...; (Pronúncianse palabras que non
se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, señora Pontón!

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

...na Concellería de Deportes, señoría, seis millóns e medio
de euros, señoría... (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) (Protestas.) 
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A señora PRESIDENTA: Presidente, perdoe un momento, por
favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Tres concelleiros do BNG en relación con este asunto, tres
millóns de euros. (Protestas.)

A señora PRESIDENTA: Presidente, presidente, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, por moito que non lles guste escoitar, eu estou no
uso da palabra e este é un Parlamento democrático, aínda
que haxa compañeiros que non o vexan así. (Aplausos.) Si,
señoría, si. 

Pero cando vostede me fala das miñas verbas e de que as leva
o vento, mire, señoría, eu levo gobernando cinco anos en
Galicia. Os galegos déronme a confianza para gobernar oito.
Vostedes gobernaron catro anos na historia de Galicia e tive-
ron catro consellerías. Permítame que lle lea o que dicían, xa
non eu, nin o PP, os sindicatos aos que vostede se refire. 

Mire: “La CIG arremete contra el bipartito por crear una
empresa para combatir los incendios”; 3.000 persoas con-
tratadas en Seaga co maior escándalo sindical en trinta anos
de autonomía, ¡3.000, señoría, 3.000! (Aplausos.) Señoría,
cando vostede me fala disto, outro sindicato, Comisións
Obreiras, acusa a Consellería de Cultura do BNG de nepo-
tismo e dunha rede clientelar. Cando vostede me fala de sen-
tenzas, señorías, a Inspección de Traballo dixo que vostedes
contrataran a máis de duascentas persoas no Consorcio de
Benestar en fraude de lei. 

Pero, señoría, sobre a cuarta consellería –xa falei de Cultu-
ra, xa falei de Benestar, xa falei de Medio Rural–, sobre a
Consellería de Industria, mellor non falar, señoría. En con-
secuencia, ¿vostede cre que está en condicións de dar lec-
cións a alguén? 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Reitérolle, señoría, asumo o meu currículo político, asumo
as decisións que adoptei no pasado e, non lle caiba a menor
dúbida, seguirá sendo o meu libro de comportamento no
futuro. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): E
sobre vostede, señoría, non teño dúbidas de que tamén é
unha persoa íntegra e honesta.

Moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª
Yolanda Díaz Pérez, do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, sobre as medidas que vai tomar o presidente
da Xunta en relación coa cobertura dunha xefatura de ser-
vizo no Servizo Galego de Saúde

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a súa
pregunta, a señora Díaz Pérez. 

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

Señor Feijóo, vou comezar esta intervención cunha cita dun
clásico, un clásico ao que lle preocupaba a corrupción, un
clásico que se chamaba Cicerón. Cicerón dicía que non
había vicio máis execrable que a cobiza, sobre todo entre os
que gobernan a nación, pois servirse dun cargo público
resulta non xa só inmoral, senón criminal e abominable. Eu
pídolle, señor Feijóo, que nesta ocasión diante da sentenza
que acaba de ditar o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza
o día 22 de xaneiro estea á altura de Cicerón, e aínda que,
sendo un político conservador, como é vostede –e eu res-
péctoo–, proclame a honestidade no exercicio da presidencia
da Xunta de Galicia. 

Falo isto e digo isto porque, señor Feijóo, esta sentenza que
temos aquí non fala dunha relación de amor e de ignorancia
–como coa infanta– entre a conselleira de Sanidade e o seu
esposo, non fala diso. Fala dun caso claro de nepotismo, fala
esta sentenza de desviación de poder; fala de abuso de
poder; fala dunha clamorosa falta de motivación; fala dun
xogo de adiviña; fala de que houbo parcialidade; fala de que
o esposo da conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia non
accedeu a esa praza por méritos propios, senón por ser un
parente da conselleira de Sanidade; fala de nepotismo, señor
Feijóo. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
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A señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

A señora DÍAZ PÉREZ: Por iso lle pedimos que remova a con-
selleira de Sanidade, por si mesmo, porque, se non, vostede
tamén vai estar contaminado, por si mesmo. 

Estamos, sobre todo, diante dun proceso de escarnio e de
saqueo da sanidade pública. Voulle dar algúns exemplos
de privatización: o hospital PFI de Vigo, que vai custar
175 millóns máis aos galegos e galegas; manteñen Galaria
como sociedade anónima; a ampliación do hospital do Sal-
nés, oito millóns de euros; a terceira licitación da amplia-
ción da xestión privada do Chou; os centros de saúde
móbiles privados para o rural; a privatización da alta tec-
noloxía por importe de 88 millóns; os servizos de protec-
ción radiolóxica en mans de General Electric e Galaria; a
privatización da hemodiálise por importe de 25,5 millóns
de euros; a esterilización do instrumental; os institutos
biomédicos do Sergas; o I+D+i privado. Suma e segue,
señor Feijóo.

Señor Feijóo, ¿que é o que estamos pagando os galegos e as
galegas coa privatización destes servizos?, ¿que é o que
estamos pagando?, ¿o achegamento aos postos públicos de
achegados ao Partido Popular, como é o caso do esposo da
conselleira de Sanidade? Señor Feijóo, tome as verbas de
Cicerón e, por ser o presidente da Xunta de Galicia, remova
a conselleira de Sanidade.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora DÍAZ PÉREZ: A sentenza é clamorosa, contundente,
vostede o recoñeceu. Non serve só con acatala, hai que asu-
mir responsabilidades políticas. Esta conselleira, efectiva-
mente, era directora xeral cando se nomeou...

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

A señora DÍAZ PÉREZ: ...a xerencia do CHUS, e esta xeren-
cia do CHUS nomeou a comisión que finalmente, de xeito
parcial, lle adxudicou a praza inxustamente ao esposo da
conselleira de Sanidade. Faga política, alta política, e remo-
va a conselleira de Sanidade, señor Feijóo. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz. Moitas
grazas.

Ten a palabra o presidente da Xunta. 

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Agradézolle, señoría, esa cita de Cicerón e que vostede
volva aos clásicos. Iso é bo para todos. 

Permítame, señoría, en consecuencia, que aproveite este
período de sesións para felicitar o seu grupo, polo menos o
seu grupo en Madrid, que condenou a Resistencia Galega no
Congreso dos Deputados. (Pronúncianse palabras que non
se perciben.) Creo que é bo, señoría, que o seu grupo, polo
menos en Madrid, faga xustiza e que condene os actos terro-
ristas, prodúzanse onde se produzan. E por iso empezamos
ben este período de sesións para que vostede me poida falar
de ética e de principios, condenando as actitudes totalitarias
e terroristas de Resistencia Galega, polo menos no Congre-
so dos Deputados. Supoño que vostede cambiará o seu voto
nesta Cámara.

Señoría, “non deixes que a verdade estropee un bo titular”.
Isto non é de Cicerón, señoría, isto é clásico nas facultades
de Periodismo. Nin a sentenza fala de nepotismo de ningún
membro do Goberno nin a sentenza fala nin directa nin indi-
rectamente de ningunha responsabilidade de ningún mem-
bro do Goberno, porque, se así fora, esa persoa non forma-
ría parte do Goberno. 

Señoría, polo tanto, o que é sorprendente é que vostedes
fuxan das explicacións, e por iso me agradou moito poder
contestarlle hoxe. O xoves compareceuse no Parlamento,
vostedes fóronse da comisión parlamentaria. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Mire, vostede –que é licen-
ciada en Dereito– debería de saber o procedemento, o órga-
no competente, e, por suposto, coñecer a sentenza. O proce-
demento, as xefaturas de persoal dos complexos hospitala-
rios, están regulados por un decreto e por unha orde. Son
competencia exclusiva dos centros hospitalarios e corres-
póndelles aos centros hospitalarios nomear tribunal.

Señoría, o tribunal que decidiu sobre esta cuestión está for-
mado por cinco persoas: unha, que pode dicir que ten unha
relación co Sergas, porque a nomea o xerente –que non o
Sergas–, e catro delas xefes de servizo, un deles da Coruña,
o xefe do Servizo de Cirurxía; outro, o xefe do Servizo de
Oncoloxía, de Santiago; outro, o xefe do Servizo de Cirur-
xía, de Getafe; e, outro, o xefe de Sección de Cirurxía do

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 52
12 de febreiro de 2014

15



hospital de Asturias. Son eles, señoría, os que aproban ou
desaproban; non eu nin a conselleira nin vostede.

En segundo lugar, señoría, sobre a sentenza, a sentenza di
que é conforme a dereito: as bases, a baremación dos candi-
datos, os criterios de puntuación e a valoración da currícula.
¿E di que hai que repetir unha proba, señoría? ¡Se non hai
trampa nin cartón nin teorías conspiratorias! Aquí, se hai que
repetir unha proba, repítese. Pero o que non me pode pedir
vostede é que tome partido por un candidato dos tres que se
presentaron.

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

¿Cal é o seu, señoría? (Interrupcións.) Eu non teño ningún
candidato, e si lle pido por favor (Murmurios.) que non
menosprece e que non insulte os médicos que formaron
parte dese tribunal. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) Merecen un respecto e merecen unha dignida-
de, e, dende logo, eu garántolle esa dignidade e ese res-
pecto aos médicos que na súa libre decisión adoptaron
unha proposta.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, estou convencido de que vostede tamén o respecta.
Por iso pídalle perdón por dicir (Murmurios.) (Risos.) que
estes señores actúan...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

...en función da dirección dunha conselleira ou dun goberno.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente, xa non ten
a palabra.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Iso é unha falta de respecto a eses médicos.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Eu pido por favor que se escoite,
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) que se escoi-

te co mesmo respecto a todo o mundo. (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.)

Ten a palabra agora a señora Díaz... (O señor Losada Álva-
rez pronuncia palabras que non se perciben.)

Señor Losada, non quero ter que volvelo chamar á orde, faga
o favor. Supoño que todos os deputados teñen dereito a falar
e o presidente tamén.

Ten a palabra, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: Grazas, presidenta.

Señor Feijóo, eu lin a sentenza e, efectivamente, non decla-
ra que hai un caso de nepotismo, entre outras, porque non
foron recusados os membros do tribunal –eu sei ler e, ade-
mais, efectivamente, son licenciada en Dereito–; pero nin-
guén falou diso. A consecuencia é que hai un caso de des-
viación de poder e, efectivamente, o marido da conselleira
entrou e chegou a esa praza por ser o marido da conselleira,
salvo que vostede, señor Feijóo..., (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio.

A señora DÍAZ PÉREZ: ...me queira dicir aquí que a señora
conselleira –que comparte casa supoño que co seu esposo–
non sabía nada. É o modelo infanta de Borbón: “non sabía
nada”. Señor Feijóo, por favor, sexa serio.

A min gustaríame, señor Feijóo –e eu, como presumo da súa
honestidade como presidente da Xunta de Galicia–, que
tome este caso en serio; señor Feijóo, que tome este caso en
serio, porque estamos falando de corrupción como unha das
formas de poder clientelar e, desde logo, de nepotismo. Pero
estamos falando das consecuencias das privatizacións, da
porta xiratoria e dos intereses ou conflitos de intereses do
Partido Popular.

E voulle falar claro, xa lle dixen na outra sesión de control
que a señora conselleira de Sanidade –a quen vostede prote-
xe e non sei moi ben por que, porque lle vai na pel ao presi-
dente da Xunta de Galicia–, efectivamente, acaba de renovar
un concerto con Povisa cando traballou para o Grupo Terra
Nosa ou Nosa Terra. A filla da señora conselleira de Sanida-
de era a que traballaba para unha consultoría que lle adxudi-
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cou o PFI de Vigo xustamente á empresa na que traballou
casualmente o conselleiro de Infraestruturas.

Pero, fíxese, hai máis, o señor Beccaría –antes falabamos da
privatización da Hemodiálese, señor Feijóo–, o señor Romay
Beccaría, ademais de ser un alto cargo –o presidente do Con-
sello de Estado, ex conselleiro de Sanidade–, hete aquí que é
tamén membro do Consello de Administración da Fundación
Renal Álvarez de Toledo, que casualmente é a que xestiona o
Servizo de Hemodiálise de Galiza. É unha casualidade...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora DÍAZ PÉREZ: ...–remato xa–, Enrique Castellón, ex
director xeral tamén do Sergas, e –¡oh!, casualidade– tamén
alto cargo da FRIAT, da Fundación Álvarez de Toledo.
Señor Feijóo, peche as portas á corrupción como presidente
da Xunta de Galicia, as portas ao nepotismo e...,

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora DÍAZ PÉREZ: ...efectivamente, remova a consellei-
ra. Dignifique, se non é por ética, fágao por estética, a Xunta
de Galicia e o Parlamento dos galegos e das galegas.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: Cese a conselleira, señor Feijóo.
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do presidente da Xunta.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, é evidente que vostede non quere falar en serio case
de nada. Vólvolle reiterar: ¿vostede fai unha acusación ao
tribunal si ou non? ¿Vostede cre que o tribunal fixo o que lle
dixo a conselleira, si ou non? ¿Vostede cre que nós lle dixe-
mos ao tribunal o que tiña que facer, si ou non? (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) Señoría, un pouco de
respecto para a xente que non está aquí. (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.) Xa sei que non respecta a nin-
guén, pero polo menos respecte os médicos que decidiron
libremente ese nomeamento, señoría. (Interrupcións.) E lea
a sentenza outra vez.

Señoría, con todos os respectos, vostede fala de xente cunha
tranquilidade..., como unha máquina de inxuria permanente
cara á xente que dedicou a súa vida ao servizo público sani-
tario... (Interrupcións.) E sabe vostede perfectamente que de
sanidade, en relación con esas persoas, vostede case non
pode balbucear. (Murmurios.) (Aplausos.) Señoría, un pouco
de respecto, vólvollo dicir. (Aplausos.)

Señoría, ¿pero que é isto de dicir que estamos ampliando o
Hospital do Salnés? ¿Vostede está en contra? ¿Que barbari-
dade é esta de estar en contra de ampliar o Hospital de
Ourense, que teñen un baño para dúas habitacións? Señoría,
¿pero que broma é esta de criticar que estamos... (A señora
Martínez García pronuncia palabras que non se perciben.)
comprando...

A señora PRESIDENTA: Señora Martínez.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

...tecnoloxía nos hospitais do Sergas, aceleradores lineais, os
TAC, resonancias nucleares magnéticas, mamógrafos e dicir
que iso é privatizar? ¿É que acaso o Servizo Galego de
Saúde fai resonancias magnéticas ou aceleradores lineais?
Pero, ¡que falta de respecto aos pacientes, señoría! ¡Que
falta de respecto aos radiólogos! ¡Que falta de respecto aos
hospitais! (A señora Martínez García pronuncia palabras
que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Martínez, unha chamada á
orde.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Señoría, ten vostede unha deputada que estaba coas pancar-
tas en Vigo pedindo máis cartos para Povisa, e, agora que
pechamos o concerto de Povisa, dinos que lle demos moito
diñeiro a Povisa. Pero, ¿que broma é esta, señoría? ¿Sabe o
que lle digo, señoría? Ou vostede fala en serio ou, se non,
cada vez no seu grupo a van tomar menos en serio. 

E o problema é que vostede me dea a min leccións de xes-
tionar unha situación. Señoría, non hai que mirar máis que
para as bancadas de arriba e ver como xestiona vostede as
situacións, pero non xa de Galicia senón do seu grupo. ¡Se
son oito e pelexados, señoría! (Aplausos.) Un pouco de res-
pecto pola sanidade pública, (Aplausos.) ¡un pouco de res-
pecto pola sanidade pública, señoría!
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Mire, señoría, quen fai os xuízos é o xuíz e non vostede;
quen dita as sentenzas son os xuíces e non vostede, e o que
din as sentenzas é o que conteñen os papeis e non vostede.

Mire, señoría, vostede hoxe, unha vez máis, empezou a acre-
ditar que non lle interesa para nada a verdade nin lle interesa
para nada a sanidade pública. Acúsannos incluso de facer cen-
tros de saúde móbiles. ¿Pero que disparate é este, señoría?
(Murmurios.) Acúsannos agora de privatizar a tecnoloxía.
Pero ¿é que acaso en Europa hai algún servizo de saúde que
faga unha resonancia nuclear magnética ou que faga un TAC?

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):

Mire, señoría, as súas mentiras teñen 132 metros de eslora;
esa é a eslora do flotel de Ferrol.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Continuamos co desenvolvemento da
orde do día... (O señor Fajardo Recouso pronuncia palabras
que non se perciben.)

Señor Fajardo. (O señor Fajardo Recouso pronuncia pala-
bras que non se perciben.) Señor Fajardo, ten unha chama-
da á orde.

Continuamos coa orde do día co punto cinco, de proposi-
cións non de lei.

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre o mantemento pola Xunta de Galicia do actual
mapa sanitario

A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei non se
presentaron emendas.

Para formulala ten a palabra a señora Acuña do Campo.
(Murmurios.)

Prego silencio, por favor.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidenta. 

Bo día, señorías.

A verdade é que eu non sei se empezar a miña intervención
pedindo perdón, porque, a pesar de ter a conselleira de Sani-
dade na Cámara e o señor Baltar arriba no hemiciclo, a res-
ponsable do caso de nepotismo vou ser eu. (Aplausos.)

O mapa sanitario de Galicia foise definindo ao longo dos
anos e sempre a través de decretos, o que demostra que se
foi configurando sobre o territorio de forma progresiva e
adaptándose aos cambios que se ían dando. Pero chegou Fei-
jóo no ano 2009 e con el o lío territorial. Cando aínda colea
o fiasco das áreas integradas, que están –tal e como nós tiña-
mos vaticinado– desintegrando a atención primaria e os hos-
pitais comarcais, o Goberno Feijóo pon de novo a Galicia en
armas coa chamada “rezonificación asistencial”; eufemis-
mos que só pretenden ocultar o que realmente están facen-
do: desmantelar e privatizar mentres dan negocio ás empre-
sas e premian os amigos e familiares con postos e xefaturas,
castigando de paso os rivais. A iso chámalle o señor presi-
dente “blindar os servizos públicos”.

Como chama “rezonificación” a esta reforma territorial que,
como todo o demais, fixeron a escondidas, sen consultar, sen
informar a ninguén, nin os profesionais nin as forzas sociais
nin as sindicais nin, por suposto, as políticas, nin sequera a
esta Cámara, reforzando a diario a democracia como, por
exemplo, co recorte que plantexan de deputados e deputa-
das. Utilizaron unha instrución –que non un decreto– ditada
pola conselleira, ademais, no mes de xullo, e dende entón
tivérona vostedes agochada nun caixón, supoño que porque
non tiña sentido que se coñecera esa resolución, esa instru-
ción, ao mesmo tempo que debatiamos nesta Cámara a Lei
de garantías sanitarias, pola cal, segundo o Partido Popular
–ou polo menos diso presume–, serán os doentes e as doen-
tes os que escollan onde van ser atendidos.

Entón, ¿en que quedamos, señorías? ¿Para que queremos
todo este lío da rezonificación se resulta que van ser os pro-
pios doentes os que escollan onde ir? Claro que, detrás desta
medida, Feijóo anda buscando algo máis, busca recortar os
hospitais provinciais, igual que fixo antes a través das áreas
integradas coa primaria e cos comarcais.

Con esta nova distribución de especialidades, que ata o de
agora se facía nos hospitais provinciais, como, por exemplo,
no caso de Ourense, a cirurxía pediátrica, que agora terán
que ir a Vigo, e con outras que se poderían poñer noutros
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hospitais provinciais, como, por exemplo, o de Lugo, e que
non se van instaurar, obrigando a xente a desprazarse ata A
Coruña...

Ademais, para a cirurxía torácica, plástica, pediátrica, cardí-
aca, neurolóxica, cardioloxía intervencionista, oncoloxía e
fecundación in vitro, que a xente de Pontevedra e o Salnés
tiña ao lado da casa, en Vigo, agora terán que desprazarse a
Santiago para ser atendidas. 

Pero o mellor de todo é o do Salnés. Si, dese hospital que
segundo o presidente e a conselleira tiñan anunciado que se
ía licitar en xaneiro pero que aínda está en paradero desco-
ñecido. Pois a xente do Salnés terá que acudir a Pontevedra
ao Provincial para unha consulta de neuroloxía; a Montece-
lo para unha de uroloxía; a Galaria para radioterapia; a Povi-
sa a verdade que xa non sei a que porque alí están recortan-
do servizos, aínda que non o orzamento público; a Santiago
para o resto, menos cando se trate de diálise, que xa van
directamente ás clínicas privadas. A verdade é que penso que
mellor será porlles a eses doentes un GPS, pois vai ser impo-
sible que se aclaren. 

O PP dinos que pretende concentrar todo en tres grandes
áreas: A Coruña, Santiago e Vigo, centradas nos hospitais
que a señora Mosquera chama de excelencia. Pero claro,
castigando ao rival, castigando a Vigo. E ese castigo, ade-
mais, aplícao de dúas maneiras. Por un lado, cunha desigual
repartición das referencias únicas, esas técnicas, esas probas
moi especializadas que só se aplican nun centro sanitario da
nosa comunidade, de forma que, mentres A Coruña vai ser
referencia para 13 técnicas ao incorporar 2, Santiago queda
con 10 e Vigo, ao restarlle 1, queda só con 3. Para o sur, a
terceira parte que para o norte. E, por outro lado, castiga
tamén á área de Vigo cun transvase de doentes. Ata agora, a
área da Coruña tiña unha poboación de referencia de
1.100.000 usuarios, Santiago de 450.000 e Vigo de
1.200.000. Pero agora, con esta redistribución vanlle quitar
300.000 a Vigo para darllos a Santiago, exactamente eses
doentes de Pontevedra e O Salnés. E claro, é de supor que
detrás dos doentes e das doentes vaian tamén os recursos,
reducindo a calidade dos servizos prestados no sur. Desta
maneira, a área norte, Santiago e A Coruña, quedará con
1.800.000 persoas para atender, mentres que a zona sur que-
dará con menos de 900.000, o que a verdade non parece nin
moi equitativo nin moi equilibrado.

Esta rezonificación está provocando, señorías, tremendo
malestar na cidadanía, pero tamén ten moi preocupados aos
profesionais, como demostran as manifestacións feitas polo
Colexio Médico de Pontevedra e mesmo polos xefes de ser-
vizo do Chuvi –o señor Feijóo a esta xente non a debe de
escoitar–, porque a verdade sospeitan que van traer máis
recortes tanto nos recursos económicos como nos recursos
humanos e materiais, e que incluso poden supor perda de
formación, perda de calidade e de tecnoloxía para a sanida-
de do sur, que, señorías, non podemos esquecer que é a zona
máis poboada. En definitiva, gran preocupación polo que
cren pode ser a descapitalización do Chuvi.

Por iso nos preguntamos que razón pode ter o señor Feijóo
para non deter todo este conflito que xa ten mobilizada á
cidadanía en senllas manifestacións, unha anunciada para o
xoves en Vigo e outra anunciada para o venres en Ponteve-
dra. Pero temo que Feijóo, aínda que quixera, non vai poder
parar isto, porque o que tamén está detrás de todo isto, seño-
rías, é precisamente o fracaso da xestión de Feijóo na cons-
trución do novo hospital privado de Vigo. Un hospital priva-
do que nace pequeno para garantir as ganancias das empresas
construtoras e que obriga á consellería a manter eses conve-
nios con Povisa e eses concertos coas demais entidades pri-
vadas. E agora o señor Feijóo, para solucionar esas carencias
que ten a sanidade de Vigo, decide que, en lugar de poñer
máis profesionais e de poñer máis recursos, a solución está en
sacar os doentes, e trasládaos para a área de Santiago.

Sen dúbida isto vai traer beneficios supoño que ás empresas
que transportan pacientes. Por certo, para unha empresa
catalá que acaba de desembarcar na zona de Vigo e que pre-
tende quedar con todo o transporte sanitario de Galicia. E
beneficio tamén para determinados amigos e incluso lobbies
sanitarios. En canto aos gastos e aos trastornos dos usuarios,
que terán que desprazarse a máis de 65 quilómetros cando
tiñan esta atención en Vigo a tan só 20 minutos, temo que o
Goberno do Partido Popular nin sequera os ve. Por iso, unha
vez máis, as decisións unilaterais da señora Mosquera, ava-
ladas polo señor Feijóo, molestan, desagradan e preocupan a
toda a cidadanía, que de novo sairá á rúa para manifestar o
seu malestar ante unha medida que –insisto–...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ...tanto lles prexudica.
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Por iso –e remato, señora presidenta- os socialistas lles
pedimos nesta iniciativa, nesta proposición non de lei, que
manteñan o actual mapa sanitario, anulando de forma
inmediata a Instrución 7/2013 –por certo, que é imposible
conseguir; non foi posible conseguir esta instrución nin a
través da páxina web da consellería nin incluso a través dos
servizos da Cámara, ¡misterio de instrución! Que retiren
esa instrución da Consellería de Sanidade pola cal se rees-
trutura a asistencia sanitaria na rede sanitaria pública de
Galicia.

Espero contar co apoio dos grupos porque, a verdade, hai
unha poboación afectada que así o está demandando. 

De momento, máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Intervención dos grupos parlamentarios.

Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
ten a palabra a señora Prado Cores.

A señora PRADO CORES: Moi bo día.

Como xa nos ten acostumados, o Goberno do Partido Popu-
lar toma medidas de gran calado, de grande repercusión, que
afectan a moitos miles de galegos e galegas e a moitos pro-
fesionais, con nocturnidade, con escurantismo, con total
falta de diálogo e transparencia. 

Efectivamente, unha vez máis, tivemos que enterarnos por
un comunicado de prensa difundido polo Sergas, segundo
o cal o 1 de febreiro van entrar en vigor as novas referen-
cias poboacionais, esa nova rezonificación asistencial,
establecidas por nesa Instrución 7/2013, que ben se ocupa-
ron de ter agochada ata anunciala quince días antes da súa
entrada en vigor. A verdade é que ao Bloque Nacionalista
Galego sorpréndenos moito que veñan dicir que estas cou-
sas se fan para o ben e o benestar da poboación, para
mellorar a sanidade, pero logo, se non teñen ningún pro-
blema con que se coñezan as súas intencións, non sabemos
nós por que tanto interese en facer as cousas de aquí te
pillo, aquí te mato, sen que haxa tempo a reaccionar; a
facelas públicas un momentito antes de que se poñan en
marcha. 

Unha rezonificación que establece tres áreas de referencia:
A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo. Fronte a esta
decisión da consellería, existe descontento, existe males-
tar, existe indignación e existe moitísimo cabreo, tanto
polo fondo do que significa a decisión en si, como pola
forma. Pola forma, porque tomaron a decisión de costas
viradas aos representantes sindicais, que non falaron con
eles para explicarlles ou comentarlles ou consensuar esta
decisión; de costas viradas aos colectivos sociais, de cos-
tas viradas aos representantes institucionais das zonas que
van ser afectadas. Todos eles que tiveron que enterarse
pola prensa da decisión que tiña adoptada a Consellería de
Sanidade.

Unha medida que potencia uns centros hospitalarios e signi-
fica a descapitalización de servizos doutros centros hospita-
larios. Unha medida que fai o que mellor sabe facer o Parti-
do Popular, que é enfangar o terreo, enlodar o terreo, enfron-
tar uns profesionais con outros, uns territorios con outros,
por aquilo de que, a mar revolto, parece que ganancia do
Partido Popular. Entón, non ten ningún interese en facer nin-
gunha cousa con transparencia máis alá do discurso e da
palabrería, senón que á hora de verdade móvese moi ben
neste campo enlodado. 

Un mapa sanitario onde esa decisión foi tomada, parece ser,
soamente en función de agrupar cidadáns, con base nunha
planificación poboacional, sen unha xustificación de necesi-
dades médicas, que deixa no aire moitas incógnitas, como
que vai pasar coas urxencias, se tamén van ser derivadas ou
se só vai ser derivada a actividade programada.

Unha decisión pola que, efectivamente, deixa a Área sanita-
ria de Vigo de ser referencial para máis de 300.000 persoas,
que deixa o Complexo Hospitalario de Pontevedra tamén
nunha situación de cada vez máis residualidade. Unha rea-
signación de 300.000 pacientes que deixan de ter o Comple-
xo Hospitalario de Vigo como referencia para especialidades
de alto nivel científico e tecnolóxico. E, dende logo, no BNG
temos moi claro que isto é consecuencia das medidas que foi
tomando o Partido Popular, que, dende logo, non foron ino-
cuas. O Partido Popular nunca tivo a intención de que o hos-
pital de Vigo servira e tivera as infraestruturas nin a tecno-
loxía, nin ningún dos mecanismos...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
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A señora PRADO CORES: ...necesarios para atender a Área
sanitario de Vigo, senón para ir logo xustificando medidas
como a que está tomando agora.

Significa o desmantelamento da Área sanitaria de Ponteve-
dra, porque o hospital único de Montecelo vostedes decidiron
que non; o de Monte Carrasco non está nin se lle espera; co
cal, a medio prazo vai quedar como unha área de terceiro
nivel. Polo tanto, é lóxico que haxa unha poboación tremen-
damente preocupada, que se vai mobilizar mañá en Vigo e o
venres en Pontevedra porque non son capaces de entender
estas medidas; que se van mobilizar en defensa da sanidade
pública, que se van mobilizar en contra destas decisións
tomadas con nocturnidade e aleivosía, mobilizacións que o
Bloque Nacionalista apoia e pide á cidadanía que apoie.

Representantes sindicais, veciñais, sanitarios, Colexio de
Médicos da provincia de Pontevedra...,

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

A señora PRADO CORES: ...representantes institucionais e
plenos municipais, todos coinciden en mostrar a súa preocu-
pación polas medidas adoptadas polo Sergas, polo Partido
Popular na Xunta de Galiza, por esta nova reordenación
sanitaria, e rexéitana dun xeito unánime. A súa preocupación
é defender unha sanidade pública onde haxa igualdade de
oportunidades... 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado.

A señora PRADO CORES: ...–remato, señora presidenta–,
onde, efectivamente non signifique que, por exemplo, os
pacientes da Área sanitaria do Salnés...

A señora PRESIDENTA: Señora Prado, moitas grazas.

A señora PRADO CORES: ...á que eu pertenzo, teñan que ir a
dez centros diferentes para recibir asistencia sanitaria. E iso
é o que están facendo vostedes con estas medidas, señores e
señoras do Partido Popular. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario da Alternativa
Galega de Esquerda. 

Ten a palabra a señora Solla. 

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

Anunciamos o voto positivo a esta proposición non de lei
porque, obviamente, coincidimos coa preocupación que nela
se expresa.

A reordenación das áreas sanitarias que a consellería está a
efectuar redunda nas desigualdades sociais, empeora a orga-
nización e o reparto de recursos e crea centros de primeira,
de segunda e de terceira categoría. A orde que regula esta
ordenación –valla a redundancia–, ou máis ben esta desorde,
vén a unirse ao contido da Lei de garantías sanitarias, que
coa elección de centro, e a posibilidade de que nos envíen a
calquera centro, público ou privado, de Galicia, afonda no
desmantelamento da nosa sanidade vía privatizacións, vía
desorganización e descapitalización.

Resulta unha irresponsabilidade desmantelar a área de Vigo
trasladando, primeiro, pacientes que son atendidas e atendi-
dos no Chuvi a Santiago. Primeiro, porque afecta á especia-
lización de profesionais sanitarios. Pero, sobre todo, porque
para os pacientes que se teñen que mudar de área para algun-
has especializades, Santiago é a peor opción e rexeitada pola
poboación. E isto é así sinxelamente, moi sinxelo, porque
queda máis lonxe. Vigo está á metade de tempo que Com-
postela de Pontevedra, o que implica, obviamente, máis
perda de tempo nos desprazamentos para familiares e
pacientes, máis gasto nas viaxes e con máis dificultade. E
unha peaxe, por certo, na AP-9, máis cara a Compostela que
a Vigo e que non para de aumentar. E aínda non sabemos
como se van xestionar tampouco os traslados urxentes,
como van valorar se trasladan a Vigo ou a Compostela
dependendo da urxencia e da patoloxía. 

Nós, pola nosa parte, defendemos unha sanidade pública,
universal, gratuíta e igualitaria para todos e todas en Galicia.
Por iso defendemos as melloras sanitarias en Compostela e
nos concellos veciños –melloras en atención primaria e na
especializada–, e así tamén o reflectimos nas emendas que
presentamos ao Partido Popular nos orzamentos e que o Par-
tido Popular rexeitou todas e cada unha.

Pero esa mellora na sanidade pública de Compostela non vai
vir polo desmantelamento doutras áreas sanitarias, senón
pola mellora de todas elas. Sen embargo, esta reordenación
non só non vai mellorar nin Galeras senón que non vai facer
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que se constrúan os centros de saúde de Compostela, pro-
metidos dende hai moitos anos polo PP, nin vai facer que
exista máis orzamento sanitario para Compostela.

Esta reordenación o que vai é desmantelar as áreas de Vigo,
Pontevedra e O Salnés. A Vigo réstanlles pacientes en tro-
ques de poñer máis medios para diminuír a barbaridade de
listas de espera que a política do Partido Popular está xeran-
do. Xustifícase así que o novo hospital de Vigo, privatizado,
vai ter menos camas e servizos que no proxecto inicial. Xus-
tifícase o nulo investimento en hospitais públicos, que
sofren unha gravísima deterioración, como continuamos
vendo no Meixoeiro, con decenas de camas pechadas polas
goteiras, que, como denunciamos en rolda de prensa, convi-
ven cos enfermos desde hai máis dunha década. É unha ver-
goña: papeis, toallas nas fiestras... É un habitual. Eu traballei
alí e os pacientes convivían con correntes e humidades.

Xustifícase tamén así o convenio con Povisa, vergoñento,
que lle regala ao centro os vindeiros dez anos 75 millóns
anuais, máis o gasto en farmacia e outros gastos, reducíndo-
lle ademais 4.000 pacientes; polo tanto, incrementando máis
os beneficios desta empresa privada, mentres a empresa
incumpre as sentenzas en materia laboral do Tribunal Supe-
rior de Xustiza a favor das empregadas e empregados nas
reducións de xornada ilegais. Pensan agora despedir ade-
mais a trece desas persoas, e voltar modificar as xornadas de
68 persoas máis. Unha desvergoña de empresa e unha des-
vergoña da Consellería de Sanidade e da señora conselleira
–ausente, que debera dimitir–, que premia a explotación
laboral e a falla de calidade na asistencia.

Na área de Pontevedra xustifícase a ausencia de amplia-
ción...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: ...do Hospital de Montecelo.
A Xunta seguirá prometendo aínda radioterapia, hemodiná-
mica e cardioloxía intervencionista, como facía no 2011 para
o hospital público-privado que dicían que pensaban constru-
ír.

Menten vostedes máis do que falan. A realidade é que a sani-
dade de Pontevedra segue en pleno desmantelamento. E no
Salnés levan unha década agardando a ampliación prometi-

da enésimas veces e que nunca chega. Se Pontevedra pasa a
ser de segunda, O Salnés, de terceira, ou incluso de rexional.
Ano tras ano as mentiras do Partido Popular saen a relucir na
inexistente ampliación, e unha vez máis, hai tan só uns días,
expiraba o prazo de presentación do proxecto por parte de
Cofely, a empresa encargada.

Mentira tras mentira, privatizacións e recortes, modelo Par-
tido Popular; Partido Popular que despreza, como xa fixo na
Comisión de Sanidade, as persoas profesionais e a cidada-
nía, que se manifestan en multitudinarias mobilizacións con-
tra a súa política privatizadora.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Nós, pola nosa parte, seguire-
mos tamén na rúa o 13 en Vigo e o 14 en Pontevedra.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor
Santalices Vieira.

O señor SANTALICES VIEIRA: Grazas, señora presidenta.

Bos días a todas e a todos.

Dende o ano 1984 están establecidas as rexións sanitarias,
rexión norte, rexión centro e rexión sur, cada unha delas coa
súa cabeceira hospitalaria, que se corresponde cos comple-
xos hospitalarios. Dende sempre existiron desviacións de
pacientes desde os hospitais de Ourense, Pontevedra, Lugo e
Ferrol a estes complexos hospitalarios, como sempre existi-
ron tamén desviacións desde os hospitais comarcais.

Non imos hoxe profundar en cales son os criterios polos
cales se crea un servizo de referencia, que todos sabemos
que se basea, fundamentalmente, en criterios de poboación e
en criterios de calidade.

Tamén é ben certo –e con isto concordaremos– que nunca
estiveron claras as referencias. Ourense tiña parte das súas
referencias en Vigo, pero tamén tiña parte da súa referencia
en Santiago; e en Lugo tamén pasaba unha cousa similar,
tiñan como referencia A Coruña, pero para outras cousas
tiñan como referencia Santiago.
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A instrución do 2013, da que aquí se falou, o que vén é cla-
rexar e deixar definitivamente establecidas as referencias de
acordo con criterios de equidade, accesibilidade, efectivida-
de e seguridade nas prestacións.

Por certo, señora Solla, ¿cal é o criterio para atender a ausen-
cia? Fundamentalmente –e así o di a instrución– sempre a
cercanía; a cercanía ao hospital máis cercano para atender
este paciente.

Bueno, todo isto da reorganización foi referendado polos
colexios médicos, excepto un –como aquí se dixo–, o de
Pontevedra, pero os demais colexios –que tamén hai que
telos en conta, e son tres– referendaron esta proposta e ven
a medida como moi racional. A Coruña queda con
1.072.000, Santiago con 755.000 e Vigo con 922.000.

¿Que inexactitudes se dixeron en todo isto? A ver se as cla-
rexamos. Díxose: “Desprazaranse pacientes de Vigo a San-
tiago”, falso, absolutamente falso. “Desprazaranse pacientes
do Morrazo a Santiago”, falso. “Desprazaranse pacientes de
Ponteareas a Santiago”, falso. E todo isto está dito por repre-
sentantes socialistas e mesmo escrito. Eu teño unha proposi-
ción non de lei onde así o di, que os pacientes do Morrazo
iran a Santiago. Supoño que sería un erro.

Señorías, tampouco é –e imos empezar a telo claro– o
mesmo o servizo de referencia que técnicas de referencia,
porque as técnicas poden ser un determinado servizo e ao
mellor ese servizo non é de referencia pero fai unha técnica
única, e aquí fíxose moita demagoxia.

O señor alcalde de Vigo –todos o coñecemos–: “Despraza-
mentos dos pacientes de Vigo”, falso; que se isto se facía
para beneficiar a UTE. ¡Pero se a UTE bota lume, señorías,
con esta historia; bota lume! Outro que non quere que lle
desvíen..., que eses pacientes... O que queren é ter alí cantos
máis pacientes mellor, e o alcalde de Vigo di que, ao ter
menos pacientes, máis rentabilidade para a UTE. A ver se se
aclara. Infórmeno ben.

Mire, e nós xa empezamos a estar un pouco cansados, os de
Ourense e os de Lugo, con este mercantilismo que se utiliza
dependendo para que do señor alcalde. E eu dígolles que hai
a mesma distancia entre Ourense e Vigo que entre Vigo e
Ourense, e, se somos áreas compartidas, non haberá ningún

problema en que en Ourense pidamos –e pediremos– unida-
des de referencia. E non pasará nada, salvo que este señor
vaia ao programa Aló alcalde...,

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor SANTALICES VIEIRA: ...que, por certo, o outro día o
puiden ver, e é unha cousa moi curiosa. Chámanlle pregun-
tando e a presentadora empeza a dicir (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.) –escoite, escoite, que é moi inte-
resante, Manel–: “¿Desde dónde llama usted?...

A señora PRESIDENTA: Señor Gallego.

O señor SANTALICES VIEIRA: “Llamo desde Las Camelias”.
E antes de que diga o nome xa vai o alcalde e di: “Buenas
noches Delia, encantado de saludarle”. (Risos.) ¡Home, por
favor! Por favor, imos ser un pouco serios. (Aplausos.)

Mire, o máis importante –e xa remato, señora presidenta–:
a nós a Lei de garantías vénnos moi ben porque temos
liberdade de elección, e poderemos plantexarnos a que hos-
pital imos por un proceso novo de saúde, e para os ouren-
sáns é bo e para os de Lugo tamén, e isto tamén é calidade,
¡home! Hai que tratarnos ben, porque, ao ter a capacidade
de decidir...,

A señora PRESIDENTA: Remate, señor Santalices.

O señor SANTALICES VIEIRA: ...como temos a mesma distan-
cia dun lado a outro, decidiremos. 

Polo tanto, ao alcalde de Vigo o que lle teñen que dicir é que
a ver se apoia o Hospital Álvaro Cunqueiro e que por supos-
to teña claro que se vai plantexar a libre adscrición de Povi-
sa unha vez que estea o hospital en funcionamento...

A señora PRESIDENTA: Remate, señor Santalices, por favor.

O señor SANTALICES VIEIRA: Polo tanto, reflexionen sobre
estas cuestións.

Nós aplaudimos a liberdade de elección que se nos pon enci-
ma da mesa.

Nada máis, señora presidenta. (Aplausos.)
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Grupo autor da proposición non de lei.

Ten a palabra a señora Acuña. (O señor Fajardo Recouso
pronuncia palabras que non se perciben.) Silencio, por
favor.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidenta.

Empezar agradecendo, por suposto, o apoio dos grupos.

E, señor Santalices, “dende sempre se derivaron os pacien-
tes”. Logo, ¿para que fai falta esta instrución? Dende sem-
pre se derivaron, pero resulta que agora están na rúa mani-
festándose e moi enfadados, señor Santalices.

“Referendados polos colexios médicos”. Eu non vin o Cole-
xio Médico de Ourense referendando o traslado dos nenos
para ser atendidos polos cirurxiáns pediátricos, senón todo o
contrario. Nin vin o Colexio de Lugo... Si, si, vin o Colexio
de Lugo denunciando as carencias e a ausencia da hemodi-
námica, señor Santalices.

Mire, eu non vou falar do alcalde de Vigo porque de momen-
to non ten as competencias de sanidade, son máis ben da
señora Mosquera, aínda que non exerza.

Eu quero pedirlles, señores e señoras do Partido Popular, que
escoiten, que escoiten a cidadanía, os profesionais, os sindi-
catos, os colexios profesionais tamén, señor Santalices, as
asociacións, porque están todos xuntos de novo nas calles.
Nós estaremos con eles, nas manifestacións. Pero a pregun-
ta, señoría, é: ¿onde e con quen vai estar o Partido Popular?

Miren, esta situación o que está demostrando é o fracaso
estrepitoso das medidas adoptadas por Feijóo para paliar as
deficiencias sanitarias de Vigo –e xa o dixen máis veces,
pero vouno repetir–. En Vigo hai dous hospitais públicos,
vellos, deteriorados, con grandes deficiencias estruturais,
tantas que estes días, efectivamente, O Meixoeiro ten camas
inoperables por mor das goteiras, señor Santalices, precisa-
mente agora que hai colapso en Urxencias pola gripe. Eu
invitaríao, señor Feijóo, a desprazarse a ver as goteiras do
Meixoeiro.

Para solucionar estas carencias o presidente decide constru-
ír o novo hospital privado de Vigo, un hospital –Santalices,

bríndollo– marca PP, privado e pequeno, para maior benefi-
cio das empresas construtoras; un hospital que antes de
nacer xa naceu pequeno. Así que, para solucionar esa defi-
ciencia, renovan o convenio con Povisa, pero atendendo de
novo os intereses empresariais con menos servizos para os
mesmos cartos.

Así que para solucionar esa deficiencia agora deciden trasla-
dar os doentes para Santiago...,

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ...sen ter en conta que esta deci-
sión provoca desarraigo, provoca serios prexuízos a persoas
enfermas e desconcerto e desconfianza nos profesionais, que
temen a descapitalización do Chuvi.

Miren, señorías, todas estas razóns son as que van sacar a
poboación desas dúas cidades á calle, en Vigo e en Ponteve-
dra. Eu aconséllolles que os acompañen, o xoves en Vigo, na
manifestación, e o venres en Pontevedra.

A señora PRESIDENTA: Remate, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Miren, non queremos nin o
modelo Cospedal, cos traslados, nin o modelo Panamá,
construcións privadas que se plantan para exixir máis cartos
cada dous por tres...,

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ...nin moito menos –e remato–
o modelo Feijóo, que aglutina o peor de cada unha delas.
Acompañen a cidadanía do sur na súa mobilización...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora ACUÑA DO CAMPO: ...e escoiten, señores e señoras
do PP. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas.

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, sobre
as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa redacción que presenta o Proxecto de lei de
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racionalización do sector público estatal no referido á
licenza deportiva única

A señora PRESIDENTA:A esta proposición non de lei presen-
táronse emendas do Grupo Socialista, do Grupo Parlamenta-
rio da Alternativa Galega de Esquerda e do Grupo Parla-
mentario do Bloque Nacionalista Galego.

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

Emenda de modificación. 

Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de
lei, que quedará redactada co seguinte contido: 

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a esixir do
Goberno do Estado: 

Que se manteña o apartado 4 do artigo 32 da Lei 10/1990,
do 15 de outubro, do deporte, tal e como está agora. 

Que elabore, a maior brevidade posible, unha nova lei do
deporte estatal que revise, recolla e cohesione os sucesivos
cambios que leva sufrido o texto orixinal pola aplicación e
interacción nel doutras normas”.) 

(O G.P da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a
iniciativa do seu deputado Juan Manuel Fajardo Recouso e a
través do seu portavoz, Xosé Manuel Beiras Torrado, ao abei-
ro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte emenda de substitución a esta proposición non de lei. 

Emenda de substitución. 

Débese substituír o texto da parte resolutiva polo seguinte: 

“O Parlamento de Galicia, insta a Xunta de Galicia a diri-
xirse ó Goberno Central para solicitar a supresión do arti-
go 23 que modifica a Lei do Deporte 10/1990 de 15 de outu-
bro, referido á implantación da licencia única deportiva , do
proxecto de lei de racionalización do sector público e outras
medidas da reforma administrativa”.) 

(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciati-
va da súa deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do dis-
posto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
emenda a esta proposición non de lei. 

Emenda de substitución. 

Substituír a parte resolutiva polo seguinte:

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a diri-
xirse ao Goberno do Estado a fin de que, respectando as
competencias que ten atribuída Galiza, retire do proxecto de
lei de racionalización do sector público e outras medidas de
reforma administrativas, a disposición pola que se modifica
o artigo 32.4 da lei 10/1990e polo tanto retire a súa propos-
ta de establecer unha licenza deportiva única”.)

A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición non de
lei ten a palabra dona Paula Prado del Río.

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señora presidenta.

Señorías.

Señor secretario xeral de Deportes, benvido e grazas por
acompañarnos nesta proposición... (Murmurios.) Si, se
quere falar vostede, eu supoño que terá o seu turno o Parti-
do Socialista...

A señora PRESIDENTA: Non dialoguen. 

Señora Prado, por favor, céntrese na iniciativa.

A señora PRADO DEL RÍO: O pasado 17 de xaneiro o Conse-
llo de Ministros aprobaba o Proxecto de lei de racionaliza-
ción do sector público estatal. Entre as medidas recollidas no
texto atópase a denominada “licenza deportiva única”, que,
como se apunta polas instancias do Goberno central e do
Consello Superior de Deportes, virá supor que unha vez
obtida se habilite ao seu titular a participar en calquera com-
petición oficial, xa sexa estatal ou autonómica.

Este grupo parlamentario é coñecedor de que a Administra-
ción deportiva autonómica, se ben é favorable a eliminar tra-
bas administrativas e a evitar duplicidades que en nada bene-
fician os cidadáns e tampouco o ámbito deportivo, presentou

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 52
12 de febreiro de 2014

25



unha redacción alternativa ao texto aprobado no texto de lei
referido, por considerar que a actual redacción arroxa dúbi-
das sobre o seu encaixe á luz das competencias estatais e
autonómicas no ámbito deportivo.

O artigo 23 –que é do que estamos a falar– pretende que
esa licenza deportiva única, unha vez que se aprobe, habi-
lite o seu titular a participar en calquera competición ofi-
cial. Ben, as federacións deportivas galegas téñense mani-
festado maioritariamente contrarias a esta medida, aducin-
do similares razóns legais, así como outras de carácter
operativo e tamén deportivo. Pero tamén é certo que é por
todos coñecido o marco constitucional do deporte como
competencia autonómica e non estatal. O Tribunal Consti-
tucional ten dado entrada a competencias estatais cando o
deporte, como disciplina horizontal, se adentra noutras
dimensións, como é a saúde, o caso da dopaxe, ou como é
a seguridade, temas de violencia; ou mesmo en sentenzas
–algunha do ano 2012, a 80/2012– deulle entrada, a efec-
tos de competicións supraautonómicas, concretamente as
internacionais, en relación coa temática das seleccións
autonómicas oficiais.

Pois ben, a actual redacción da lei non respecta este marco
constitucional, non respecta o marco competencial no ámbi-
to do deporte. E a Secretaría Xeral do Deporte da Xunta de
Galicia reuniuse e fixo diferentes xestións co Goberno cen-
tral co fin de que se modifique ese artigo, e que se suprima
a redacción, tal e como está, da licenza única; e, polo tanto,
ofrecendo unha redacción alternativa a ese texto.

Por tanto, a Secretaría Xeral do Deporte está defendendo o
autogoberno da nosa comunidade autónoma, está defenden-
do as competencias autonómicas en materia de deporte.
Pero, o que é máis importante, está defendendo os intereses
de todos os deportistas galegos e de todas as deportistas
galegas que están federados. Mantivo reunións coas federa-
cións, están ao tanto destas xestións que se están a facer. E
nós, dende o Grupo Parlamentario Popular, tamén queremos
recoller esta sensibilidade. Somos conscientes de que é pre-
ciso certamente facer axustes e racionalizar a nosa Adminis-
tración, pero entendemos que sen vulnerar as competencias
da nosa comunidade autónoma. E aquí é claro o informe
xurídico que hai neste eido sobre o deporte: competencia
exclusiva da comunidade autónoma, salvo esas cuestións
que apuntei antes.

Por tanto, creo que é importante que defendamos non só esas
competencias, senón o que conleva iso consigo, que defen-
damos os nosos deportistas e defendamos os intereses das
federacións.

Eu apelo ao consenso do resto dos grupos porque creo que
todos estamos interesados en que esta cuestión se resolva do
mellor xeito posible. Non cremos que sexa unha cuestión
para facer un conflito, pero si entendemos que hai que defen-
der os nosos intereses. Por tanto, eu estou aberta a chegar a
un acordo transaccional co resto dos grupos de cara a levar
unha proposta conxunta ao Goberno central para que mude
e para que se cambie ese artigo que tanto pode prexudicar as
nosas federacións.

Pola miña banda, nada máis, espero as súas respostas.

(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Intervención dos grupos parlamentarios. 

Ten a palabra dona Tereixa Paz polo Bloque Nacionalista
Galego.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.

Bos días, señoras e señores deputados.

Bos días tamén ás persoas que nos acompañan dende a tri-
buna do Parlamento.

A verdade é que case se podería dicir que un dos nomes máis
invocados durante este pleno, á parte da Pokemon e deriva-
das, é o de Cora, porque efectivamente temos varias inicia-
tivas que se están debatendo nese pleno que teñen que ver
precisamente con esa ofensiva recentralizadora e vulnerado-
ra do actual marco institucional e das competencias que
como galegos e galegas temos recoñecidas, e das competen-
cias que ten recoñecido o noso Goberno, tanto na Constitu-
ción coma no Estatuto de autonomía, que están sendo postas
en cuestión por parte do Goberno do Estado.

A min, señoras e señores deputados, gustaríame lerlles unha
afirmación que fai unha federación deportiva –non vou dicir
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cal, pero en todo caso é unha federación galega de depor-
tes–, que di: “A modificación imposta priva as federacións
autonómicas dunha das funcións públicas delegadas máis
importantes das que ten atribuídas, e convértea nunha mera
xestora das federacións españolas, que deberán estar ao ser-
vizo destas e non dos deportistas”. 

E isto moléstalle a esta federación. É unha lástima que ao
Goberno galego non lle moleste que o Goberno do Estado
pretenda converter o noso país, a nosa autonomía, en mera
xestora das decisións que se toman en Madrid, e que mesmo
supedite os intereses ou a defensa dos intereses dos galegos
e das galegas ás decisións que alí se toman.

Nós, señoras e señores do Partido Popular, estamos radical-
mente en contra desta modificación que se fai a través dunha
lei que se chama “de racionalización do sector público”.
Faise unha modificación dun artigo da Lei do deporte que
consiste nin máis nin menos, seica, que intentar eliminar
unha duplicidade que non é tal –simplemente estamos falan-
do de dous tipos de licenzas federativas diferentes–, e o que
introduce é unha gran burocracia e unha gran complicación. 

Invade competencias propias da Xunta de Galicia tal e como
establece o artigo 27.22 do Estatuto de autonomía, como
ratifican sentenzas non só do Tribunal Supremo senón
mesmo unha recente do ano 2012 do Tribunal Constitucio-
nal. Vulnera unha lei aprobada neste Parlamento –con esta
mesma maioría– no ano 2012, a Lei do deporte de Galiza, a
Lei 3/2012, que ademais lles atribúe expresamente ás fede-
racións galegas unha serie de competencias que se están
vendo claramente conculcadas no caso de aprobarse tal e
como formula o Goberno do Estado a imposición dunha
licenza federativa única. (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PAZ FRANCO: E, sobre todo, señoras e señores depu-
tados, ¿a quen beneficia, cui prodest, e a quen prexudica esta
iniciativa? Beneficia claramente as federacións españolas,
sobre todo as federacións españolas máis potentes dos depor-
tes maioritarios, e prexudica claramente, primeiro, as federa-
cións galegas, sobre todo a aquelas federacións de deportes
minoritarios, que van perder capacidade financeira. Porque,
tal e como establece a Lei de deportes de Galiza, a súa prin-
cipal fonte de financiamento son os ingresos provenientes

dos seus socios e das sancións que impoñen, etc. E coa perda
desta capacidade de outorgar as licenzas relativa que se
impón a través desta modificación perderán parte dos seus
ingresos. Pero é que, ademais, poderíase producir o que eles
chaman unha fuga de federados cara a outras federacións. 

Pero sobre todo, señoras e señores deputados, prexudica gra-
vemente o deporte de base, porque se obriga a persoas que
simplemente queren realizar deporte por deporte –entre
aspas–, a ter unha licenza de ámbito estatal, a ter unha licen-
za que é moito máis cara, a pagarlle á federación española de
turno...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PAZ FRANCO: ...da que non vai recibir ningún tipo
de servizo nin contraprestación, simplemente porque queren
realizar deporte.

En definitiva, señoras e señores deputados, prexudica as per-
soas que practican deporte, o deporte de base, os pequenos
clubs, vai provocar a desaparición de moita actividade
deportiva e moitos clubs de base no noso país, simplemente
para seguir engordando esas mafias que en moitos casos
constitúen as... 

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor. 

A señora PAZ FRANCO: ...grandes federacións deportivas
españolas.

Nós, desde logo, señora Prado, estamos dispostos a chegar a
un acordo en relación con este asunto, e o único, digamos,
condicionante para o Bloque Nacionalista Galego é que no
que aquí votemos hoxe apareza reflectido expresamente que
solicitamos do Goberno do Estado a retirada desa proposta.
Porque, ademais, é incoherente incluso co contido do resto
do proxecto de lei no que se formula.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda. 

Ten a palabra o señor Fajardo.
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(O señor Fajardo Recouso mantén unha breve conversación
coa señora presidenta antes de facer uso da palabra na tri-
buna.)

O señor FAJARDO RECOUSO: Ás veces antes de intervir hai
que preguntarlle ao árbitro a situación de faltas persoais que
ten un. (Risos.)

Eu quería saudar a todas as deputadas e deputados desta
Cámara, tamén aos imputados que hai na Cámara. É un ele-
mento estraño, pero é unha cuestión que pasa neste Parla-
mento democrático e creo que hai que saudalo, porque non
debería de ser normal que isto acontecese.

Tamén me gustaría facer unha pequena reflexión. A verdade
é que todos esperabamos que cando Paula Prado subise ao
estrado non fose para falar de deporte, senón que fose para
falar doutro tipo de cousas, de conversas telefónicas, de ani-
maliños que fan luz..., bueno, desas cousas que son, diga-
mos, o que agora mesmo está preocupando a un conxunto
importante da sociedade.

Pero o tema que nos trae, a licenza deportiva única, é un
tema que, aínda que aparentemente parece menor, é un tema
importante e transcendente, porque detrás desta decisión do
Goberno do Estado hai un modelo de como entende o Esta-
do, o conxunto do Estado, o Partido Popular. E é unha deci-
sión que en definitiva vai en contra dos intereses do país,
unha decisión centralizadora e que non respecta as compe-
tencias que esta autonomía ten.

Pero o máis sorprendente é que o Partido Popular, cando
coñece que case a totalidade das federacións deportivas
deste país e do conxunto de países do resto do Estado están
plantexando que é inaceptable esta proposta, pois, coma
sempre, quere aparentar que quere solucionar as cousas. E
para aparentalo fai unha proposta –que, por certo, con dous
puntos de resolución firman trece parlamentarios; quería ver
eu a reunión para redactar esta proposta– nas que di dúas
cousas que non din absolutamente nada. Por exemplo: “No
ámbito deportivo, colaborar coa Administración xeral do
Estado para adoptar medidas que veñan a simplificar os pro-
cedementos administrativos e evitar indesexables duplicida-
des para os cidadáns”. Isto é tanto como non aprobar nada,
isto é tanto como non aprobar nada. Nosoutros plantexamos
unha emenda que o que di é que hai que derrogar o artigo

que plantexa a licenza federativa única. Nós entendemos que
é contraria á necesidade deste país.

Pero é tanto así que na exposición de motivos do proxecto
de lei onde se aproba esta modificación, o Proxecto de lei de
racionalización do sector público, cando fala da licenza
deportiva única deixa moi claro cal é o obxectivo, porque di:
“Esta medida contribuye decisivamente a la extensión del
principio de unidad de mercado”.

¿Que hai detrás desta proposta? Pois un concepto mercanti-
lista do deporte, e un concepto do deporte non federado e
non profesional, e do deporte minoritario e de base, como un
elemento para xerar ingresos para as elites federativas que
despois fan o que fan co conxunto do deporte deste país e do
conxunto do Estado.

Se o Partido Popular e o Goberno galego quere axudar ao
deporte, se quere axudar ao deporte de base, o que ten que
facer son outras cuestións. Primeiro, derrogar esta proposta.
E, en segundo lugar, facilitar o acceso ao deporte do con-
xunto de cidadáns deste país.

Porque todos coñecemos que practicar deporte neste país
non é gratuíto, e que as dificultades dos pequenos clubs para
que o seus deportistas, e sobre todo os menores, poidan
acceder ao deporte en condicións de calidade supón que en
moitos casos sexan as familias as que lles teñan que aportar
todos os meses unha cantidade económica, o que fai que xa
se estea dando neste país que nenos e nenas deixan de prac-
ticar deporte porque os seus país non poden aboar as cotas
que teñen que aboar aos clubs para facer deporte, porque
está absolutamente abandonado por parte do conxunto do
Goberno galego. Un goberno galego que, por exemplo, é
incapaz de articular un deporte escolar de calidade, un
deporte universitario ou un deporte de ensinanza secundaria
con calidade.

Polo tanto, para nós é inaceptable a proposta, porque supón
drenar cartos das federacións nacionais para levalos ás fede-
racións estatais, pero que ademais non dá ningunha solución.
Os problemas do deporte non profesional deste país son de
financiamento, de capacidade, e sobre todo de universalida-
de. En Galicia, a práctica do deporte base non é universal,
porque está vencellada a que moitos pais teñan que facer
fronte a cotas para que os seus fillos practiquen deporte. E
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polo tanto ese é o problema que hai que articular e non cómo
continuar drenando diñeiro dos galegos e das galegas para
federacións de ámbito estatal que despois o utilizan, como
todos sabemos, para cousas como as que se fan na federa-
ción estatal, por exemplo, de fútbol.

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor FAJARDO RECOUSO: Polo tanto, esa é a nosa pro-
posta. Esperemos que, en vez da ambigüidade que plantexa
o Partido Popular –que é aprobar algo que serve para unha
cousa e para a contraria–, acepten a nosa emenda, que di que
o que hai que facer é derrogar ese proxecto que plantexa a
licenza única deportiva.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a señora
Acuña do Campo.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidenta. De novo bo
día, señorías.

Eu en lugar de saudar o señor Lete, saúdo dende aquí as pre-
ocupadas federacións.

Efectivamente, o Goberno do PP está utilizando unha lei
estatal para dinamitar as competencias e a autonomía das
federacións galegas. Coa milonga da licenza única non só
limita as competencias das nosas federacións senón que
tamén lles aplica importantes recortes económicos. No pro-
pio Informe Cora que inicia esta medida xa se xustificaba a
licenza única como un xeito de aumentar a recadación das
federacións españolas para facilitarlle ao Goberno a redu-
ción das súas aportacións. Claro que todo isto á expensas de
adelgazar a economía das federacións autonómicas.

Os socialistas estamos coas federacións galegas e, polo
tanto, en contra da licenza única. Non se pode consentir este
ataque a entidades que se están ocupando de promover o
deporte de base no noso país. Ademais, non se pode obrigar
as persoas que fan deporte só en Galicia –que supón entre o
80 % e o 90 % de toda a actividade deportiva federada– a
que paguen unha licenza a unha federación española que non

lles vai proporcionar ningún servizo. E preocúpanos que esta
medida ademais poida debilitar e prexudicar seriamente o
deporte autonómico, xa que seguro que perderemos practi-
cantes. E, dende logo, o que resulta intolerable é que esta
medida se tome sen consultar nin dirixirse nin ás comunida-
des autónomas nin sequera ás federacións implicadas. E non
só iso, senón que cando estas federacións pediron explica-
cións foron duramente criticadas e ata reprendidas polo Con-
sello Superior de Deportes. PP en esencia. ¿Como te atreves
sequera a protestar?

Tampouco se entende que unha lei que se enuncia como de
racionalización do sector público poida de paso regular
unhas asociacións privadas sen ánimo de lucro que exercitan
por delegación da Administración determinadas funcións
públicas, como é o caso das federacións. Pero esta lei, sobre
todo, atenta contra a lexislación vixente, señorías, tanto con-
tra o Estatuto de autonomía, que outorga a competencia
deportiva á nosa comunidade autónoma, como contra a Lei
do deporte galego, que recolle as competencias das federa-
cións. Por iso as 58 federacións galegas, moi molestas e pre-
ocupadas, reuníronse o sábado pasado co resto das federa-
cións do Estado. Creo que en total eran unhas 250 federa-
cións de todo o Estado, que representan máis ou menos a un
millón e medio de deportistas. E reuníronse en Madrid para
todas xuntas condenar a licenza única. Pero tamén se tiñan
reunido aquí en Galicia co secretario xeral de Deporte, o cal,
por certo, lles prometera o apoio.

Por iso non entendemos, señorías, non se entende, a propos-
ta que hoxe nos fai o Grupo Parlamentario Popular. Moito
discurso pero ningún feito, señora deputada, porque non pro-
pón vostede nada de nada. Compromiso, cero; apoio, cero;
aínda que foi rexistrada nesta Cámara despois desa reunión
que mantiveron as federacións co señor Lete, ao que voste-
de saúda pero deixa tamén de mentireiro de paso. Mire, isto
é moi fácil: se o PP cre que o deporte é unha competencia
autonómica, ten que defendelo aquí e mais en Madrid.

Nós pedímoslles aos deputados e ás deputadas da Cámara
que acepten a nosa emenda, a solicitude que facemos a tra-
vés da nosa emenda na que exiximos da Secretaría Xeral do
Deporte e do Goberno que defenda os intereses das nosas
federacións e se opoña a esa modificación da Lei do 90.

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
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A señora ACUÑA DO CAMPO: Dado que está provocando un
recelo xeneralizado nas federacións galegas que lesiona o
principio de lealdade institucional. E porque ademais, seño-
rías, ninguén o solicitou, ninguén o necesitaba e ninguén o
quere. Todo o demais –vaime permitir, señora Prado, que llo
diga– é igual a nada.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Grupo autor da proposición non de lei. 

Ten a palabra a señora Prado del Río.

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señora presidenta.

Bueno, se se trata de saudar eu saúdo as federacións que están
aquí e mais as que nos poden estar vendo a través de internet
ou a través de calquera televisión. Non imos quedar de male-
ducados. Eu, dende logo, non vou insultar a ninguén nin a
chamar a ninguén mentireiro, señora Acuña, porque creo que
o señor Lete ten demostrado que está aquí neste tema concre-
tamente –así como noutros pero neste, que é o que nos ocupa
hoxe– facendo un traballo ímprobo defendendo as competen-
cias de Galicia en Madrid; con diferentes reunións pero tamén
propoñendo un texto alternativo, que o quere ese texto, o que
en realidade ese texto busca, é a retirada da redacción da
licenza única tal cal está nese artigo, efectivamente. Pero,
bueno, eu estou de acordo con vostede en que, efectivamente,
a lei non é respectuosa coas competencias de Galicia.

Señora Paz, efectivamente, do Informe Cora levamos falado
moito neste pleno, ademais concretamente. Pero convirá
comigo en que neste caso o Informe Cora é ben claro, e na
súa páxina 116 di: “En materia deportiva, la Constitución
no atribuye ninguna competencia al Estado”. Por tanto, non
lle atribuamos maldades ao Informe Cora que non ten; é
dicir, se algunha ten, pois atribúaa vostede. Pero en materia
de deporte dende logo que non.

E proba de que a Administración autonómica non é xestora
das reformas de Madrid é a actitude e o traballo que leva
facendo nos últimos días o secretario xeral para o Deporte
defendendo precisamente os intereses de Galicia en contra
desta reforma que se pretende facer dende Madrid sen con-

tar co marco legal vixente, que non atribúe competencias en
materia de deporte ao Estado español. E proba de que defen-
demos o noso autogoberno é que hoxe estamos debatendo
neste pleno unha proposta do Partido Popular –e non da opo-
sición– en materia de deporte e defendendo as nosas compe-
tencias en deporte. 

E creo que, se todos estamos de acordo nisto, pois creo que
todos e todas podemos chegar a un texto transaccional que
nos permita votar a favor en mandar unha mensaxe unánime
a Madrid e defender os intereses dos nosos e das nosas
deportistas en Madrid. E eu fágolles unha proposta moi
clara, e é que na nosa proposta engadimos un punto 3 que
diría: “Dirixirse ao Goberno do Estado co fin de que no Pro-
xecto de lei de racionalización do sector público e noutras
medidas de reformas administrativas se retire a licenza única
nos termos nos que está redactada polo actual proxecto de
lei”. É o texto que eu lles propoño e, se lles parece ben, ou
se prefiren que falemos uns minutos e propoñen outra cues-
tión, eu estou aberta a conversar e intentar chegar a un acor-
do polo ben do noso deporte, dos nosos deportistas e defen-
dendo os intereses das nosas federacións en Madrid.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregaría que sexan breves, por favor.

(Pausa.)

Votación das proposicións non de lei

A señora PRESIDENTA: Ben, se lles parece, comezamos entón
a votación das proposicións non de lei. 

Pechamos as portas.

Comezamos pola primeira das proposicións do Grupo Parla-
mentario da Alternativa Galega de Esquerda. Non se presen-
taron emendas pero o Grupo Socialista pide, se é posible, a
súa votación por puntos. Entón, votamos o primeiro dos
puntos da proposición.

Votación do punto 1 da Proposición non de lei do G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. Ramón
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Vázquez Díaz, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego en relación coas probas con avións non tri-
pulados ou drones.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 14; votos en contra, 59.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitado o punto 1 desta proposi-
ción non de lei.

Votación do punto 2 da Proposición non de lei do G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. Ramón
Vázquez Díaz, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego en relación coas probas con avións non tri-
pulados ou drones.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 32; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitado o punto 2 desta proposi-
ción non de lei.

A señora PRESIDENTA: Votamos a continuación a segunda
das proposicións non de lei do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, por iniciativa do señor Balseiro, que dixo que
non aceptaba as emendas; polo tanto, votámola tal e como
foi presentada. 

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Gali-
cia, por iniciativa de D. José Manuel Balseiro Orol, sobre a
elaboración, o impulso e a execución pola Xunta de Galicia
dun plan para a promoción no exterior dos produtos galegos
de calidade. 

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 41; votos en contra, 25; abstencións, 7.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta proposición non de
lei. 

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa do
señor Pombo, á que non se presentaron emendas; polo tanto,
votámola tal e como foi presentada.

Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, por iniciativa de D. Cosme Eladio Pombo
Rodríguez e D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, sobre as
actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evi-
tar os desafiuzamentos por procesos de execución hipotecaria. 

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 41; abstencións, 1.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non de
lei.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario de Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
do señor Sánchez, que coido que dixo que non aceptaba a
emenda do Grupo Socialista; polo tanto, votámola tal e
como foi presentada. 

Votación da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa
Galega de Esquerda, por iniciativa de D. Antón Sánchez
García, sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Gali-
cia en relación coa secretaria xeral de Ordenación do Terri-
torio e Urbanismo. 

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 14; votos en contra, 41; abstencións, 18.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non de lei.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da
señora Adán Villamarín, que dixo que aceptaba as emendas
da Alternativa Galega de Esquerda e do Grupo Socialista
como emendas de adición. 

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei
do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª
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María do Carme Adán Villamarín e D. Francisco Xesús Jor-
quera Caselas, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego para garantir a subministración eléctrica
ás familias en situación de pobreza.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 32; votos en contra, 41.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non de
lei.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da seño-
ra Acuña, que entendo que non acepta a emenda do Grupo
Popular.

¿Señora Acuña, non acepta a emenda? (A señora Acuña do
Campo pronuncia palabras que non se perciben.)

Non acepta a emenda do Grupo Popular.

Votamos entón a iniciativa tal e como foi presentada. 

(Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Murmurios.)

Silencio, por favor. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.)

Silencio, por favor. Silencio, que vou ler o resultado da vota-
ción. 

Votación da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas
de Galicia, por iniciativa de Dª Carmen Acuña do Campo e
dous deputados máis, sobre a actuación que debe levar a
cabo o Goberno galego en relación co Anteproxecto de lei
orgánica no que se modifica a lexislación vixente en mate-
ria de saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria
do embarazo.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 41; abstencións, 1.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non de
lei.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario dos Socialistas de Galicia, á que non se presenta-
ron emendas. 

Votación da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas
de Galicia sobre o mantemento pola Xunta de Galicia do
actual mapa sanitario.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 31; votos en contra, 41; abstencións, 1.

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non de
lei. 

A señora PRESIDENTA: E votamos, por último, a proposición
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, por iniciativa da
señora Prado. 

¿Hai algún acordo, señora Prado? (Negación.)

Non hai acordo. 

Polo tanto, votámola tal e como foi presentada. 

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Gali-
cia, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación coa redacción que presenta o Proxecto
de lei de racionalización do sector público estatal no referi-
do á licenza deportiva única.

Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 41; votos en contra, 31; abstencións, 1.

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta proposición non de
lei.

A señora PRESIDENTA: Continuamos co desenvolvemento da
orde do día co punto 6, de interpelacións.
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Interpelación de Dª María Soledad Soneira Tajes e dous
deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre
a importancia que os programas e iniciativas europeos
teñen para a economía e a estabilidade social de Galicia 

A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación ten a
palabra a señora Soneira. 

A señora SONEIRA TAJES: Señora presidenta.

Señoras deputadas, señores deputados.

Señora conselleira, xa ve vostede que nestes asuntos, que
ademais son importantes –polo menos tanto como os outros–,
ás veces temos unha percepción que non os considera como
tales; e, sen embargo, unha porcentaxe moi importante da
nosa vida finánciase a través de fondos da Unión Europea.

Esta é unha iniciativa que traïamos para debater no último
pleno do mes de decembro e que por unha viaxe da señora
conselleira tivemos que adiar ata hoxe. Pero, sen embargo,
está de plena vixencia, porque incluso sospeito que a señora
conselleira poderá darnos hoxe datos xa do terceiro trimes-
tre do ano que acaba de rematar, precisamente o 31 de
decembro, no que remata o período actualmente vixente,
aínda que sabemos que hai dous anos máis para rematar pro-
xectos e iniciativas iniciadas. 

Esta mesma iniciativa levámola á Comisión de Asuntos
Europeos no seu día e a súa directora xeral díxonos que
había algún programa no que se tiña executado o 43 %, e que
se esperaba chegar ao 31 de decembro con niveis de execu-
ción en torno ao 60 %. Hoxe é 12 de febreiro de 2014, e a
estas alturas da mañá, señora conselleira, non sei se temos
acadado ese nivel. Pero eu teño aquí un documento do
Ministerio de Facenda no que nos di que naqueles progra-
mas da Xunta de Galicia que teñen basicamente financia-
mento con fondos europeos o Goberno galego ten obrigas
recoñecidas –que non é nivel de execución, porque recoñe-
cendo obrigas, nalgunhas delas por mala práctica, por impo-
sibilidade de levalas a cabo, por distintas razóns, o nivel de
execución pode baixar–... ¿E que nos di o señor Montoro?
Dinos que teñen vostedes o 44 % en fomento da sociedade
da información e do coñecemento, basicamente nas teleco-
municacións da Xunta; planificación e xestión hidrolóxica,
24,4 –que co ano que temos parece incluso sorprendente que

esteamos nestes niveis–. Estamos falando do terceiro tri-
mestre do 2013, datos do ministerio. En control ambiental e
xestión de residuos, 51,6; apoio á internacionalización e
mellora da competitividade, 6,1 –isto é o que di a páxina do
ministerio, 6,1–. Logo mandamos ao señor Balseiro, que é
moi disciplinado, a defender aquí cousas curiosas como que
a nosa ventá cara ao exterior para a proxección das nosas
empresas sexan os centros galegos no mundo. En ordena-
ción de producións forestais neste país, 26,6; mellora da
innovación e produtividade empresarial, 6,5. Ou sexa, as
partidas máis voluminosas en recursos, as que menos obri-
gas recoñecidas teñen. Xa non falo dos niveis de execución,
que xa vostede nos contará. 

E nunha campaña que estamos tendo a través dos medios de
comunicación –que eu creo que serve para calquera cousa,
señora conselleira, menos para que haxa máis fillos en Gali-
cia–, no programa de fixación da poboación ao medio rural
levan vostedes, no terceiro trimestre, obrigas recoñecidas
por 14,6. Podemos falar tamén de modernización e diversi-
ficación do tecido produtivo.

Señora conselleira, pódese dar o paradoxo de que unha
comunidade como a nosa, que foi rexión obxectivo conver-
xencia, e que este Goberno pelexou, e o anterior, e o Gober-
no da nación de todas as cores, para que as rexións obxecti-
vo converxencia tiveran un período de transición razoable e
non pasaramos a cero cando polo efecto estatístico estivera-
mos pola media da Unión Europea, pois ao mellor non esgo-
tara todas as súas posibilidades que ten de recursos europe-
os para o desenvolvemento da nosa comunidade autónoma,
e que non sigamos sendo unha comunidade pobre no con-
xunto das rexións europeas. Non sería entendible, senón que
incluso sería unha grave irresponsabilidade. 

E isto, señora conselleira, non o di o noso grupo. Dille a Unión
Europea, por dúas veces o comisario do ramo, o señor Cañete,
que España pode perder case 166 millóns de fondos Feader
–deles máis de 29 en Galicia–, eses son os datos. Por dúas
veces, o comisario europeo diríxese ao Goberno de España
para dicirlle que ou dinamizan isto ou poden perder, podemos
perder, as explotacións agrarias de toda España –pero as nosas
particularmente– recursos europeos. Teño unha copia. 

E sabe vostede tamén, señora conselleira, que houbo unha
carta ao señor secretario xeral de Pesca Marítima –este que
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ten en pé de guerra os cerqueiros do noso país pola distribu-
ción das cotas de xarda e de xurelo– que di que podemos
perder ata 75 millóns de euros pola mala xustificación de
proxectos acollidos ao Fondo Europeo da Pesca. 

Claro, aí temos de todo, desde as amizades perigosas en
determinadas zonas deste país, o entorno de Rafita el de
Nené –só hai que ver quen estaba en todo o que se mane-
xou en torno á Vuelta Ciclista a España, os casos de Ouren-
se, casos de reforestación de terras agrarias, etc.–. Iso si, o
que nos di o ministerio é que cumprimos con creces os
obxectivos de endebedamento, xa estamos 14 puntos por
encima das previsións. Aí somos campións. E somos cam-
pións tamén nisto de presumir do déficit. Mentres tanto,
dános a impresión, polo que nos denuncian algunhas
empresas e persoas que se queren acoller a estes progra-
mas, de que a consellería, as distintas consellerías que
teñen competencia e programas para o desenvolvemento de
proxectos financiados con fondos europeos, por non poñer
20, perden 80. Porque se bloquean fondos, a parte propor-
cional, da Administración autonómica –normalmente en
torno a un 20 % máis ou menos segundo os programas-, e
entón o que perdemos é o 80 %. E incluso vostede autori-
za modificacións de crédito en distintas partidas –periodi-
camente nolas envían– precisamente dos fondos europeos
porque din -resumindo moito, porque cada unha ten a súa
xustificación- que se pode facer igual ou que non é urxen-
te facelo. Eu non sei, señora conselleira, como imos acabar
ao final. 

E despois temos un problema que temos encima. A condi-
ción posta polo Parlamento Europeo, co voto entusiasta dos
deputados do Grupo Popular español, de que as axudas do
próximo período van estar condicionadas ao cumprimento
dos obxectivos de déficit establecidos por Bruxelas pode
significar incluso que os fondos comprometidos para o pró-
ximo período estean na corda frouxa. Porque eu dou por
suposto que estes datos do Ministerio de Facenda son os
correctos, están publicados na páxina do ministerio. Pero
tamén o señor Montoro ten asumido compromisos de déficit
que, no que vai de ano e polo que din os que saben de eco-
nomía, van ser imposibles de cumprir. 

¿Vai significar isto, señora conselleira, que incluso imos
sufrir as consecuencias nós, “comunidade autónoma moi
aplicada e ben guiada” en todo isto, dunha mala xestión do

Goberno central? Pois tamén sería bo que nolo dixera, por-
que pasou tempo dabondo.

Preguntas. Con este nivel de execución ¿canto suman os
recursos que deberemos devolver, en todo caso, a Europa
por distintas razóns? Ou falemos de recursos que non imos
poder utilizar. E non estamos falando só de fondos estrutu-
rais, estamos falando do conxunto de recursos que a Unión
Europea pon á disposición da Comunidade Autónoma de
Galicia.

¿Poden ser certos algúns estudos e análises que fan econo-
mistas que din que a nosa comunidade autónoma no con-
xunto do período pode deixar sen utilizar –por devolución,
mala práctica ou porque non houbo dinamismo suficiente
para captar os recursos– en torno a 1.500 millóns de euros
cando acabe o período? Porque iso sería gravísimo. 

E, desde logo, ao final de todo, señora conselleira, sería real-
mente unha cousa terrible –vólvolle ao argumento inicial-
que a nosa comunidade autónoma, coa que está caendo, non
esgotara todas as posibilidades de financiamento da Unión
Europea, ou que incluso en moitos casos tiveramos que
devolver recursos sencillamente porque os aplicamos mal ou
porque non tivemos a axilidade suficiente para dinamizar os
distintos sectores para que pediran este financiamento.

Nada máis, polo momento, señor presidente.

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

Para responderlle, ten a palabra a conselleira de Facenda. 

A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz): Moi-
tas grazas, presidente.

Bos días, señorías.

Efectivamente compartimos coa señora Soneira a preocupa-
ción e a importancia que lles dá aos fondos estruturais nesta
Comunidade Autónoma, pois os fondos estruturais para esta
Comunidade Autónoma foron fundamentais ao longo de
todos estes últimos anos. De feito, vou facer unha referencia
á historia, á totalidade de fondos que percibiu esta Comuni-
dade Autónoma no campo dos fondos estruturais, porque así
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estaba tamén na interpelación e no texto da interpelación, e
entendo que interesan tamén a ese grupo parlamentario os
datos sobre o que significaron os fondos europeos para esta
Comunidade Autónoma dende o ano 1986, que é o primeiro
ano no que se empezan a recibir fondos na Unión Europea.

Pois dende a entrada de España na Unión Europea e ata o
presente período de programación –o que está no día de
hoxe vixente, o 2007-2013– as dotacións destinadas a Gali-
cia foron arredor de 19.000 millóns de euros en termos de
axudas de fondos europeos con finalidade estrutural. Uns
19.000 millóns de euros, polo tanto, un importe moi signifi-
cativo para esta Comunidade. E deses case 19.000 millóns
de euros máis de 12.500 corresponden a programas rexiona-
lizados, máis de 2.810 a programas de ámbito plurirrexional,
2.675 millóns a programas de rango estatal e 633 millóns ás
chamadas iniciativas comunitarias e os programas de coope-
ración territorial, como o Interreg. Do total da axuda progra-
mada para Galicia nestes máis de vinte e cinco anos de fon-
dos europeos o 61 % correspondeu á Xunta de Galicia e o
resto fundamentalmente á Administración xeral do Estado
para executar no propio territorio galego. 

Se analizamos estes datos por fondos, foi o Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional, co 47 % –o máis importante
que recibiu esta Comunidade Autónoma–, o 47 % –digo– do
total da axuda programada para Galicia e o 31 % da axuda
xestionada directamente por esta Comunidade. O FEOGA-
Garantía, o actual Feaga, encamiñado a financiar interven-
cións nos mercados agrícolas é o segundo fondo en impor-
tancia, co 22 % da axuda prevista para a execución por parte
da nosa Administración autonómica, dados os 2.545 millóns
de euros. O Fondo Social Europeo supón o 11,7 % do total
da axuda xestionada pola Xunta e o FEOGA-Orientación o
8,3 %.

Estas evolucións de fondos europeos tiveron unha evolución
crecente ao longo dos diferentes programas operativos que
foron aprobados pola Unión Europea e aplicados na nosa
Comunidade Autónoma, cun lixeiro descenso no período
2007-2013 tanto en termos de recursos xestionados a nivel
rexional como nacional ou plurirrexional, pero crecente
dende o ano 1986. Así, no primeiro período 1986-1988 reci-
bíronse 276 millóns de euros para proxectos financiados con
cargo ao Feder –Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional– para cubrir necesidades en infraestruturas, en

investimentos en actividades industriais artesanais, no
marco do Plan de desenvolvemento rexional 1986-1988.

No período 1989-1993 tamén se incrementan os fondos que
recibe esta Comunidade Autónoma a través dos programas
de fondos estruturais Feader-Fondo Social e FEOGA-Orien-
tación e a través tamén do Plan económico e social 1990-
1993, que ten como finalidade que estes fondos contribúan
na mellora da competitividade, nos investimentos en infraes-
truturas e sociais e en medidas de promoción económica da
industria e do medio rural. Recibimos nese período 619
millóns de euros.

O seguinte período 1994-1999, 3.074 millóns de euros
corresponden a fondos europeos indicados a través do Plan
económico social 1993-1996. É que manténdose esta Comu-
nidade Autónoma como obxectivo 1 se lle achegan 2.700
millóns de euros de axuda a través de programas rexionais;
segue sendo a máis importante da axuda Feder, enfocada nas
infraestruturas, e no caso do Fondo Social no do desenvol-
vemento do capital humano e no caso de FEOGA-Orienta-
ción investindo nos cultivos, no ovino e no caprino, con
215,4 millóns de euros. Tamén Fondo de Cohesión nesta
Comunidade Autónoma no marco 1994-1999 e o instrumen-
to financeiro de orientación da pesca, que supuxeron axudas
adicionais por importe de 175 e 361 millóns de euros, res-
pectivamente.

Xa no período 2000-2006 o importe total foi de 7.680
millóns de euros, desenvolvidos no Programa operativo inte-
grado de Galicia 2000-2006, financiado con fondos social
Feder e FEOGA-Orientación, e –como digo– para chegar a
un total de investimento de fondos europeos na nosa Comu-
nidade de 7.680 millóns de euros.

Neste momento, no período vixente, o importe total é de
6.908 millóns de euros, que están artellados arredor do
Marco estratéxico de converxencia económica de Galicia
(Mecega), que foi aprobado para o marco 2007-2013, e que
contribúen a través dos diferentes fondos estruturais, incluí-
do tamén o Fondo de Cohesión, con máis de 4.400 millóns
de euros. Tamén actuacións a través de Feader, o novo Pro-
grama de desenvolvemento rural de Galicia, as axudas agrí-
colas do Feaga e o Fondo Europeo de Pesca, que substitúe o
antigo IFOP, cun importe total de axuda destes fondos de
6.908 millóns.
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Por sectores económicos, que tamén era unha das cuestións
que estaban plantexadas na interpelación, pois as infraestru-
turas foron o sector que máis recibiron fondos comunitarios,
cun 24 % das axudas, seguidas polo medio rural cun 23 %,
medio ambiente un 12 % e emprego, capital humano e inclu-
sión social un 9,7 %.

En canto ao nivel de execución, aquí vou simplemente facer
unha referencia en global aos períodos de programación xa
pechados. O nivel de execución dos programas foi o 97,8 %
de media nos programas pechados ao longo de todos estes
vinte e cinco anos de fondos europeos. Polo tanto, non se
produciron perdas de fondos significativas neses programas.

Pero vou tamén centrarme neste caso no nivel de execución
por áreas, xa que tamén era unha cuestión que preocupaba a
deputada na súa interpelación. O nivel de execución é de 97 %
e tradúcese no caso das infraestruturas de enerxía con taxas
superiores ao 95 % e o 99 %, no medio rural a taxa de execu-
ción é do 92 % e en capital humano do 85 %. Como digo, isto
refírese á execución nos programas que vén xestionando a
Xunta de Galicia, nos programas europeos, dende o ano 1986.

En concreto, no ano 2007-2013, que é o que preocupa espe-
cialmente á señora Soneira, neste momento –como dicía a
señora Soneira– está en plena execución este programa, e o
período elixible esténdese ata o 31 de decembro de 2015.
Polo tanto, neste momento estamos facendo os maiores
esforzos para completar a execución de todos os fondos que
temos programados para este marco. E, dende logo, a diná-
mica de traballo da Xunta de Galicia está orientada a opti-
mizar esa execución e obter os máximos recursos posibles.

Cos datos no 31 de decembro de 2013, na parte das axudas
xestionadas pola Xunta de Galicia no tramo rexional, o nivel
de execución sitúase xa nun 65 % de media en todos os fon-
dos; o Feder chega ao 75 %, o Fondo Social Europeo 60 %, o
Feader 66 % e o FEP case tamén o 60 %. Polo tanto, estamos
nun nivel medio normal de execución de fondos europeos a
estas alturas, pois sempre se concentra unha maior execución
nos últimos anos do marco, e, dende logo, Galicia non perdeu
ningún fondo europeo, non incumpriu a regra n+2 en ningún
dos fondos europeos que actualmente está xestionando. É nor-
mal que dende as institucións europeas ou mesmo españolas
se faga un seguimento da execución dos programas, e teño
que dicir que cos datos e cos importes certificados no 31 de

decembro se cumpriu por parte desta Comunidade Autónoma
a regra n+2. Polo tanto, non hai ningún descompromiso, non
hai ningunha perda de fondos e ata o de agora non se perdeu
nin un só euro de fondos europeos xestionados por esta
Comunidade Autónoma no marco 2007-2013.

E seguiremos traballando na execución dese programa e
seguiremos traballando para que Galicia poida aproveitar a
totalidade de axuda de fondos europeos programada para
este período.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Réplica, señora Soneira.

A señora SONEIRA TAJES: Señora conselleira, en termos
capitalistas puros e duros, vostede forma parte do consello
de administración dunha empresa que se chama Galicia,
S.A., e resulta que eu represento aquí o 20,53 % dos accio-
nistas desa empresa. Quéreme dicir vostede, máis coa filo-
sofía que levan, e por iso lle pido que me dea as explicacións
porque eu represento a xente que ten invertido aquí, inverti-
do en ilusión, invertidos os impostos, invertido en desazón,
porque en nome dos recortes moita xente estao pasando real-
mente mal. Uns 48.000 universitarios teñen que saír fóra
porque non se utilizan todas as posibilidades, por exemplo,
de fondos europeos en I+D, en investigación; temos as uni-
versidades absolutamente bloqueadas. E vostede que é
alumna avantaxada da anterior conselleira, que encontrou
aquela fórmula que logo levou a Madrid de que baixamos a
persiana no mes de setembro para que poidamos cumprir
formalmente co déficit trasladando ao exercicio posterior,
¿quéreme dicir que se nos di o señor Montoro que levamos
ata o terceiro trimestre, por exemplo, en internacionalización
das nosas empresas fóra o 6 % que estamos aproveitando
recursos coa persiana baixada ata o 65 %, fala vostede dal-
gúns dos programas? ¡Carai!, pois mire que lle é eficiencia,
!eh¡, mire que lle é eficiencia ata o 31 de decembro, cando
todos sabemos como vai a cousa.

Vostede saca os números que interesan máis, que son o pro-
medio dos vinte e cinco anos. Nós aí, pois ¿que lle vou dicir?
Os números ao final xa os veremos por cada período. 
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Pero cando vostede nos fala de compromisos adquiridos non
nos fala dos niveis de execución. E cando, por exemplo, no
ministerio se recibe unha carta onde di literalmente o señor
Cioloş “riesgo de pérdida de fondos”, que ademais dío:
“Hasta el final del presente año todos los programas cita-
dos en mi carta del mes de julio” –porque esta xa é a segun-
da– “continúan presentando riesgos de pérdida de fondos”.
Dillo o que lle ten que dar os recursos. Preocúpase máis el
por que non se utilicen todas as posibilidades de financia-
mento que quen os ten que recibir. 

E señora conselleira, entón vostede quéreme dicir que, por
exemplo, un medio de comunicación tan serio como o Faro
de Vigo no mes de decembro cando saca un titular que di que
Galicia deixa sen gastar 82,2 millóns de euros en axudas á
acuicultura e á infraestrutura, ¿está mentindo?, ¿ten mala
información?, ¿non chama á consellería para contrastar os
datos? Isto é de decembro.

Señora conselleira, con eses niveis de execución, ¿como
explica vostede que nun país como este, con todas as posi-
bilidades que ten, co problema de paro que ten, non se inves-
tise nin un só céntimo en proxectos acuícolas? En cinco
anos, ¡nin un só! Supoño que iso tamén se podería financiar
con cargo ao Fondo Europeo da Pesca, non o sei, ao mellor
agora cambiaron os criterios. 

Quere dicirme, señora conselleira, se é certo –que a iso si
que non me contesta– que hai determinadas consellerías que
por non poñeren o 20 % –a parte proporcional de cofinan-
ciamento– non están aprobando ou están pasando a exerci-
cios posteriores proxectos que poden ter o 80 % de financia-
mento europeo. Vostede non dixo nada diso. 

Vostede tampouco me dixo nada da carta do señor que se lle
envía desde a Unión Europea ao señor secretario xeral de
Pesca da posibilidade de que perdamos 75 millóns de euros
aquí, en Galicia, do Fondo Europeo da Pesca por mala prácti-
ca. ¿Ou non lemos todos que a Deputación de Ourense vai ter
que devolver axudas por malas prácticas?, ¿ou non se devol-
ven? Ou a confraría de Cambados –recoñecido na Comisión
de Pesca polo propio secretario xeral–, ¿non vai ter que renun-
ciar a algunhas das axudas solicitadas e despois concedidas
por unha utilización perversa das mesmas? Por lle poñer un
caso. Iso, ¿en que capítulo o poñemos? Porque segundo vos-
tede imos aproveitar ata o cen por cen, pero nin é o que di o

señor Montoro, nin é o que di a Unión Europea, que llo di por
escrito, e dillo ao Ministerio de Agricultura e dillo tamén á
Secretaría Xeral do Mar sobre determinadas practicas en Gali-
cia na utilización do Fondo Europeo da Pesca.

Señora conselleira, non vou poñer en cuestión o que vostede
di aquí porque, se nos viñera dar uns datos erróneos á Cáma-
ra de representación de todos os galegos a quen representa
case o 21 % dos accionistas da empresa, señora conselleira,
vostede entonces tería que ser despedida. Espero, de verda-
de, que os números lle saian porque sería bo para Galicia,
pero verémonos no 2015, cando fagamos reconto de todo iso
que di vostede que se está executando.

Nada máis. (Aplausos.)

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

Réplica, señora conselleira de Facenda.

A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz): Gra-
zas, señor presidente.

Señora Soneira, eu creo que fun bastante clara na miña pri-
meira intervención ao dicirlle que non se perdeu nin un só
euro de fondos comunitarios, que Galicia cumpriu coa regra
N+2, que, como vostede sabe, é a regra que determina que,
se non se chega a un determinado nivel de certificación de
gastos a 31 de decembro, se perden automaticamente fondos
europeos.

Pois ben, Galicia cumpriu coa regra N+2 nos seus progra-
mas: en Feder, en Fondo Social, en Feader, e en Fep. Polo
tanto, o que se perderon foron cero euros por incumprimen-
to da regra N+2, porque esta comunidade o cumpriu.

Xa que a vexo tan preocupada polo nivel de xestión dos pro-
gramas, eu o que teño que dicirlle é que os datos que eu teño
son as certificacións que se presentan por esta Comunidade
Autónoma nos programas operativos que se xestionan a 31
de decembro do 2013, e que logo se verán nos informes
correspondentes sobre o cumprimento dos programas. Pero
como a vexo tan preocupada, o que teño que dicirlle é que o
que estivemos facendo dende o ano 2009 esta Comunidade
Autónoma e este Goberno foi intentar paliar a falta de exe-
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cución gravísima que se produciu nos dous primeiros anos
de marco comunitario. Porque o marco comunitario abarca
dende o ano 2007 ata o ano 2015, e cando no 2009 te atopas
uns programas operativos que practicamente non foron exe-
cutados nos dous primeiros anos –si presupostados, pero non
executados–, é cando sabes que tes un problema. E o que
estivemos facendo foi traballar para diminuír o problema
que vostedes nos deixaron. 

Porque ¿sabe canto se certificou no ano 2007 do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional nesta Comunidade
Autónoma? Cero euros. Programados 165 millóns, cero
euros certificados. ¿Sabe canto se certificou no ano 2007 do
Fondo Social Europeo, con 48 millóns de euros programa-
dos? Cero euros, señora Soneira. ¿Sabe canto se certificou
no Fondo Europeo de Pesca que tanto lle preocupa? O 6 %,
3,6 millóns de euros. ¿Este é un exemplo de boa xestión de
fondos europeos? ¿Este é un bo exemplo de como se execu-
ta para non perder? 

O que estamos facendo agora é traballar precisamente para
non perder, para compensar a falta de execución nos primei-
ros anos deste marco. E estamos cumprindo a regra N+1,
que nos está permitindo cumprir os nosos compromisos, non
perder nin un euro e ir reaxustando a execución para cumprir
o 31 de decembro do ano 2015. Polo tanto, estamos traba-
llando nese sentido.

E xa que lle preocupa tanto que poidamos perder fondos do
Fondo Europeo da Pesca para este ano, por diversas cuestións
que vostede di, que hai unha carta... Eu o que sei é que o Fondo
Europeo de Pesca se está xestionando en Galicia con normali-
dade; que xa se certificaron na medida de acuicultura 9 millóns
de euros neste marco, polo tanto, estase executando a medida
de acuicultura. E o único momento en que esta Comunidade
Autónoma perdeu fondos pesqueiros foi no marco 1994-1999,
que como sabe é un programa plurirrexional, cando por culpa
de mala xestión doutras comunidades autónomas –fundamen-
talmente de Andalucía–, a corrección financeira que practicou
a Comisión Europea o Goberno de España, o seu Goberno,
decidiu que ía aplicala proporcionalmente a todas as comuni-
dades autónomas, prexudicando de xeito incrible a esta Comu-
nidade Autónoma con 7 millóns de euros. 

Isto é o que nos atopamos no ano 2009. Así é como vostedes
xestionan os fondos europeos, e o que vostedes consideran

que é unha boa xestión dos fondos europeos. Nós pensamos
que hai que xestionar con responsabilidade, que hai que
cumprir a normativa comunitaria, que temos que cumprir
coas nosas obrigas, e, dende logo, esta Comunidade Comu-
nidade está podendo executar non só os programas galegos,
tamén está permitindo cos seus fondos que os programas
estatais se executen en Galicia. Porque o programa Interco-
necta se executa nesta Comunidade Autónoma grazas á cofi-
nanciación que pon esta Comunidade Autónoma. Porque o
hospital 20-50 se está facendo grazas á confinanciación que
pon o programa do Estado e esta Comunidade Autónoma, e
porque se están desenvolvendo programas de aforro enerxé-
tico grazas a que esta Comunidade Autónoma é quen non so
de executar e de cofinanciar os eus programas, senón tamén
os do Estado, non podendo dicir o mesmo o resto de comu-
nidades autónomas.

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Interpelación de Dª Yolanda Díaz Pérez e D. Juan Manuel
Fajardo Recouso, do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, sobre as repercusións dos recortes salariais

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

O señor FAJARDO RECOUSO: Bos días de novo.

Hoxe queremos interpelar o Goberno sobre unha situación
que para nós é tremendamente dramática e que está dentro
dos obxectivos do Partido Popular: a rebaixa salarial e as
políticas que para combatela –se é que pretenden combate-
la– vai sacar adiante este Goberno. Porque parece que a
única saída á crise económica que plantexa o Partido Popu-
lar é que esta sexa solventada con base na rebaixa dos sala-
rios. Tratarei na miña exposición de explicar que isto non só
é falso, senón que, ademais de ser falso en termos económi-
cos, supón un risco tremendo para as persoas que están
detrás e que sofren as rebaixas salariais.

Onte mesmo, o ministro de Economía dicía unha auténtica
barbaridade. Dicía que a rebaixa salarial non era positiva
para as persoas pero si o era para o interese xeral. Nesta frase
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¿que podemos sacar en conclusión? ¿Cal é o interese xeral
do Partido Popular? ¿Que se define como interese xeral por
parte do Partido Popular cando o seu ministro recoñece que
a baixada de salarios é prexudicial para as persoas? ¿Que é
o que defenden vostedes, máquinas, entes estraños, ou cor-
poracións multinacionais? Queda claro que o que defenden
vostedes é a brecha social e, polo tanto, que unha minoría
quede con eses cartos que deixa de percibir unha maioría.

Para nós, esta situación é tremendamente preocupante, sobre
todo porque seguen empecinados en sacar adiante as recei-
tas do FMI ou de Europa que plantexan que hai que conti-
nuar coa rebaixa salarial. E dino ademais baseándose nunha
falacia. Plantexan que a rebaixa salarial mellora a competi-
tividade e a produtividade das nosas empresas e do noso
tecido industrial.

Eu vou facer un símil futbolístico –por iso de allanar a lin-
guaxe parlamentaria. Se fose certo que os baixos salarios
mellorasen a competitividade e a produtividade das nosas
empresas, ¿por que a liga española a gañan sempre os equi-
pos que teñen mellores salarios? ¡É así! Se iso fose certo, se
fose certo que a rebaixa salarial é capaz de atraer inversións
de elementos externos para producir no noso país, por que o
índice per cápita en África é onde peores inversións do con-
xunto do mundo se fan? Son dúas afirmacións que son falsas.

Competir con base en salarios e plantexar que a rebaixa sala-
rial chama á inversión estranxeira no noso país é un erro. E
a rebaixa salarial ten un inicio: as continuas reformas labo-
rais. Dende a aprobación da reforma laboral do Partido
Popular, o montante da rebaixa salarial media neste foi dun
10 %. E non foi casual. A reforma laboral do Partido Popu-
lar cumpre os seus obxectivos: o primeiro era abaratar o des-
pedimento; pronto plantexarán que o despido, ademais de
ser libre, sexa gratuíto. E o segundo era abaratar os salarios.
E estano conseguindo, porque a devaluación da negociación
colectiva, o priorizar a capacidade do empresario para impo-
ñer condicións laborais baixo a ameaza do medo ao despido,
ou ao peche da fábrica, supón que neste país os traballado-
res teñen que aceptar peores condicións laborais para conti-
nuar traballando. 

Pero van máis alá. A propia reforma laboral favorecía a con-
tratación a tempo parcial, e esa contratación a tempo parcial
en realidade agocha contratos a tempo total pero que non se

pagan. Neste país os traballadores cobran un 28 % menos da
xornada que se fai efectiva. Unha de cada catro horas que tra-
ballan os traballadores neste país non se cobran, e iso é res-
ponsabilidade do Partido Popular, que pretende que para saír
da crise simplemente se utilice a demouca do salario, que
simplemente se utilice a explotación da clase traballadora.

¿Pero onde vai parar cada peso, cada euro, que se lle rouba
á clase traballadora? Pois vai parar ao Ibex 35, ás familias
capitalistas e aos bancos. Porque, namentres reducimos un
10 % os salarios deste país, ¡que estraño que se incrementa-
ran os beneficios das empresas do Ibex 35 ou que fose incre-
mentándose a capacidade económica das familias que teñen
maioritariamente accións na Bolsa deste país! 

Vostedes, cando falan de rebaixa salarial, non están facendo
desaparecer eses cartos, o que están facendo é quitárllelos
aos traballadores polo seu esforzo para drenalos ás grandes
multinacionais, aos bancos, e a aqueles que, en definitiva,
pagan os sobres cos que vostedes fan a campaña.

Pero é un erro, a propia Fátima Báñez dixo onte que non se
podía continuar na senda de baixada de salarios. E é un erro
en termos económicos por unha cuestión fundamental: o
99,3 % do produto interior bruto deste país depende da
demanda interna, e desta demanda interna un 60 % fana os
fogares; e, dese 60 %, o 87 % dos fogares deste país viven
dun salario ou dunha prestación pública. Polo tanto, se
nosoutros somos capaces de reducir salarios, e prestacións
que se derivan dos salarios, é certo que imos reducir a
demanda interna e, polo tanto, imos colapsar a nosa econo-
mía. Non se pode plantexar que imos mellorar a nosa situa-
ción económica con base no 0,7 % do PIB que non depende
da demanda interna. É un erro, é unha barbaridade. Pero vos-
tedes defenden ese erro e esa barbaridade porque o que
defenden é unha sociedade dividida en dúas clases: unha
minoritaria, cativa, que ten todos os recursos; e unha maio-
ritaria que apenas pode sobrevivir.

Pero é un erro en termos de xustiza social e tamén en termos
de Estado, porque a rebaixa dos salarios significa que tam-
pouco haberá ingresos para os nosos servizos básicos. A
rebixa dos salarios está significando problemas na nosa
caixa da Seguridade Social. As pensións neste país non están
en risco pola idade dos nosos traballadores, as pensións
neste país están en risco polos baixos salarios e os grandes
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índices de desemprego, que con esta política nos conducen
cara ao abismo.

Nosoutros plantexamos dunha forma concreta que non se
pode continuar nesta senda, nesta deriva. Cada vez que o
Partido Popular toma a decisión de continuar baixando sala-
rios e empeorando as condicións laborais, o que está poñen-
do é balas na recámara desa escopeta, dese fusil, desa pisto-
la, que mata seres humanos cada día.

Esta semana dábase unha noticia que é tremenda: decenas de
persoas deste país ofrecen os seus corpos á ciencia para evi-
tar ter que pagar o seu funeral. Neste país a xente xa non
pode nin morrer dignamente. Non ten cartos para vivir, pero
tampouco ten cartos para morrer dignamente.

Vostedes, desde a reforma laboral, un 10 % menos de ingre-
sos salariais, pero neses mesmos momentos onde reducen un
10 % os ingresos salariais son capaces de subir impostos
indirectos como o IVE, a contribución dos concellos, de
incrementar os prezos da luz, os do gas, os da gasolina, e xa
me explicarán vostedes como vai poder sobrevivir un traba-
llador deste pais que reduce o seu salario cada mes e cada
ano, namentres o día a día lle é cada día máis caro.

Vostedes condenan á miseria a unha maioría social porque é
o seu modelo, porque saben que unha persoa preocupada en
chegar ao día seguinte é unha persoa que non se pode orga-
nizar, que está preocupada en sobrevivir e que, polo tanto,
ten dificultades para activarse politicamente e quitar do
medio a aqueles que os oprimen e os explotan.

Esta política salarial, implementada desde o Partido Popu-
lar, ten feito que neste país un 27 % dos traballadores sexan
pobres. Un 27 % dos traballadores deste país están por
debaixo do limiar da pobreza, ese é un elemento brutal.
Neste país traballar xa non significa vivir dignamente; neste
país pódese traballar e ser pobre. Pero incluso imos máis
alá, vostedes defenden a empregabilidade propia, o que cha-
man emprendedores, ¿por que non din que o 40 % destes
emprendedores cobran menos de 7.500 euros ao ano, e,
polo tanto, tamén están por debaixo do limiar da pobreza?
Vostedes queren cidadáns pobres, cidadáns submisos, por-
que cada euro que lles quitan a estes cidadáns son euros que
van parar –insisto– a aqueles que lles pagan a vostedes as
campañas.

E nós dicimos que isto é un roubo, que non se pode conti-
nuar nesta política, que non é de recibo que un goberno lle
roube á maioría social para darllo á minoría social. E, se lles
molesta roubo, pódolles dicir o que significa: roubar é qui-
tarlle algo a alguén que licitamente é del. E o salario é lici-
tamente daquel que o produce, daquel que vai á súa fábrica,
á súa empresa, a producir. E vostedes róubanllo para dárlle-
lo aos de sempre. Pero non se preocupen, se queren, retiro
“roubar” e podo dicir que vostedes estafan, afanan, timan,
mangan, sisan, despoxan, subtraen o salario ao conxunto da
clase obreira deste país simplemente porque a súa ideoloxía
fai que estean ao servizo dos grandes intereses.

Nosoutros non podemos entender esta situación e preguntá-
moslle: ¿van insistir na dinámica de recortar dereitos, de
recortar salarios e de converter a clase obreira deste país en
clase escrava? ¿Van ser vostedes os novos tratantes de escra-
vos do século XXI? ¿Van ser vostedes os que utilicen os
látegos para espremer cada día máis os nosos traballadores?
¿Ou van cambiar de rumbo e entenden que a repartición da
riqueza, que a capacidade de traballar con condicións dignas
e con salarios dignos, é o único que nos vai sacar do pozo?
Unha persoa con capacidade para investir, unha persoa con
capacidade para gastar, é unha persoa que axuda a que se
incremente a economía deste país. Unha persoa preocupada
de chegar o primeiro ao contedor da basura para atopar os
despoxos de calquera supermercado é algo que non podemos
permitir, e ese é o proxecto e o modelo do Partido Popular.
Lamento profundamente que non estea a conselleira de
Emprego, porque parece que á conselleira de Emprego estas
cousas lle dan igual...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate.

O señor FAJARDO RECOUSO: Igual lle dá igual que os
empregados do país cobren menos.

Gustaríame que en vez de estar inaugurando obradoiros de
emprego –que seguen sendo man de obra barata con salarios
miserentos para cubrir as miserias dos alcaldes que utilizan
eses traballadores dos obradoiros de emprego para facer as
obras que tiñan que facer traballadores asalariados con sala-
rios dignos– estivese aquí para explicar cal é a súa política.
Pero espero que vostede me dea unha resposta e, se non é
así, vostede tamén será culpable da miseria, vostede tamén
será culpable de que cada día neste país a xente viva en peo-
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res condicións e de que un de cada catro traballadores do
país sexa un traballador pobre.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas.

Réplica, señora conselleira de Facenda.

A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz): Moi-
tas grazas, presidente.

Señorías, en primeiro lugar, gustaríame clarexar o que o
Estatuto dos traballadores establece no que fai referencia
ao salario. Así, no seu artigo 26, establece que se conside-
rará salario a totalidade das percepcións económicas dos
traballadores, en diñeiro ou en especie, pola prestación
profesional dos servizos laborais por conta allea, xa retri-
búan o traballo efectivo, calquera que sexa a forma de
remuneración ou os períodos de descanso computables
como de traballo. Nese apartado 3 o que di é que median-
te a negociación colectiva ou, no seu defecto, o contrato
individual, se determinará a estrutura do salario. Polo
tanto, os gobernos non fixan os salarios, señor Fajardo;
quen fixa os salarios é a negociación colectiva, son as par-
tes que participan na redacción do convenio colectivo
correspondente.

E nese marco de fixación de salarios a través da negocia-
ción colectiva chegouse a un acordo de moderación salarial
neste país por parte dos axentes sociais en xaneiro de 2012,
o segundo acordo para o emprego e a negociación colecti-
va 2012, 2013 e 2014. Porque esta moderación salarial só
compete aos axentes sociais, e aí –repítolle– non entra o
Goberno.

O que si entendemos é que este acordo é un acordo moi
importante, quizais un dos máis importantes da historia da
nosa democracia. E un dos eixos deste acordo foi a necesi-
dade dun acordo social sobre a evolución dos prezos e ren-
das no noso país máis acorde co comportamento dos mes-
mos na eurozona. E non menos importante tamén é o acor-
do da flexibilidade en materia salarial que se busca neste
acordo e que supón que a estrutura salarial teña elementos
variables, de forma que parte do salario dependa da situa-
ción e dos resultados da empresa.

Así o propio acordo establece a negociación colectiva como
instrumento para establecer a definición e a estrutura sala-
rial, tendo en conta a súa relación cos novos sistemas de
organización do traballo e os incentivos á produción, calida-
de e resultados. E este acordo recolle unha moderación sala-
rial para o ano 2012 de ata un 0,5 %; para o 2013, de ata un
0,6 %; e para o 2014, unha moderación salarial de entre un
0,6 e 1,5 %, en función da evolución económica. O máis
importante é que este acordo, este pacto de rendas, mellora
a competitividade económica e, ademais, ten como fin man-
ter o emprego. Esa é a referencia que, dende logo, defende
este Goberno, manter o emprego. A moderación salarial
neste momento resulta importante para manter moitos pos-
tos de traballo. Pero, ademais desa moderación salarial, fíxo-
se unha política económica que conseguiu baixar o nivel de
inflación ao nivel máis baixo dos últimos anos, ao 0,1 %.
Polo tanto, hai que ver en cómputo como afecta esa mode-
ración salarial o nivel de inflación e a evolución do poder
adquisitivo das rendas.

Este acordo, estas actuacións, levaron a unha mellora na
competitividade da economía española, e iso demóstrano os
datos do noso sector exterior, que anticipan unha recupera-
ción económica xa para este ano 2014. É un acordo do que,
dende logo, todos se beneficiaron e que o Goberno de Espa-
ña tamén incorporou na súa reforma laboral en termos de
flexibilidade interna e de negociación colectiva. A flexibili-
dade converteuse, por tanto, na reforma laboral, nunha alter-
nativa ao despido; o que temos que evitar é o despido, é a
destrución de emprego, facilitando a adaptación dos salarios
e outras condicións de traballo á produtividade e á competi-
tividade da empresa. Por tanto, esta reforma laboral fomen-
ta o acordo nos convenios colectivos, sempre exixe que haxa
un acordo e elimina as prórrogas indefinidas no caso de non
existir, porque recolle fórmulas para desbloquear estas situa-
cións. Polo tanto, para este Goberno, para o Goberno de
España e, dende logo, para o Goberno de Galicia o despido
é o último recurso para unha empresa; e a reforma laboral
flexibiliza antes que despedir.

Hai dous modelos de relacións laborais, señor Fajardo: o que
había cando chegamos ao Goberno, que é o modelo que só
lles dá unha opción ás empresas ante a crise económica, e é
o despido, e outro modelo que é o que estamos implemen-
tando, o que recolle a reforma laboral e que dá aos traballa-
dores e ás traballadoras a posibilidade de adoptar medidas
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alternativas para evitar o despido. É o modelo que permite
que os traballadores e as empresas se poñan de acordo para
conxuntamente superar a crise e que nos dá a oportunidade
de futuro. O que pretende este Goberno non é outra cousa
que se pare a destrución de emprego masiva que tivo lugar
en gobernos anteriores. Entre 2007 e 2011, tres millóns de
parados máis, señor Fajardo, co famoso despido exprés que
estaba na anterior normativa laboral. E, se falamos de des-
trución do emprego, entre o período 2008 e 2011 destruíron-
se 2.250.000 empregos neste país, sendo máis afectados os
traballadores temporais e os xóvenes. Hoxe temos reparto de
xornadas, temos mobilidade funcional e temos tamén algo
de moderación salarial, pero porque se está priorizando o
emprego. O despido ten que ser unha causa probada, econó-
mica, técnica, organizativa, pero non pode ser o primeiro
recurso das empresas nun momento de crise. Temos que
frear esa destrución de emprego para poder encarar a recu-
peración. E, dende logo, cos datos de 2013 podemos ver xa
os primeiros resultados, porque conseguimos frear esa des-
trución de emprego. Entre despido e entre emprego, dende
logo, nós eliximos emprego. Tamén o último informe sobre
o impacto da reforma laboral recolle a moderación salarial
como forma de recuperar esa competitividade e de acelerar
a nosa saída da crise. 

Polo tanto, medidas necesarias e medidas neste momento
imprescindibles para frear a destrución de emprego, para
manter o emprego e crear postos de traballo, que, dende
logo, é o obxectivo deste Goberno e estou segura de que
tamén de vostede.

Máis nada, moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Réplica, señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: A verdade é que a miña capa-
cidade de indignación chega a límites extremos cando o
Goberno intervén neste Pleno. 

Vir aquí dicir que o Partido Popular se preocupa polo empre-
go... Preocúpase polo emprego dos amigos. Non hai máis
que ver como o presidente da Deputación da Coruña pedía
emprego para un amigo. Pero que a conselleira de Facenda

descoñeza a reforma laboral do Partido Popular é unha
tomadura de pelo. ¿Como nos pode gobernar alguén que
descoñece as normas que contra o emprego aproba o seu
propio partido? É unha barbaridade que vostede diga aquí
que o emprego e o despido, despois da súa reforma laboral,
dependan de que sexan causas probadas, económicas ou
organizativas. ¿Vostede leu a reforma laboral do seu partido?
¿Vostede sabe que a reforma laboral permite despedir por
causas económicas futuras previstas e, polo tanto, non
demostradas? ¿Como é posible que veña vostede aquí con
tal desinformación sobre a reforma laboral do seu partido?
Vostede está inhabilitada para ser conselleira de Economía
cando descoñece un elemento tan fundamental como este. É
inaceptable que un membro do Goberno veña aquí dicir que
unha lei do seu Goberno di unha cousa que é a contraria que
a que di. Ou non a leu ou nos está tomando o pelo aos cida-
dáns.

Non se pode vir aquí dicir que o obxectivo da reforma labo-
ral é que a xente quede nas empresas. Porque, se fose así,
¿como é posible que no mes pasado crecese o desemprego
un 3,8 %? ¿Como é posible que esteamos nos 6 millóns de
desempregados? ¿Como é posible que en Galicia superemos
os 300.000 desempregados? ¿Como é posible todo iso se
fose certo? As cifras pódense utilizar como queiran. Pero
para vostedes apareceron as cifras no 2009. ¿É que non hai
desempregados neste país desde o 2009? É que vostede
¿como pode plantexar aquí falsidades e mentiras? Bueno, é
certo que está da man do señor Feijóo, que hoxe deu un
exemplo de como se mente. Pero vir aquí plantexar que o
tema da baixada salarial é un tema de acordo entre partes é
descoñecer a realidade e enganar.

Voulle dar o primeiro dato. Ese acordo de moderación sala-
rial prodúcese en xaneiro do 2012, e a reforma do Estatuto
dos traballadores prodúcese en xuño do 2012. Polo tanto, ese
acordo de moderación salarial –que eu non comparto– foi
eliminado de facto por unha reforma salarial aprobada seis
meses despois do acordo. E nesa reforma salarial, cando
vostede di que os salarios dependen do acordo entre partes,
é certo, claro, que dependen do acordo entre partes –o sala-
rio mínimo non, fíxano vostedes e non o queren subir–; pero
ese acordo entre partes debería de ser entre partes iguais. E
na reforma salarial vostedes eliminaron a negociación colec-
tiva de facto, quitaron a posibilidade de que os traballadores
defendan os seus intereses, por exemplo, a eliminación da
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ultra actividade. ¿Que significa a eliminación da ultra-acti-
vidade se un ano despois do convenio non chegas a un acor-
do? Pois que, se non chegas a un acordo, vas ás condicións
do Estatuto, e iso significa que se están aceptando cousas
para non retroceder vinte anos nos acordos. Pero non só iso,
a súa reforma laboral vai en contra desa negociación porque
permite o descuelgue das empresas dos convenios. Vostede
descoñece a normativa laboral. É inaceptable que veña res-
ponder sobre algo que vostede descoñece; e é tanto o que
descoñece que nos toma o pelo.

¿Cal era o obxectivo da reforma laboral do Partido Popular?
O modelo británico, eliminar a negociación colectiva. E iso
foi o que vostedes conseguiron. ¿Sabe vostede que o núme-
ro de traballadores que están fóra de convenio aumentou un
60 % desde a reforma laboral? Eses convenios eran os que
garantían a igualdade de acción e a capacidade de negociar.
Pero vostedes non, vostedes eliminaron a capacidade de
negociación colectiva porque o que queren é o acordo indi-
vidual. E para iso, para o acordo individual, posúen vostedes
un exército de 6 millóns de desempregados. Para que haxa
un acordo equitativo ten que haber equidade na negociación.
¿Que equidade na negociación existe cando un traballador
vai pedir emprego a unha empresa e fóra hai 6 millóns de
desempregados? ¿Que capacidade para negociar en condi-
cións xustas ten ese traballador? ¿Quéremo vostede expli-
car?

Eu entendo que cando se fala de desemprego e cando se fala
de situacións límites e de salarios baixos no Partido Popular
lles custe entender o que iso significa, porque neste país o
que máis se valora para acceder aos empregos nas empresas
das concesións públicas ou tamén, por exemplo, como na
Consellería de Sanidade, o ascenso no posto de traballo, non
é a titulación, o que máis se valora non é a experiencia; o que
máis se valora é posuír o Partido Popular como carné de
filiación ou ser familiar de alguén do Partido Popular...,

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

O señor FAJARDO RECOUSO: ...¿verdade, señora conselleira?
Iso é o que se valora neste país. E, polo tanto, é indecente
que a máxima responsable de Economía do Goberno veña
aquí falar dunha lexislación dicindo o contrario do que di.
Espero que poida entender a miña indignación cando vexo

que estamos en mans de conselleiras irresponsables que
veñen aquí descoñecendo do que falan.

Eu podo entender que un desempregado descoñeza a lexis-
lación, podo entender que calquera xubilado non coñeza a
lexislación concreta que lle afecta, pero que vostede veña
comparecer aquí para falar de salarios e descoñeza en que
consiste a reforma laboral é unha tomadura de pelo e invalí-
daa a vostede como conselleira. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor Fajar-
do.

Turno de peche.

Señora conselleira de Facenda.

A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz): Moi-
tas grazas, presidente.

Señor Fajardo, eu non o vou insultar porque, entre outras
cousas, eu teño argumentos, e cando se insulta é cando non
se teñen argumentos. (Aplausos.)

Teño argumentos e teño datos, os datos que din na miña pri-
meira intervención. E se a vostede lle parece que eses son
uns datos aceptables para o país, a min dende logo, a este
goberno dende logo, non lle parecen, e ao Goberno de Espa-
ña actual tampouco. Entre 2008 e 2011, 2.251.000 empregos
destruídos, ¡2.251.000 empregos destruídos! Entre o 2007 e
o 2011, 3 millóns de parados. Este non é o modelo do Parti-
do Popular. Comprendo que quizais é o seu modelo, xa que
está gobernando nunha comunidade autónoma que ten o
récord de paro en España, 36,3 %. A nós preocúpanos que os
traballadores, primeiro, teñan traballo e sexan quen de man-
ter os seus empregos, e seguir contendo a destrución de
emprego, e para iso estamos traballando. E diso si que
somos culpables. 

Entre outras cousas, dixo que estabamos en contra do mode-
lo de negociación colectiva. Todo o contrario da realidade.
Vostede si que non sabe o que está facendo o Goberno de
España senón defender o modelo de negociación colectiva
neste país. E, dende logo, apoiar as organizacións sindicais
que subscribiron ese acordo de moderación salarial como
unha medida necesaria para manter ese emprego. Porque,
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cando chegamos, o primeiro recurso –como dicía antes– que
tiñan as empresas en crise era despedir os seus traballadores,
e iso é o que temos que cambiar.

Ese modelo de negociación colectiva está funcionando, e
voulle dar datos tamén da nosa comunidade autónoma que
seguramente lle interesarán. Galicia pechou o ano 2013 por
encima da media do Estado nos incrementos salariais pacta-
dos en convenios colectivos. En 2013 o 0,66%, cando a
media do Estado é o 0,57 %. A sétima comunidade autóno-
ma na que máis subiron os salarios pactados en convenio.
Polo tanto, o convenio colectivo segue funcionando e o con-
venio colectivo está sendo unha fórmula, e o acordo, para
evitar que continuemos coa destrución de emprego. E, dende
logo, ese é o noso compromiso e iso é o que estamos conse-
guindo, porque xa os datos de 2013 conseguiron frear a des-
trución de emprego que se estaba producindo nos últimos
anos. Xa se conseguiron os primeiros resultados. 

E non vou dicir que a moderación salarial sexa unha solu-
ción definitiva, non o é. É unha decisión, é unha solución,
conxuntural que non pode ser a largo prazo. Temos que aspi-
rar a seguir traballando para incrementar a produtividade,
incrementar a competitividade das nosas empresas e que os
salarios se volvan incrementar. Pero esa estratexia a largo
prazo non se pode acadar se non conseguimos manter o
emprego e incrementar a competitividade das nosas empre-
sas. Neste momento podemos dicir que xa estamos nun cam-
bio de ciclo, na senda da recuperación económica. Estamos
mellorando os datos de desemprego e, dende logo, estamos
traballando para que haxa máis emprego neste país, para que
non esteamos ante as taxas de desemprego que teñen outras
comunidades autónomas e mesmo o Estado, e que consiga-
mos recuperar o tempo perdido, desgraciadamente, por
causa de gobernos que o que estaban fomentando era o des-
pido dos empregados, o paro e a miseria para o noso país.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Interpelación de Dª María Montserrat Prado Cores, do G.P.
do Bloque Nacionalista Galego, sobre o servizo de man-
temento integral de equipamentos electromédicos e outro
equipamento, adxudicado polo Sergas

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular esta
iniciativa ten a palabra a señora Prado. 

A señora PRADO CORES: Moi bo día, señora Mosquera. 

A verdade é que é unha sorpresa para o Bloque Nacionalis-
ta Galego que vostede estea hoxe aquí e non mande a nin-
guén a dar a cara por vostede como fixo o outro día na Comi-
sión de Sanidade deste Parlamento. É unha sorpresa que
veña vostede aquí e non mande a unha subordinada súa que
nin sequera tiña responsabilidades, era unha simple xefa de
servizo, a dar a cara polo que tiña que ter vido vostede a dar
a cara. Porque diante dunha sentenza da contundencia da
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que
anula o proceso polo que foi nomeado o seu home; unha
contundencia tan evidente e tan clarísima que anula que o
seu home sexa xefe do Servizo de Cirurxía Xeral e Aparato
Dixestivo do Hospital Clínico de Compostela con cuestións
tan contundentes como desviación de poder, que fala de che-
ques en branco que deixan aberta a porta para a arbitrarieda-
de, vostede quere deixalo en explicacións administrativas
cando estamos falando de cuestións políticas das que voste-
de é a máxima responsable, señora Mosquera.

Digo señora Mosquera porque a estas alturas vostede non
debía seguir sendo a conselleira de Sanidade do Goberno
galego. Nunha situación de normalidade, onde o Partido
Popular non tivera amordazada a democracia, sería impen-
sable que vostede, cunha sentenza desa natureza...

A señora PRESIDENTA: Señora Prado...

A señora PRADO CORES: ...seguira á fronte da sanidade
pública de Galiza. 

A señora PRESIDENTA: Señora Prado, chámoa á cuestión.

A señora PRADO CORES: É como poñer o raposo a coidar as
galiñas, señora Mosquera. É como poñer o raposo a coidar
as galiñas.

As súas credenciais a estas alturas, señora Mosquera, de sub-
misión absoluta ao que deciden en Madrid, de privatización,
favoritismo, enchufismo e nepotismo, poñen á sanidade
pública en serio risco. Os recursos públicos vostede úsaos
para beneficiar os seus familiares directos, como o seu
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home, e para favorecer a empresas do seu ámbito, a empre-
sas dos seus amigos. E, dende logo, diante desa situación só
cabe unha cuestión: que vostede dimita, señora conselleira,
que teña a decencia de dimitir e, se non, o señor presidente
do Goberno debería ter a dignidade de facelo se quere seguir
representando minimamente os intereses da maioría da cida-
danía deste país. Pero parece ser que unha explicación admi-
nistrativa dada por unha...

A señora PRESIDENTA: Señora Prado, chámoa á cuestión por
segunda vez. Se a teño que chamar outra vez, abandona a tri-
buna.

A señora PRADO CORES: ...directora xeral para vostedes
élles máis que suficiente. 

Mire, hoxe eu interpéloa aquí, ademais de polas decisións
que vostede está a tomar, por unha decisión tomada o 20 de
xuño, onde a Xunta de Galiza lle adxudicou a Ibérica de
Mantemento, S.A., a Ibermansa, o servizo de mantemento
integral de equipamentos electromédicos e outros equipa-
mentos por un período de 3 anos e 4 meses e un importe
aproximado de 34 millóns de euros. Con esta adxudicación
o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de todo tipo
de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son
quirófanos, UCI, urxencias, radiodiagnóstico, aparataxes de
radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respirado-
res, incubadora, ventosas fetais, monitores, detectores de
illamentos, esterilizadores, respiradores de mesas cirúrxicas,
desfibriladores... Non estamos falando de cuestións meno-
res, estamos falando de que puxeron en mans dunha empre-
sa privada todos os dispositivos necesarios para diagnosticar
e tratar a sanidade dos galegos e das galegas. E a estas altu-
ras, señora Mosquera, existen evidencias máis que claras de
que se están a incumprir por parte da empresa todos e cada
un dos apartados do prego de prescricións técnicas polo que
se lle adxudicou a esta empresa, a Ibermansa, esta adxudica-
ción. 

Están poñendo en perigo os pacientes, señora Mosquera,
porque á empresa se lle adxudicou nunhas condicións, cun
prego de prescricións técnicas onde se establecía que, por
exemplo, tiñan que ter 91 postos de traballo, na oferta esta-
ba iso contemplado, e a estas alturas ao BNG cónstalle que
apenas teñen o 60 % desas persoas, que os tempos de res-
posta non están a ser os que están no prego de condicións.

Alí establecíase que tiña que haber un tempo de resposta de
1 minuto para cuestións críticas, 10 minutos para cuestións
urxentes, 15 minutos para outras cuestións, cunha resolución
nun tempo moi limitado, e iso non se está a producir, señora
Mosquera. 

Non cumpren tampouco o servizo de presenza de 24 horas.
Estase a dar o caso, como por exemplo no Barco de Valdeo-
rras –e hai aquí representantes do comité de empresa que o
saben perfectamente–, que van tres veces á semana só en
horario de mañá; tres veces á semana de 8 a 3 da tarde. ¿Cre
vostede que nesas condicións se pode dar atención a todo un
hospital? ¿Cre vostede de recibo o espectáculo ao e estive-
mos asistindo hai escasos días, onde se estiveron desprazan-
do mulleres embarazadas 100 quilómetros por carreteras
secundarias, para dar a luz, desde o Barco ata Ourense,
poñendo en risco as súas vidas? E ademais tendo máis custo,
non só polo desprazamento e por poñer en risco a vida des-
tas persoas, senón que supón máis custo por ter que ir acom-
pañados de persoal especializado e por ter que pagar as
ambulancias. ¿Cren vostedes que poden entregarlle un ser-
vizo a empresas privadas a custa da vida dos galegos e das
galegas? ¿Parécelle a vostede que iso é de recibo? Porque os
que máis están a sufrir con esta adxudicación son os hospi-
tais comarcais, o Hospital da Costa, o Hospital do Barco, o
de Verín, o de Monforte, o da Barbanza, o do Salnés, uns
hospitais que coas súas decisións están sendo cada vez abo-
cados a quedar en simples ambulatorios grandes.

A empresa adxudicataria carece de medios materiais, a rela-
ción que estaba estipulada no prego de condicións. Non
cumpren o plan de mantemento preventivo; simplemente
resolven os problemas que hai e cando os resolven, e non,
dende logo, nos prazos. Non teñen libros de mantemento nin
teñen á disposición do Sergas os equipos que estaban oferta-
dos para substituír nas avarías. Non teñen nos centros nin
instalacións nin talleres para resolver os problemas nin para
ter os materiais. O programa informático de mantemento,
que estaba tamén establecido no prego, non está en funcio-
namento. A título ilustrativo, no Hospital do Barco empezou
onte –onte, cando este prego foi adxudicado en xullo– a fun-
cionar de xeito experimental. É evidente que existen sospei-
tas máis que fundadas de que tamén seguen existindo con-
tratos de mantemento en vigor con outras empresas, e, ao
mesmo tempo, estáselle pagando a Ibermansa. E póñolle
como exemplo o que está a pasar na Área de xestión inte-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 52
12 de febreiro de 2014

45



grada Pontevedra-O Salnés, onde, por exemplo, existen con-
tratos con Gambro-Hospal para equipo de diálise, ou con
Alcon para equipos de oftalmoloxía, e resulta que cobran
estas empresas, cobra Ibermansa e, ao mesmo tempo, teñen
ao persoal propio do Sergas a maioría das veces de brazos
cruzados. Ou como é o caso, como teñen moita responsabi-
lidade e son grandes profesionais, eles mesmos, para resol-
ver os problemas que xorden todos os días, acometen a reso-
lución destes problemas cando non lles corresponde e cando
vostedes o teñen contratado cunha empresa privada. Esa é a
realidade, señora Mosqueira, esa é a realidade. Pagamos
dúas veces polo mesmo servizo e temos... –Perdón, señora
Mosquera.– Pagamos dúas veces polo mesmo servizo e, ao
mesmo tempo, temos o persoal do Sergas sen facer o traba-
llo para o que estaba altamente cualificado. Poñen en risco a
vida das persoas e hai uns días asistiamos a esa situación:
fan máis gasto e non dan resolto o problema.

Hai unha cousa clara, este é un gran negocio para as empre-
sas privadas e unha ruína para o sistema público, porque ten
que pagar un servizo que non ten, ou paga dúas ou incluso
tres veces outro servizo. Esa é a realidade da súa política, esa
é a realidade pola que vostede está á fronte da consellería de
Sanidade. Un clarísimo exemplo do que é a porta xiratoria,
señora Mosquera. Vostede é un clarísimo exemplo do que é
a porta xiratoria. Porque o que fixo foi desmantelar...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PRADO CORES: ...un servizo público que funciona-
ba perfectamente, con custos reducidos, con profesionais
cualificados, con experiencia, e unha calidade na asistencia
inmellorable, que coñecían o estado dos equipos e sabían o
que pasaba nos hospitais, por unha empresa adxudicataria
que non cumpre co contrato, que en moitos casos non fai as
reparacións preceptivas, aforrando custos para ter máis
beneficios; e argumentando obsolescencia imos chegar á
situación de que ao final hai que ter máis reposicións e máis
gastos.

Con este contrato a empresa, dende logo, é a gran beneficia-
ria, señora Mosquera, e a sanidade pública de Galiza a gran
prexudicada. Por iso lle facemos esta interpelación, con toda
a serie de preguntas que vostede coñece porque están feitas
por escrito, e a maiores tamén a interpelamos respecto de
que pensa facer, señora Mosquera. Se tivera dignidade, o

que tería que facer a estas alturas era ter dimitido, e o Blo-
que Nacionalista Galego volve reiterarlle aquí...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. Moitas grazas, señora
Prado. 

A señora PRADO CORES: ...que unha persoa coas súas cre-
denciais o que ten que facer polo ben... (A señora Prado
Cores pronuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado. Xa non
ten a palabra. 

(Aplausos.)

Ten a palabra a conselleira de Sanidade.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Grazas, presidenta.

Señorías, moi bo día. 

Temos moi claro que o equipamento electromédico resulta
básico na actividade asistencial dos centros sanitarios depen-
dentes do Servizo Galego de Saúde. O servizo integral para
o seu mantemento –do que estamos a falar hoxe aquí– com-
prende o conxunto de actividades, procesos, metodoloxía e
recursos que se aplican co obxectivo de conservar os equi-
pos de electromedicina e as instalacións propias para o seu
funcionamento en condicións óptimas, conseguir a dispoñi-
bilidade dos equipos o maior tempo posible e de forma máis
eficaz e eficiente a longo prazo, así como prolongar as súa
vida útil nas mellores condicións de uso para as prestacións
asistenciais, mantendo os parámetros de seguridade e res-
pectando os requirimentos do fabricante e as normas vixen-
tes relacionadas co obxectivo do contrato.

Polo tanto, o obxectivo deste expediente é garantir a calida-
de do mantemento do equipamento existencial, como digo,
estritamente vinculada á seguridade dos pacientes e dos pro-
fesionais que os empregan. Porque cando falamos de que o
equipamento electromédico está suxeito ao mantemento
integral, estamos falando do equipamento de soporte vital e
dos equipos de imaxe médica e mobiliario clínico eléctrico,
electromecánico e electrohidráulico. Tamén persegue este
servizo acadar unha xestión óptima deste equipamento, ase-
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gurar a súa trazabilidade e actualización do inventario e opti-
mizar a súa vida útil; feito especialmente relevante na situa-
ción económica que vivimos e dado o estado desigual de
obsolescencia do equipamento instalado nos centros asisten-
ciais dos Servizo Galego de Saúde.

No momento de preparar este expediente existía unha gran
variabilidade de fórmulas de xestión e contratación do man-
temento deste tipo de equipamento: había centros que tiñan
contratos de mantemento preventivo, había centros que tiñan
contratos de mantemento correctivo, había contratos inte-
grais cos fabricantes para o equipamento máis complexo e
tamén había contratos integrais con empresas provedoras de
servizos, en concreto coa empresa que foi adxudicataria.

Existía tamén unha relevante cantidade de tipo de equipa-
mento que non estaba suxeito a ningún contrato de mante-
mento e só se efectuaban reparacións cando se estropeaban
e mediante o servizo de asistencia técnica de cada unha das
empresas do aparello de que se tratara. Polo tanto, a situa-
ción era francamente mellorable.

Antes da adxudicación deste expediente, cada centro reali-
zaba os mantementos correctivos e preventivos coas empre-
sas, e repito, coas empresas fabricantes ou con outras empre-
sas, o que daba lugar a multitude de expedientes, moitos
deles de contratos menores. Por iso nos plantexamos regular
esta situación de forma centralizada e empezamos a traballar
nos requisitos para a contratación do servizo de mantemen-
to estandarizando, o alcance e o contido dos contratos nos
distintos centros e procurando as mellores condicións eco-
nómicas e técnicas e a máxima eficiencia na súa xestión para
o conxunto do Servizo Galego de Saúde. En definitiva, coa
adxudicación deste expediente unifícase este servizo nun só
contrato, gañando en eficiencia e en calidade.

Mire, non se debe confundir a adxudicación coa formaliza-
ción do contrato. Aínda que se adxudicou, como vostede
dicía na pregunta, o día 20 de xuño, realmente a empresa
está prestando o servizo desde o 16 de xullo –firma do con-
trato– e co alcance e co acordo establecido nos pregos e na
súa oferta.

E, dende esa data, ao longo de todo o ano 2013 realmente
estamos a falar dun período de implantación sempre com-
plexo, sobre todo cando estamos a falar, como digo, dun

cambio cultural como este. Tanto para a adxudicación como
para o seguimento contouse e cóntase cos profesionais do
Servizo Galego de Saúde. O seguimento estase a realizar
dende a data da súa formalización a través das sete xerencias
de xestión integrada, coa verificación do cumprimento dos
fitos establecidos para a fase de posta en marcha.

O contrato consta de seis lotes, que coinciden coas estrutu-
ras organizativas de xestión integrada, e para cada un deles
existe un responsable por parte da empresa que actúa como
interlocutor coas xerencias. Ademais, existe un coordinador
técnico e un director técnico do contrato para todos os cen-
tros da consellería. Creouse tamén un comité técnico de
seguimento do contrato formado por representantes dos ser-
vizos de Electromedicina dos centros do Servizo Galego de
Saúde, co obxectivo de establecer criterios homoxéneos de
xestión que afecten a todos os centros por igual e que requi-
ran consenso e aprobación. Este comité reúnese de forma
mensual desde o arranque do servizo, e de forma extraordi-
naria reuniuse algunha vez tamén cando foi necesario.

E, ademais, dispón dun entorno informático compartido de
traballo para a elaboración e proposta de informes e docu-
mentos relacionados co alcance do contrato. Os técnicos dos
servizos centrais do Servizo Galego de Saúde manteñen reu-
nións periódicas coa empresa, normalmente quincenais, para
analizar o estado do servizo en todos os lotes, identificar as
incidencias máis significativas e establecer os prazos e as san-
cións correctoras. Estas reunións de seguimento veñen cele-
brándose, como digo, desde o arranque do contrato, e realizá-
ronse ata a data de hoxe once entre o Servizo Galego de
Saúde, os técnicos do Servizo Galego de Saúde, e a empresa.

Por outra banda, o contrato establece unha serie de indica-
dores para a medición dos fallos de calidade e dispoñibilida-
de, así como para as faltas de incumprimento. O contratista
debe cumprir, e cumpre, cos tempos de servizo establecidos
no contrato. Existe un indicador de seguimento no contrato
que se analiza mensualmente para coñecer o grao de cum-
primento destes tempos e establécese unha dedución econó-
mica a aplicar na facturación por incumprimento dos ditos
tempos. Tamén se cumpre coa dispoñibilidade dos servizos
de mantemento as 24 horas.

A través da cláusula 874 defínense unha serie de indicadores
para poder medir, como digo, a calidade do servizo, como
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poden ser os atrasos no tempo de resposta, a reclamación dos
centros, dos usuarios; variables que se están a medir pun-
tualmente. Na actualidade, despois de seis meses de execu-
ción do contrato, estamos a falar, como xa dixen, da etapa
máis difícil, xa que é a de implantación, e podemos afirmar
que a empresa cumpre co tempo de resolución que está den-
tro do estipulado no contrato, segundo a criticidade do equi-
po. Para un mellor servizo, os manuais de mantemento –aos
que vostede facía referencia, outro dos aspectos recollidos
no contrato– foron xa presentados en todos os centros por
parte da empresa contratista e están en fase de revisión por
parte dos técnicos das estruturas de xestión integrada.

Polo que se refire ao servizo de substitución de equipos,
estase prestando en todos os lotes con 43 equipos nesta
situación na actualidade. Respecto das citas, teño que dicir
que non se están suspendendo, salvo aquelas imperativas por
necesidade de reposto ou peza dun terceiro, e as propias do
tempo de reparación, ao igual que viña sucedendo con ante-
rioridade á formalización do contrato. Diría que bastante
máis se tiña esperado por algunha peza na etapa anterior.

Podo asegurarlle que desde a consellería e o Servizo Galego
de Saúde continuamos e seguiremos realizando o seguimen-
to e o control deste servizo, como se establece no contrato, a
través dos mecanismos establecidos e que xa expuxen con
anterioridade. Os técnicos do Servizo Galego de Saúde son
os responsables deste control e deste seguimento e eu non
teño ningunha dúbida de que van seguir a facelo. E desde
logo creo que o servizo está a mellorar respecto da etapa
anterior. Por moi alarmista que vostedes fagan o seguimen-
to deste contrato pódolles dicir que creo sinceramente que
estamos a mellorar claramente o mantemento deste servizo,
tanto o preventivo como o correctivo.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Rolda de réplica.

Ten a palabra a señora Prado Cores.

A señora PRADO CORES: Dende logo, os representantes dos
traballadores que están na tribuna –e aproveito para saudar–
deben estar atónitos escoitando a súa intervención, señora

Mosquera, porque eles esta realidade que vostede intenta
agochar aquí dende logo non é a que eles observan todos os
días, nin moitísimo menos. Vostede mente máis do que fala.
Igual que debe estar atónita a cidadanía galega cando, des-
pois da alarma causada en toda a sociedade, en todos os
colectivos, en todos os sindicatos e representantes profesio-
nais que pediron a súa dimisión polas súas prácticas de nepo-
tismo, aparece aquí diante do Parlamento, se nega a compa-
recer, despois das peticións de todos os grupos da oposición,
e aparece hoxe aquí como se non pasara nada. Aquí non
pasou nada, botamos un tupido velo e metemos a porquería
debaixo da alfombra. Dende logo, os galegos e galegas non
se merecen un goberno onde haxa persoas como vostede á
fronte, pero ¡alá o Partido Popular co exemplo que está a dar!

E, mire, menten máis do que falan. Cando fai unha descri-
ción da situación do contrato con Ibermansa –que é total-
mente falsa–... E eu agora, se tivera tempo, podería facerlle
aquí unha relación de todos os aparatos que non se repara-
ron, de todos os que están sen reparar, do tempo que tardan,
de que os técnicos nin sequera viven na localidade... ¿Como
van responder en cinco minutos nin nun nin nunha hora se
na maioría dos casos non viven nin sequera na localidade?
Pero vostede mira para outro lado.

Igual que mente o presidente da Xunta cando aquí, en sede
parlamentaria, se atreve a dicir que quen defenda a sanidade
pública se poña detrás de min, cando é o máximo extermi-
nador da sanidade pública deste país. É o máximo extermi-
nador da sanidade pública el e pona a vostede á fronte da
Consellería de Sanidade cando ten deixado ben claro que a
súa prioridade son as empresas privadas, beneficiarias das
empresas privadas e beneficiar directamente os seus familia-
res –evidentemente, esas son as súas prioridades– e cando
puxo á fronte da Dirección Xeral de Recursos Económicos
do Sergas ao señor Pablo Torres, que alí por onde foi priva-
tizou; o señor Pablo Torres, que é un experto privatizador,
que é o que asina estes contratos e que hai probas máis que
evidentes de que non é casualidade. Non están vostedes pri-
vatizando por causa da crise, senón que fixeron o equipo e
teñen as persoas á fronte moi sabedoras de como se fai. E á
parte de sabelo vostede, que para iso vén da empresa priva-
da e ademais do señor Feijóo ser un experto privatizador nas
súas responsabilidades á fronte do ministerio xa tamén, pois
poñen agora tamén ao señor Pablo Torres, señor director
xeral de Recursos Económicos que, por onde foi, privatizou:
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Hospital Comarcal de Valdepeñas, Hospital Universitario
Clínico San Carlos, Hospital Universitario Príncipe de Astu-
rias, e agora no Sergas. En todos estes sitios por onde pasou
privatizou –é que, como teñen tantos Pablos con dificultades
no seu partido, eu xa me confundo, teñen que comprendelo–.
E resulta que, ademais, casualidade, en moitos destes casos
a mesma empresa, Ibermansa. Casualidades, son casualida-
des que pasan. Eu xa sei que vostedes son inocentes e que
estas cousas pasan, bueno, pois porque si.

E, mire, está habendo máis problemas que antes da privati-
zación, señora Mosquera: equipos de radios en Pontevedra,
incubadoras en Valdeorras, mamógrafos en Burela, incuba-
doras e berces térmicos en Lugo, equipos de endoscopias e
electrocardiógrafos, camas en moitos hospitais... Esa é a rea-
lidade. Pero, diante desa realidade, vostede pretende ago-
chala. Poñen en risco a vida das persoas e poñen en risco a
vida das mulleres que van dar a luz, ademais doutros riscos
para as mulleres que xa se trataron aquí abundantemente, e
parece que non pasa nada.

O BNG denuncia con contundencia e con claridade a priva-
tización que supuxo esta adxudicación; unha contratación
que non está nin moito menos xustificada, unha privatiza-
ción incomprensíbel por canto que o Sergas contaba con per-
soal propio, ben formado, cualificado e que estaba dando
resposta a estes problemas. Todos os expertos confirmaban
que non existía no sector privado ningunha empresa...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PRADO CORES: ...con experiencia deste tipo para
aparataxe. Fixeron esta contratación que ten máis que ver
coas necesidades das empresas, coas necesidades de darlles
nicho de mercado ás súas empresas amigas, que con darlles
resposta ás necesidades da sanidade pública galega. A evi-
dencia é clara, por se quedaba algunha dúbida: dende logo,
non se trata nin moito menos de mellorar a sanidade pública
de Galiza senón que se trata de privatizar, de enchufar e de
nepotismo.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora PRADO CORES: Señora Mosquera, desde o Bloque
Nacionalista Galego o que lle pedimos é que saque as
gadoupas da sanidade pública de Galiza.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado.

A señora PRADO CORES: Pedímosllo encarecidamente.
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Señora Prado, coido que é conscien-
te de que utilizou vostede un termo... Paréceme que aquí nin-
guén exterminada nada e, polo tanto, sei que vostede o vai
retirar.

Ten a palabra, para a réplica, a conselleira de Sanidade.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Grazas, señora presidenta.

Un saúdo tamén aos traballadores do Servizo Galego de
Saúde, se están na tribuna.

Mire, ademais de conseguir un proceso de mantemento inte-
gral ordenado e homoxéneo para todos os centros de saúde e
todos os hospitais do Servizo Galego de Saúde, con garantí-
as de control por parte dos profesionais, por parte dos traba-
lladores do Servizo Galego de Saúde, esta licitación supón
unha xestión máis eficiente –non o dubide–, unha xestión
máis eficiente dos recursos –sempre escasos– dos que dis-
poñemos para prestar a asistencia sanitaria na comunidade
autónoma. 

O contrato inclúe o mantemento integral do equipamento
electromédico dos centros de saúde e dos hospitais do Ser-
vizo Galego de Saúde. Tanto do mantemento preventivo
como do mantemento correctivo. De feito, dispoñemos xa
dun inventario moito máis exhaustivo do que tiñamos antes
deste contrato, o número de partes semanais multiplicouse
por dous, cun total de 42.916 actuacións por parte dos técni-
cos da empresa neses primeiros seis meses de contrato, e o
68,5 % destas actuacións foron de carácter preventivo.

O importe da adxudicación é de 25.142,19 millóns de euros.
Coa formalización deste contrato conséguese unha redución
do 20 %, do 20 % respecto do gasto previsto para este mesmo
período, do 20 % de contratos con empresas, señoría, de con-
tratos con empresas. O aforro total respecto do gasto previs-
to, logo da licitación, ascende a máis de 6,5 millóns de euros
para o período comprendido entre a data de formalización
prevista do contrato e a data de finalización, sen ter en conta
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a posibilidade de prórroga. Ademais, o contratista compro-
métese a investir máis de 2 millóns de euros na renovación
do equipamento electromédico, o que equivale a un 8,96 %
do importe total da adxudicación do contrato.

Unha vez máis, a consellería volve realizar, facer, investi-
mentos produtivos grazas ao aforro que ten no gasto corren-
te. O tempo que levamos de execución deste contrato no ano
2013 –que, como xa dixen, non son aínda nin seis meses–
significa que poderemos reinvestir máis de 200.000 euros en
renovación de equipamento este ano. E uns 2 millóns de
euros na totalidade da duración do contrato.

Ademais, acádanse melloras cualitativas, cunha importante
redución dos tempos de resposta e un aumento previsto na dis-
poñibilidade para o equipamento co obxecto do mantemento.

No prego non se establecía un número mínimo de persoas,
senón, como vostede dicía, de postos de traballo. E estas
prestacións estanse a cumprir. Como en calquera contrato de
servizos, a responsabilidade do contratista é dotar dos
medios necesarios que fosen necesarios para o seu adecuado
desenvolvemento, os medios técnicos e os medios humanos.
E neste sentido valoráronse as ofertas dos licitadores con
base –como digo– nos postos de traballo, na organización,
na distribución e na cualificación. E este informe fíxose
polos técnicos do Servizo Galego de Saúde, por todos os téc-
nicos do Servizo Galego de Saúde dos seis lotes nos que está
distribuído o contrato.

Coma sempre, en todos os contratos que realiza o Servizo
Galego de Saúde son os profesionais do propio Servizo
Galego de Saúde os que teñen a obriga e a responsabilidade
da súa xestión e do seu control, e en todos os termos do seu
contrato. E non teña ningunha dúbida, señoría, que se van
cumprir estas obrigas. Eu, dende logo, non teño ningunha
dúbida de que os profesionais do Servizo Galego de Saúde
as van cumprir.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Interpelación de Dª Carmen Gallego Calvar e dous depu-
tados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre a
nova carteira de servizos en materia de dependencia

A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación, ten a
palabra a señora Gallego Calvar.

A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, presidenta.

Boa tarde xa, señoras e señores deputados.

Señora conselleira de Traballo e Benestar, a verdade é que
ao longo da mañá de hoxe, neste primeiro pleno, despois das
forzadas vacacións á custa do grupo maioritario desta Cáma-
ra, que non quixo habilitar o mes de xaneiro para que os
deputados e deputadas puideramos traballar con normalida-
de. (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

A señora GALLEGO CALVAR: Non estou dicindo ningunha
mentira. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: ¡Señor Baamonde!, faga o favor.

A señora GALLEGO CALVAR: Pois entonces temos que dicir
que escoitamos algunhas cousas sorprendentes, cando
menos; ao presidente do Goberno de Galicia presumindo dos
servizos públicos e da sanidade, falando dunha sanidade uni-
versal –cando xa non a temos universal, desafortunadamen-
te, porque a converteron unicamente nunha sanidade para
asegurados–, e presumindo das prazas que se crean nos ser-
vizos públicos de Galicia.

Bueno, pois imos falar de servizos sociais, e imos falar
sobre de todo desa Lei da autonomía persoal, ou máis
coñecida como “Lei de dependencia”, e de como o Gober-
no do señor Feijóo, en perfecta sintonía co Goberno do
señor Rajoy, está desmantelando esta Lei da dependencia
para seguir nos servizos sociais co mesmo programa que
están levando a cabo na sanidade: converter os dereitos en
beneficencia e buscar segmentos de negocio para as empre-
sas privadas. 

E disto é do que trata esta nova carteira de servizos. Pero
para contextualizar o que imos falar é mellor dar algúns
datos, e son datos oficias, datos do Ministerio de Sanida-
de e Servizos Sociais a 31 de decembro do 2013, os datos
do sistema que din como está Galicia en materia de depen-
dencia.
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A 31 de decembro do ano pasado, conselleira, había para
Galicia 82.400 solicitudes rexistradas para a atención por
dependencia. Galicia é a oitava comunidade autónoma en
solicitudes, o 5,1 % do total. En relación coa poboación
–tendo en conta que Galicia ten o 5,87 % da poboación do
Estado–, as solicitades son do 2,98 %. Xa empezamos con
datos peores ca no Estado, por debaixo da media estatal, que
está no 3,49 %.

Se ademais temos en conta o grao de envellecemento da
poboación galega, está claro que hai un desfasamento entre
as persoas que solicitan e as que precisan atención por
dependencia. E eu diría máis: está claro que hai incluso un
desfasamento entre as persoas que necesitan e as persoas que
solicitan. Probablemente ese efecto desencanto provocado
pola sensación cada vez máis instalada na cidadanía de que
pedir as prestacións por dependencia acostuma terminar en
fracaso tamén contribúa a que menos persoas hoxe se ache-
guen a solicitar as prestacións por dependencia.

Dos ditames emitidos, é dicir, das solicitudes avaliadas, das
solicitudes que chegan ao Goberno galego e que xa foron
avaliadas, hai un total de 80.636 persoas que foron avalia-
das, quedando por avaliar 1.764 persoas. En relación coa
poboación, a media do Estado está –en ditames emitidos– no
3,25 %. E en Galicia volvemos estar por debaixo, nun
2,92 %. 

Das avaliacións feitas, recoñécese o dereito á prestación a
56.835 persoas; iso quere dicir que 23.801 das persoas que
foron avaliadas quedan fóra do sistema de dependencia. E
ademais baixan respecto do ano 2012 nun 6,8 %. E logo
farei algunha comparativa dende que se aprobou a lei ata o
día de hoxe.

As persoas con prestacións recoñecidas, e percibindo as dis-
tintas prestacións en Galicia, son 38.729, é dicir, o 1,40 % da
poboación. De novo tamén por debaixo da media estatal,
situada no 1,60 %.

As persoas con prestacións recoñecidas e sen percibilas, é
dicir, persoas ás que se lles recoñeceu o dereito a ter algún
tipo de prestación con base na Lei da dependencia pero que
non están percibindo esa prestación, son 18.106, o 31,86 %.
Só Murcia e Canarias están peor que Galicia neste dato, e a
media estatal é do 20 %.

Dende logo, a estatística amosa ás claras cal é a vontade
política do Goberno do señor Feijóo en materia de cumpri-
mento da Lei da dependencia. Pero esta é a estatística fría, a
do 31 de decembro do 2013, a deste ano. Se facemos un per-
corrido cara atrás e botamos unha ollada ao que leva feito o
Partido Popular no Goberno da Xunta de Galicia e no
Goberno do Estado en materia de dependencia, houbo bas-
tantes máis recortes. 

Podemos empezar por falar do tempo que tardan vostedes en
outorgar o recoñecemento ás prestacións, podemos falar de
que os graos que se recoñecen son menores, podemos falar
de que xa non hai niveis, agora xa só temos grao 1, grao 2,
grao 3. Podemos empezar por dicir que se emprega máis
tempo para avaliar e que a avaliación está máis por debaixo
da dependencia real para aforrar. E por suposto que se incre-
mentan as avaliacións ditaminadas sen grao, e que a taxa de
reposición xa non se mantén en ningún dos graos.

O primeiro punto de inflexión importante produciuse a par-
tir da publicación do Real decreto 20/2011, do 30 de decem-
bro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, do señor
Rajoy, onde para corrixir o déficit público se atrasou, entre
outros, o dereito a ser atendidas das persoas en situación de
dependencia moderada ata o 2015, e para as persoas avalia-
das con grao 1, que perderon o dereito a seren atendidas;
onde se reduciron as contías das prestacións económicas por
coidados no entorno familiar, nun 15 %; onde se empeora-
ron as intensidades e a atención dos servizos; onde se deixa-
ron de financiar as cotizacións á Seguridade Social das per-
soas coidadoras.

A todo isto sumáronse, por parte do Goberno do señor Fei-
jóo, recortes orzamentarios, recortes orzamentarios nalgun-
has partidas que, de seguir a filosofía da lei e tendo ben dota-
das as demais, poderían ser aceptadas por este grupo –no
caso das libranzas, por exemplo–. Pero claro, prodúcense
estes recortes nas libranzas, cando as libranzas son a princi-
pal prestación que teñen as persoas que viven no noso entor-
no rural, que é onde estamos peor, e onde menos prazas
públicas para atendelas hai. É dicir, recórtase xusto naquilo
no que é máis necesario, no mundo rural.

Pero, ademais de recortar, increméntanse os copagos para as
persoas usuarias. Hai máis custo para as persoas usuarias en
materia de dependencia, e, dende logo, o que non hai –a
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pesar do que di o señor Feijóo, que xa cre a súa propagan-
da– é máis prazas públicas para atender. ¡Iso si!, o que hai é
diñeiro para financiar prazas privadas, do que temos falado
aquí moitas veces, como sabe a señora conselleira.

En resumo, poderiamos dicir que en Galicia as persoas que
se achegan ao sistema de dependencia para solicitar presta-
cións están por debaixo da media estatal, e iso que Galicia é
a comunidade autónoma máis envellecida do Estado. 

Ao redor do 30 % das solicitudes avaliadas non obteñen
dereito a ningunha prestación. E tanto en ditames emitidos
como en prestacións recoñecidas, estamos por debaixo da
media estatal. 

E con esta nova carteira de servizos que se pon en marcha co
decreto, as persoas usuarias teñen a obriga de revisar as súas
avaliacións. ¿E que está pasando, conselleira? Está pasando,
ou vai pasar, que a partir do primeiro de marzo vostedes van
proceder a esa avaliación. ¿E que van facer? Eu anticípollo:
van vostedes recoñecerlles menos prestacións ás persoas
usuarias para aforrar, porque vostedes decidiron aforrar a
custa das persoas que teñen dependencia.

Miren, se non fora así, incrementarían os recursos económi-
cos. Pero con esta carteira de servizos o que van facer é a
mesma folla de ruta que levan feito coa sanidade. Primeiro,
incrementar neste caso os copagos para as persoas usuarias;
segundo, recortar as prestacións e os servizos públicos que
se lles dan ás persoas usuarias da lei; e, en terceiro lugar,
externalizar –externalizar chámanlle vostedes eufemistica-
mente–, privatizar...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora GALLEGO CALVAR: ...cada un dos servizos contem-
plados nesa carteira, para que só poidan acceder á depen-
dencia con servizos públicos aquelas persoas que teñan
recursos económicos para pagala. E para os que non teñan
recursos económicos teñen que volver a aquel modelo do
século pasado –que tiñamos esquecido, conselleira–, onde os
centros eran como asilos, era aparcadoiros de persoas, que
non ofrecían servizos de calidade.

Nós queremos dicirlle hoxe nesta interpelación, señora con-
selleira, que non sigan por este camiño, que esa folla de ruta

que emprenderon coa sanidade noutras comunidades autó-
nomas afortunadamente xa lla pararon –como en Madrid–, e
que en Galicia tamén a imos parar coa axuda de todas as per-
soas...; (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora GALLEGO CALVAR: ...que están saíndo ás rúas a
protestar. 

Eu sei que en materia de dependencia moitas persoas que o
están pasando mal non teñen a capacidade de crear platafor-
mas para saír protestar á rúa.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego

A señora GALLEGO CALVAR: Imos a tratar de...

(A señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non se
perciben.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.

Señora Gallego, señora Gallego, rematou o seu tempo.

(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra a conselleira de Traba-
llo e Benestar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitísimas grazas, presidenta. 

Señorías.

A verdade, señora Gallego, é que vostede demostra –e
demóstrao cada día– que efectivamente os deputados tra-
ballan –e traballan ben–, incluso fóra deste edificio. Xa
non é necesario que fale vostede de se xaneiro é ou non é
hábil. E demóstrao o feito de que vostede fai unha interpe-
lación ao Goberno para falar dun tema ao que lle chaman
carteira de servizos, que mesmo é un decreto, e non fala do
tema absolutamente nin trinta segundos. E é quen –como
hábil deputada que é– de mudar a interpelación completa e
falar nesta interpelación única e exclusivamente do cum-
primento dunha lei socialista, que é a Lei da dependencia.
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Eu non teño ningún tipo de problema en contestarlle aquí,
se quere, sobre a execución da Lei da dependencia en Gali-
cia, ou, se quere, a aquilo que está rexistrado neste Parla-
mento, que é o novo modelo de prestación de servizos da
Comunidade, da Xunta de Galicia; neste caso, o novo
modelo de carteiras.

E, por suposto, nesa aplicación dese decreto, ou mesmo
tamén na aplicación da Lei da dependencia, señora Gallego,
evidentemente o Goberno da Xunta de Galicia está compro-
metido dende o día 1, dende o primeiro momento. E froito
diso é a posta en funcionamento de máis prazas públicas. O
presidente da Xunta de Galicia na súa intervención di voste-
de que presume. Non, non é o estilo do presidente da Xunta
de Galicia presumir. Pero o que non vai é a agochar os datos
e non dicir unha realidade. E a realidade é que a nosa comu-
nidade ten preto dun 50 % máis de prazas públicas para os
cidadáns; en concreto, 6.000. E desas 6.000 prazas públicas
para os cidadáns, 2.000 están vencelladas directamente aos
maiores, é dicir, á Lei de dependencia da que vostede fala. E
mesmo tamén preto de 600 están vencelladas directamente á
discapacidade, é dicir, á dependencia, a prazas residenciais,
á dependencia da que vostede fala. Polo tanto, señora Galle-
go, este é o Goberno que atende á dependencia, este é o
Goberno que está comprometido coa dependencia e este é o
Goberno que está a facer o esforzo na súa aplicación.
(Aplausos.)

Pero eu estaba aquí para falar non só de que o Goberno
quere aplicar a Lei de dependencia, é que ademais querémo-
lo facer do xeito mellor para darlles resposta de calidade ás
necesidades dos galegos e das galegas. E a verdade é que,
escoitándoa a vostede –non sei se era vostede na anterior
lexislatura, bueno, era vostede conselleira, polo tanto non
podía falar de servizos sociais–, despois de escoitar a súa
intervención, cando vostede dicía que o que máis precisan os
galegos e as galegas... (Pronúncianse palabras que non se
perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

Continúe, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Cada vez que menciono unha responsabilidade, hai
problema. (Murmurios.)

Ben, despois de escoitala na súa intervención, na que voste-
de mesmo dicía que o que máis precisan os galegos e as
galegas era precisamente no rural as libranzas, a verdade é
que non coincide para nada co discurso do seu partido a
nivel nacional, onde mesmo cando foron quen de facer esa
lei, a Lei de dependencia, dicían que as libranzas –esas
paguitas que vostede está reclamando– eran a excepción da
regra e eran a última prestación que se tiña que dar. Dende
logo, estou absolutamente de acordo. Iso non o fai Andalu-
cía –por suposto que non o fai Andalucía–, non o fai Astu-
rias. Non, están a dar as pagas. Pero Galicia, esta consellei-
ra e o seu equipo está absolutamente convencida de que a
Lei de dependencia hai que levala adiante, que garanta unha
atención de calidade aos dependentes e non un ingreso eco-
nómico, senón unha atención a través dos profesionais.
(Aplausos.)

E avanzando nesa atención de calidade, este Goberno, máis
alá de poñer prazas públicas en funcionamento, máis alá
diso, quere mudar a normativa e o modelo de prestación, un
modelo que a vostede –supoño eu, porque o escribiu e o
reescribiu– lle interesa, que é o novo modelo de carteiras,
que non é un catálogo, non é unha mera descrición de todos
os servizos que para os nosos maiores, neste caso dependen-
tes, hai na nosa comunidade, senón que é un modelo moito
máis avanzando que ten en conta non só os servizos senón
mesmo tamén o grao de dependencia da persoa e, por supos-
to, tamén a intensidade con que se ten que prestar ese servi-
zo.

Falamos dun modelo que vai estenderse ás persoas con
dependencia pero tamén ás persoas maiores e con discapaci-
dade que teñan autonomía, ou mesmo tamén para a infancia
e tamén a servizos de inclusión.

Pero por falar do que se supón que lle preocupa a vostede,
que é a carteira de dependencia, esa é unha carteira, un
decreto, que xa está en vigor –que supoño que a portavoz en
materia da área social do Partido Socialista o coñece– e que
o que pretende realmente é transformar totalmente a aten-
ción das persoas con dependencia na nosa comunidade. Para
que a partir de agora o dependente, xunto co traballador
social, poida deseñar a atención que precisa facendo unha
combinación axeitada de todos os recursos que ten á súa dis-
posición. É dicir, ter a oportunidade de non encasillar a pres-
tación para a dependencia nun recurso como unha residen-
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cia, nun recurso como un centro de día, senón en toda a
variedade de servizos que se poden prestar na nosa comuni-
dade. E, por suposto, tendo en conta tamén que nada ten que
ver a atención á dependencia nunha discapacidade física, por
exemplo, coa atención á dependencia nunha discapacidade
intelectual, e, polo tanto, atendendo ás súas necesidades pro-
pias e específicas. Ese é o camiño que quixemos desenvol-
ver. E o que imos facer a partir de agora é acreditar os cen-
tros da comunidade, tanto públicos coma privados, con base
nos servizos que se poidan desenvolver neses centros, e non
acreditar os centros como viñamos facendo agora. Os dife-
rentes centros van poder dar os servizos de diferente nature-
za e adecuar estes ao grao de dependencia e tamén ás nece-
sidades específicas que teña o dependente. E imos así, dunha
maneira, adecuar ao máximo os servizos aos distintos colec-
tivos e ás necesidades concretas da persoa dependente, tendo
en conta o seu grao de dependencia; e, polo tanto, recoñe-
cendo servizos específicos para cada unha das tipoloxías de
dependencia que atopemos na nosa comunidade.

Volvo insistir: calidade vencellada única e exclusivamente
aos servizos que dean respostas ás necesidades de cada unha
das persoas. Así tamén, e desta maneira, evitaremos que só
sexan usuarios dos servizos que se prestan nunha residencia
os usuarios de dentro da residencia, e poidan tamén distintas
persoas do entorno desa residencia utilizar os servizos que
nesa residencia, que nese edificio, se poden dar ou se poden
prestar; e que, por suposto, contribúan á mellora da calidade
de vida dos dependentes. Ademais, que se poidan –insisto–
beneficiar máis persoas.

Tamén falaba vostede na súa interpelación –supoño que lle
interesa, aínda que non falou dela– de que esta carteira e
este decreto non sae consensuado e non sae dialogado. Eu
non sei por que ten a teima tanto na área de emprego como
na área social de que esta consellería non fala e non dialo-
ga con ninguén. E a verdade é que este decreto en concre-
to –que levou tempo, bastante tempo– foi dialogado e máis
que dialogado. E aquí gustaríame relatar que foi feito a tra-
vés de 600 enquisas que se fixeron a centros de atención
social e concellos, que fixemos 21 entrevistas coas entida-
des clave do sector –entre elas Cogami, Fademga, Feafes,
Aspace, Cruz Vermella–, que fixemos de novo, despois
desas entrevistas, nova enquisa a outras 72 entidades con
discapacidade, que despois de aí elaboramos un texto que
foi a proposta de texto que volveu ser sometida outra vez á

consideración de catro grupos de traballo. Eses catro gru-
pos de traballo tamén estaban compostos por entidades e
mesmo tamén incluso por universidades. O primeiro grupo
de traballo era o vencellado á atención de maiores; o ven-
cellado á discapacidade era o segundo grupo de traballo, a
discapacidade física; o terceiro á discapacidade intelectual,
Alzheimer e enfermidades; e o cuarto á prevención da
dependencia. En definitiva, que tivemos non só diálogo
senón mesmo tamén consenso, posto que todas as alega-
cións que fixeron todas as entidades foron incluídas no
texto definitivo e, polo tanto, son coñecidas.

E por dar resposta ao que vostede expresamente pregunta
por escrito –insisto, por escrito, que non verbalmente–...,

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...a primeira pregunta é: ¿que organizacións –dígoo
porque a xente non o coñece–, grupos de profesionais e con-
cellos participaron ou participan na elaboración da carteira
de servizos? Foron 600 enquisas, 21 entrevistas, 72 novas
enquisas, 4 grupos de traballo con 37 representantes e outra
vez unha consulta con 102 entidades.

¿Que alegacións presentaron e cales foron atendidas? Pois
despois de todo este maremagnun de xente que foi entrevis-
tada, como pode comprender, as alegacións son moitas.
Podería falarlle dalgunhas; se cabe, as máis importantes que
foron tidas en conta. Pero non sei se lle interesa; polo tanto,
se lle interesa, contéstolle na seguinte pregunta, no seguinte
turno de intervención.

¿Considera a consellería que mellora a calidade de vida das
persoas usuarias e o funcionamento dos centros segundo a
carteira de servizos? Pois, evidentemente, si. Cremos que
imos darlles resposta de calidade e atención.

E, por último, ¿garante o Goberno galego que non vai priva-
tizar a prestación de ningún destes servizos? Este Goberno
galego...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...non privatizou nunca nada.
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Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica da señora Gallego Calvar.

A señora GALLEGO CALVAR: Bueno, conselleira, diálogo e
consenso quere dicir falar e acordar. E, dende logo, os con-
cellos aínda están esperando hoxe. Os concellos, que son a
primeira porta de entrada aos servizos sociais, aínda están
esperando hoxe por vostede para dialogar un decreto que
vostede unilateralmente publicou no Diario Oficial de Gali-
cia sen consultar para nada con eles. Pero, bueno, se voste-
de pensa que dialogar é enviar enquisas para que as respon-
dan por escrito pois alá vostede.

Eu non teño ningún problema en que vostede na segunda
parte me responda a cada unha das preguntas que están por
escrito, porque lle recoñezo a capacidade de saber ler e inter-
pretar a miñas preguntas e, polo tanto, de saber responderme
sen que eu llas teña que verbalizar aquí de novo no debate.
Así que lle agradezo que na segunda parte, en vez de falar-
me de Andalucía, me responda ás preguntas que están por
escrito, que lle prometo que me interesa moitísimo a súa res-
posta.

Pero algúns datos está ben enmarcalos porque así sabemos
de que falamos. Porque, claro, vir dicir aquí que esa carteira
de servizos é para mellorar, cando todos sabemos que non se
poden dar máis e mellores servizos con menos recursos eco-
nómicos, cando estamos a falar de servizos públicos..., pois,
señora conselleira, o que van facer vostedes con esa carteira
de servizos –insisto– é facer que os centros de día e as resi-
dencias sexan aparcadoiros de persoas. E aqueles servizos
que sexan rendibles –como os comedores, a lavandería, etc.–
os van privatizar. Isto é o que van facer en servizos sociais,
como o están facendo na sanidade, é a folla de ruta ideoló-
xica do Partido Popular. E está contrastado cos datos.

Mire, ¿sabe cal é a media do gasto público por persoa depen-
dente atendida en Galicia? 6.515 euros. ¿Sabe canto é a
media do Estado? 6.979. ¿Sabe canto é a media das comuni-
dades autónomas do norte que teñen unha parecida distribu-
ción demográfica coma nós? 8.057 euros. ¿Sabe cal é o gasto
en dependencia por habitante/ano en Galicia? 91,92 euros.
¿Sabe que iso é a metade do que se gasta en Cantabria e un

16 % menos do que se gasta no conxunto do Estado, sen ter
en conta nin o envellecemento nin a dispersión territorial?
Pois esas son as cifras das que hai que falar, señora conse-
lleira. Porque está moi ben facer aquí declaracións de que
este Goberno non privatiza nin privatizou nada. Bueno, pode-
ríalle poñer uns poucos casos, incluso da súa consellería, de
investimentos en residencias privadas; por exemplo, na de
Bóveda, 11 millóns de euros; por exemplo, conselleira.

Mire, o novo baremo endurece a entrada de persoas no sis-
tema, especialmente no grao 3. Vostede vén aquí dicir que a
nós non nos interesa a carteira de servizos. Eu é que teño o
mal costume –que xa me gustaría errar– de que cada vez que
veño aquí e digo que vai pasar isto, resulta que despois pasa.
No mes de xaneiro, nese mes no que vostedes non quixe-
ron... (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

A señora GALLEGO CALVAR: ...que houbera plenos, (Murmu-
rios.) dixemos nunha rolda de prensa que a Consellería de
Traballo e Benestar ía reavaliar de novo as persoas depen-
dentes para aforrar a custa da dependencia. É dicir, darlles
menos recoñecemento para aforrar a custa da dependencia.
Saíron vostedes tres días despois de dar nós esa rolda de
prensa e tiveron que confirmalo, tres días despois. O día 23
de xaneiro: “La Xunta revisará las ayudas a 38.700 perso-
nas dependientes” –dicen– “por la restricción estatal”.
Non, mire, o Estado establece unhas normas de mínimos.
Vostedes teñen capacidade política, se queren, para manter-
lles o recoñecemento das prestacións económicas e das pres-
tacións de servizos públicos ás persoas dependentes en Gali-
cia se teñen vontade política para facelo. Claro que, de alí a
tres ou catro días, o señor Feijóo recoñecía: “Los gallegos
serán los menos afectados por la revisión de la dependen-
cia”. Bueno, xa recoñecía que algo afectados ían ser, porque
seguramente vostede aquí vaime dicir agora que non vai
pasar nada.

Pero imos falar un pouco de Andalucía. Hoxe apetéceme
falar de Andalucía. (Murmurios.)

Mire, solicitudes sobre o total da poboación: inferior á
media do Estado... (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
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A señora GALLEGO CALVAR: Solicitudes sobre o total da
poboación: inferior á media do Estado –en rojo–, Galicia;
superior á media do Estado –en verde–, Andalucía. (Murmu-
rios.)

Ditames sobre o total da poboación... 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora GALLEGO CALVAR: ...superiores á media do Estado,
Andalucía; inferiores, Galicia. 

Persoas con dereito pendentes de atención, é dicir, no limbo
da dependencia: inferiores á media do Estado, Andalucía;
superiores á media do Estado -en vermello de novo-, Gali-
cia. 

Gasto público en dependencia por habitante e ano. Gasto
público superior á media do Estado –en verde–, Andalucía;
inferior á media do Estado –en vermello–, Galicia. 

Persoas beneficiarias sobre o total da poboación...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego. 

A señora GALLEGO CALVAR: Isto élle Andalucía, señora con-
selleira. Xa me gustaría a min que vostede fora unha conse-
lleira de servizos sociais como a que hai...

A señora PRESIDENTA: Grazas, señora Gallego. 

A señora GALLEGO CALVAR: ...en Andalucía, (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) porque así as persoas depen-
dentes en Galicia...

A señora PRESIDENTA: Grazas, señora Gallego.

A señora GALLEGO CALVAR: ...non terían que volver á bene-
ficencia e terían un goberno que velaría polos seus dereitos.
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Señora Gallego, xa rematou o seu
tempo. 

Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar. (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.)

¡Silencio, por favor!

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, presidenta.

Pois a verdade é que a min, non, señora Gallego, non me
gustaría para nada que Galicia fora Andalucía, nin pola taxa
do seu desemprego, nin mesmo tampouco polo cumprimen-
to da dependencia, (Aplausos.) porque lle teño que recordar
que mesmo Andalucía é a primeira comunidade na que un
xuíz lle ten que dicir á comunidade que ten que pagar a
dependencia, recentemente a través do Concello de Xaén.
(Murmurios.) Máis que nada por iso. Aínda non ten ocorri-
do isto... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...na nosa comunidade. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

E a verdade, volvo insistir, era unha interpelación que fala-
ba... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor! 

Mando calar a todo o mundo. 

Ten a palabra a conselleira de Traballo.

Ten a palabra, señora conselleira. (Murmurios.)

Silencio, por favor, señora Prado. 

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Era unha interpelación para falar dun modelo de
prestación de servizos, en teoría para falar da calidade da
prestación da atención da dependencia, totalmente mudado a
cantidades e ratios sobre número de solicitudes, número de
atendidos e demais.

Mire, señora Gallego, o que ten que ter é un pouquiño de
memoria cando fala vostede da aplicación da Lei de depen-
dencia, porque vostede estaba nun goberno durante dous
anos e medio da súa aplicación, dous anos e medio da apli-
cación da Lei de dependencia, no que vostedes só atenderon
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o 30 % das solicitudes que estaban no rexistro. E agora están
atendidas preto do 70 % das solicitudes. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) (Aplausos.) Así que polo
menos teña vostede un pouquiño de memoria. 

E preto dese 70 % das persoas que están atendidas, preto
dese 70 % (Murmurios.), está co modelo de prestación de
servizos de calidade, que non con paguiñas. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Pero, bueno, son, supoño,
datos que non quere escoitar, como tampouco quere escoitar
que aínda que sexamos a oitava comunidade autónoma...
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señora Gallego! Vostede xa falou.
(A señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non se
perciben.)

Señora Gallego, chámoa á orde. Vostede xa falou, por favor,
agora ten que falar a conselleira. (A señora GALLEGO CAL-
VAR: Pois que conteste ás preguntas.)

Bueno, pois paréceme moi ben. 

Conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Ás preguntas que non fixo. 

Ben, o importante, de todos os xeitos, é dicir, señora Galle-
go –que vostede tampouco conta todo–, que si, que efectiva-
mente somos a oitava comunidade no número de solicitudes,
pero somos a sétima comunidade en número de solicitudes
atendidas. A verdade é que vostede tenta cuestionar todo.
Porque, efectivamente, señora Gallego, hai xente na nosa
comunidade que queda sen atender. Si, señora Gallego, reco-
ñézoo. A conselleira do Goberno da Xunta de Galicia reco-
ñece que quedan persoas aínda pendentes de atender. ¿E
sabe por que? Porque hai unha lei que fixo o Partido Socia-
lista sen absoluto financiamento, e cae todo, todo, nas arcas
e na responsabilidade do Goberno autonómico. ¿E sabe
canto inviste o Goberno autonómico da Xunta de Galicia na
dependencia? (Murmurios.) O 60 % do presuposto dos ser-
vizos sociais desta consellería, o 60 %, está dedicado á tra-
mitación da Lei de dependencia. Ese é o compromiso que
ten o Goberno da Xunta de Galicia. (Aplausos.) E quedan
nenos, e hai que falar de nenos, hai que falar de maiores, hai

que falar da discapacidade dos autónomos. E o 60 % do pre-
suposto, que ten todo o recurso, garantindo o equilibrio da
prestación, estase facendo aquí.

Pero centrándonos no tema. Faise, e faise con calidade,
señora Gallego. Eu non creo nas paguitas, eu non creo nas
paguitas nin as quero. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) Quero que a xente, que os dependentes galegos,
teñan os recursos preto da súa casa, con profesionais. E por
iso estamos fomentando o servizo de axuda a domicilio, que
non as libranzas que reclama vostede. Por certo, reclámaas
vostede, o Partido Socialista non quere esas paguitas, pero
vostede si. 

Servizo de axuda á domicilio: estamos incrementando o ser-
vizo de axuda a domicilio a través dos concellos, e seguiré-
molo facendo. Como imos incrementar tamén o número de
prazas públicas prestadas para a discapacidade ao longo
deste ano.

E volvemos falar de privatizar. Eu non sei se teño que coller
o dicionario para tamén tentar definir a privatización. Mire,
este goberno o que fai é cumprir a lexislación vixente en
todos os eidos, e hai unha lei de servizos sociais que non a
fixo este goberno, que a fixo o Goberno bipartito, (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) que define absoluta-
mente todas as modalidades...

A señora PRESIDENTA: ¡Señor Gallego! 

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...que se poden prestar para a atención da dependen-
cia neste caso. Modalidades, por certo, que utilizan todos os
gobernos socialistas, alá onde gobernen, nos seus concellos
–e que naqueles concellos lle chaman “externalizar”, e aquí
chámanlle “privatizar”–.

E o de Bóveda, señora Gallego, o de Bóveda, ¡por Dios! A
ver, ¡home!, ¡home!, non me intente terxiversar totalmente a
historia. Estamos falando de concerto de prazas públicas e
nada máis, non hai privatización nin hai nada. Do mesmo
xeito que non a vai haber coa carteira de servizos.

Aquí hoxe traían o Goberno para falar...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
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A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...da calidade e para falar da mellora da prestación da
dependencia, da atención aos dependentes. Esta carteira vai
garantir o traxe á medida para as necesidades de dependen-
cia. Esta carteira vai permitir, cos mesmos recursos, poder
atender a máis xente. E esta carteira, evidentemente, vai
cumprir con toda a lexislación vixente no Estado e tamén na
Autonomía. No Estado, porque evidentemente hai unha nor-
mativa do Estado que este goberno non salta. Este goberno
xeralmente acata o que din os xuíces...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...e o que di o Goberno central. (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.) (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Señor Losada, dúas chamadas á orde. E á terceira xa sabe o
que é. (Murmurios.)

Suspendemos a sesión ata esta tarde ás 16.00 horas. 

Moitas grazas. 

Suspéndese a sesión á unha e cincuenta e tres minutos da
tarde e retómase ás catro.

A señora PRESIDENTA: Boa tarde, señorías.

Vaian ocupando, por favor, os escanos. 

Reiniciamos a sesión co punto oito, de preguntas ao Goberno.

Pregunta de D.ª Carmen Gallego Calvar e tres deputados
máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre os motivos
que levan ao Goberno galego a formular o III Plan director
de cooperación galega para o desenvolvemento 2014-
2017

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a súa
pregunta, a señora Gallego Calvar.

Si, perdoe un momento, señora Gallego. (Murmurios.)
Silencio, por favor.

Prego aos señores deputados que ocupen os seus escanos.

Ten a palabra, señora Gallego.

A señora GALLEGO CALVAR: Grazas, señora presidenta.

Boa tarde, señoras deputadas, señores deputados.

Señor conselleiro da Presidencia, como vostede sabe, acaba-
mos de recibir neste Parlamento o III Plan director da coo-
peración galega para o período 2014-2017. Este terceiro
plan director –sobre o que teremos os grupos oportunidade
de dicir o que pensamos del e de presentar propostas– vén
precedido dunha reunión do Consello Galego de Coopera-
ción Internacional ao Desenvolvemento, Cogacode, no que
por vez primeira na historia da comunidade autónoma a
Coordinadora Galega das ONG, as ONG responsables en
moitos casos de levar polo mundo adiante a cooperación
galega, votou en contra dende que aquí se elaboran plans de
cooperación. Votaron en contra por moitas razóns, entre
outras, porque a Xunta de Galicia non acolleu as súas suxes-
tións ao plan e por motivos que nós compartimos, dende
logo, un, pola redución dos países prioritarios, entre eles paí-
ses da lusofonía, contravindo precisamente iniciativas apro-
badas por unanimidade neste Parlamento nas que se instaba
o Goberno de Galicia a promover a cooperación ao desen-
volvemento nos países da lusofonía, evidentemente, en vías
de desenvolvemento. Votaron en contra porque por vez pri-
meira un plan director de cooperación non compromete
orzamento, non compromete un horizonte orzamentario. E,
tendo en conta os antecedentes deste Goberno, que dende o
ano 2009 leva reducido en practicamente un 70 % os fondos
dedicados á cooperación ao desenvolvemento, este prece-
dente de que un plan director non contemple un horizonte
mínimo orzamentario dende logo non é nada alentador. E
sobre todo votaron en contra –e, dende logo, se se mantén no
plan director esta especificación, nós tamén o faremos– pola
apertura indiscriminada de todo tipo de incentivos ou de
axudas á iniciativa privada. É dicir, o Goberno do Partido
Popular, na cooperación ao desenvolvemento, a mesma folla
de ruta que nas demais políticas públicas: desmantelar e pri-
vatizar, tamén na cooperación ao desenvolvemento.

Señor conselleiro, eu agardo que na tramitación parlamenta-
ria deste plan director vostedes sexan algo máis sensibles
que o foron no diálogo coas ONG, posto que das trinta ale-
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gacións que presentou a Coordinadora Galega das ONG só
vostedes aceptaron tres. En calquera caso, xa lle anuncio que
se a intención do Goberno galego é desmantelar a coopera-
ción ao desenvolvemento e entregarlle as migallas á iniciati-
va privada se vai atopar de fronte co Partido Socialista.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.

Ten a palabra, para respostar, o vicepresidente e conselleiro
da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señora Gallego, como vostede di, efectivamente, o plan
acaba de entrar no Parlamento, e non é só que agardemos, é
que desexamos que fagan cantas máis aportacións mellor,
porque estou de acordo en que neste tema canta máis xente
se escoite e cantas máis aportacións se fagan pois moitísimo
mellor.

Eu creo que, efectivamente, vostede di que é a primeira vez
na historia que ten o voto en contra das ONG. Oia, era o ter-
ceiro plan, van dous, este sería o terceiro, co cal... E hai unha
razón principal, houbo varias alegacións, pero a razón princi-
pal –porque eu tamén me reunín coa coordinadora– é que,
efectivamente, os fondos diminúen, pero é que tamén dimi-
núen os orzamentos da Xunta que, a diferenza dos outros
dous plans anteriores –nos que os orzamentos sempre eran
crecentes gobernando o Partido Popular antes e gobernando
o bipartito–, os recursos da Xunta, polo tanto recursos públi-
cos, medraban e polo tanto tamén medraban os que se desti-
naban á cooperación e aos plans directores. Agora non é así
e, polo tanto, creo que isto explica unha das cuestións funda-
mentais que podemos entender, porque é lóxico que desexen
dispoñer de cantos máis fondos mellor para cumprir o seu
labor as diferentes ONG.

Pero, mire, tiñamos a posibilidade de ser realistas ou de
facer o que se está facendo na xeneralidade das comunida-
des autónomas. Hai varios modelos, podemos ir aos mode-
los de suprimir absolutamente os fondos dedicados á coope-
ración, pero non o queremos nin moito menos. Estase facen-

do nalgunha comunidade autónoma –Castela-A Mancha,
Murcia–; pódese facer o que está facendo, por exemplo,
Madrid, que é deixalo nunha cantidade absolutamente sim-
bólica, pero tampouco cremos que sexa o que hai que facer;
pódese facer o que está facendo Andalucía, que segue orzan-
do unha cantidade moi importante, o que pasa é que despois
non executa case nada, e iso case é peor que as dúas primei-
ras opcións; e pódese facer o que está facendo Cataluña,
onde acaba de dimitir o director, o responsable de Coopera-
ción, que aínda é peor que o que fai Andalucía, porque o que
se fai é poñer unha cantidade moi grande, deixar que as
ONG desenvolvan os seus proxectos e despois non pagar-
lles, co cal, trasládanlles a débeda. Creo que ese é, de todos
os modelos, o peor.

Como non optamos por iso, pois ao mellor o plan director
que presentamos é menos efectista pero, dende logo, é moito
máis efectivo. O que lles estamos dicindo ás ONG é que,
dentro do realismo, o que queremos seguir facendo –porque
xa se fixo durante estes anos anteriores– é pagarlles canto
antes mellor, pagarlles sempre rápido os fondos que lles
debemos polo labor que están desenvolvendo e executar
case ao cen por cento. Somos a comunidade autónoma, das
dezasete –agora xa non todas teñen cooperación, pero antes
tiñan todas–, que ten un nivel de execución orzamentaria dos
proxectos de cooperación máis alto –eu creo que iso non é
malo– e, dende logo, cumprir todos os indicadores de cali-
dade respecto do plan que acaba de rematar.

Iso fixémolo no segundo plan, que, efectivamente, tiña máis
cartos. O plan que agora acaba de entrar no Parlamento e que
se votou, efectivamente, co voto en contra das ONG ten
menos cartos, pero iso non supón ou non implica que non
sexa tamén un grande esforzo da Xunta de Galicia; é dicir,
dos recursos públicos. Por certo, cartos blindados non van
diminuír en ningún caso, e esperemos que se medran os
orzamentos...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

...tamén medren estes recursos. 

Ao final, entendemos as críticas, pero creo que eles saben
que estamos facendo un gran esforzo tamén.
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Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor vicepresidente.

Réplica da señora Gallego Calvar.

A señora GALLEGO CALVAR: Grazas, señora presidenta.

Conselleiro, non é un problema unicamente de recursos eco-
nómicos, vai moito máis alá, é un problema de concepción
do que debe de ser unha política pública de cooperación ao
desenvolvemento; é un problema de valores, de ideoloxía, é
un problema de dereitos, de desigualdade, de inxustiza, ese
é o problema. Porque vostede sabe –e, se non, na avaliación
final do plan anterior teno ben explicitado– que a canaliza-
ción maioritaria dos fondos do plan anterior foi a través das
ONG e foi unha canalización de fondos que foi amplamente
satisfactoria, tal e como demostra a avaliación do plan ante-
rior. De cada dez euros desenvolsables, sete foron xestiona-
dos polas ONG. Dende logo, co novo plan esta realidade vai
mudar porque vostedes van constituír alianzas público-pri-
vadas na cooperación galega, señor conselleiro. Polo tanto,
non estamos a falar só dun problema de recursos económi-
cos, estamos a falar dun cambio absoluto de filosofía do que
é a cooperación ao desenvolvemento.

Nós cremos que a cooperación ao desenvolvemento debe ser
unha política pública, cremos que, evidentemente, pode
haber unha convocatoria de axudas nas que participen as
empresas privadas, pero non que se deban de abrir todas as
convocatorias de axudas ás empresas privadas, que é o que
vostedes están promovendo neste novo plan. Non nos gusta
que na cooperación ao desenvolvemento primen os criterios
das empresas privadas por riba das ONG, porque as ONG alí
por onde van levan o noso país, levan o seu nome, levan a
súa reputación e loitan fronte ás desigualdades e as inxusti-
zas sociais, e as empresas privadas non van facer este dis-
curso de valores polo mundo adiante en materia de coopera-
ción ao desenvolvemento, señor conselleiro. Por iso, non é
tanto un problema de fondos, que evidentemente somos
conscientes de que están introducidos... Por certo, terían
vostedes que empezar a pensar que máis alá de desculparse
permanentemente porque hai poucos fondos deberían de ser
capaces de incrementar o capítulo de ingresos da Comuni-
dade Autónoma...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.

A señora GALLEGO CALVAR: ...algunha solución lle temos
dado... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o vicepresidente e con-
selleiro de Presidencia.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Mire, señora Gallego, vostede fala de que non é un proble-
ma de cartos. Si que é un problema de cartos tamén porque,
loxicamente, as ONG queren dispoñer de máis recursos, e
entendémolo. Non só, efectivamente, como vostede di, é un
problema de plantexamentos ou de como entenden a coope-
ración.

Mire, vostede formaba parte dun goberno que nos deixou,
cando entramos, unha axencia humanitaria cun orzamento
de 700.000 euros. ¿Sabe canto adicaba a funcionamento?
500.000. ¿Sabe canto adicaba a proxectos humanitarios?
200.000. Ese era o seu modelo, o noso non. Efectivamente,
son plantexamentos absolutamente diferentes. (Aplausos.)

Di vostede que poñemos en perigo programas plurianuais.
Ao contrario, se o que acabamos de facer, agora que rema-
tou o segundo plan, é atender todos os compromisos orza-
mentarios, moitos que viñan do principio do segundo plan, é
dicir, que viñan de cando vostedes gobernaban... Atendéron-
se todos absolutamente, como lle dixen, pagando en prazo,
executando practicamente o cen por cento do comprometi-
do, e agora queda toda a cantidade deste ano, 4.143.000
euros precisamente para novos proxectos; blindada, ade-
mais, esa cantidade. Non pode diminuír en ningún caso e,
como lle dixen, se aumentan os orzamentos, aumentarán
tamén os que se adican á cooperación. 

Creo que esa garantía, polo tanto, non pode entender... É
difícil de entender, sinceramente, señora Gallego, que voste-
de diga que se poñen en perigo programas plurianuais. Todo
o contrario, é o momento de solicitalos, é o momento. As
cinco liñas tradicionais que había no II Plan director de con-
vocatorias públicas mantéñense. Eu pódolle asegurar que é
unha cantidade importante. Probablemente tres de catro
euros, como mínimo, seguirán sendo xestionadas polas
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ONG, porque, efectivamente, son as que tiñan máis expe-
riencia e amosaron ademais a súa valía para xestionar estes
proxectos.

Estou de acordo en que levan o nome de Galicia polo
mundo adiante nos sitios onde máis se necesita esta axuda,
lévano moi dignamente e moi enriba, pero comprenderá vos-
tede tamén que, dentro dese plantexamento de non facer chi-
ringuitos humanitarios que adican todo eles mesmos e para
nada fóra, cremos que hai que promover a concorrencia
pública, que se poidan presentar proxectos. E se vostede
considera que é privatizar abrir estas axudas aos sindicatos,
ás universidades, ás comunidades galegas no exterior, efec-
tivamente, temos un problema de entender de xeito diferen-
te a cooperación. Pero eu creo que a nosa, señora Gallego,
sinceramente é acertada.

Xa lle digo, comprendemos todas as críticas e entendemos,
por suposto, as críticas das ONG no que se refire a recursos
públicos, a que aumenten e a que non diminúan, a que canto
máis cartos haxa para a cooperación, moito mellor. Entende-
mos ese plantexamento, é absolutamente lexítimo. Intentare-
mos seguir explicando e facerlles entender que canto máis
concorrencia haxa e máis competición para que entren
tamén os sindicatos, as universidades, as comunidades gale-
gas, todos aqueles especialistas en cooperación, moito
mellor para o resultado final, que é que se faga unha coope-
ración canto máis óptima mellor. Agora, o que non entende-
mos –e creo as ONG non están por aí– é que este asunto se
intente politizar, que se intente sacar rédito político... Por aí
non imos ir e creo que as ONG, afortunadamente, tampouco.
¡Alá vostede!

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de Dª Paula Prado del Río e seis deputados
máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a implantación na
Xunta de Galicia do horario flexible para as empregadas e
empregados públicos

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra a señora Prado para for-
mular a súa pregunta.

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señora presidenta.

Señor vicepresidente, é evidente que o Partido Popular é un
partido comprometido cun dos principais dereitos funda-
mentais recollidos na nosa Constitución, que é o dereito á
igualdade de oportunidades.

Este dereito fundamental de igualdade, este compromiso que
temos coa igualdade dende o Partido Popular, tense mani-
festado en moitas das leis que se teñen aprobado, en moitas
das ordes e normas que se teñen aprobado en gobernos do
Partido Popular, e unha das máis importantes, un exemplo,
unha lei que foi pioneira en España foi a Lei de conciliación
da vida laboral e familiar aprobada no ano 1999 baixo o
Goberno do Partido Popular.

Este dereito á conciliación atopa na propia Constitución
unha dobre vertente, que é a protección da familia, no artigo
39.1, e en especial a dos fillos e fillas, e tamén, como non, a
dos ascendentes que residen en moitos fogares e en moitas
familias do noso país. Tamén a non discriminación por razón
de sexo, que recolle o artigo 14.

Con todo, señorías, a cuestión da conciliación non debe
plantexarse como unha cuestión só que afecta as mulleres,
senón que temos que implicar tamén os homes. Por suposto,
moitas das medidas que se adoptaron ao principio dos tem-
pos no eido da conciliación afectaban única e exclusivamen-
te as mulleres, algo que era un erro, pero unha vez que a
muller se incorpora ao mercado laboral estas medidas teñen
que afectar igualmente a homes e a mulleres.

Unha das medidas que se ten comprobado que é eficaz e que
é eficiente no eido da conciliación é a flexibilidade de hora-
rios, é o teletraballo e, nese sentido, o pasado 31 de decem-
bro, señor vicepresidente, publicouse unha orde de Facenda
pola que se regula a acreditación, a xornada e o horario de
traballo, a flexibilidade horaria e o teletraballo dos empre-
gados públicos no ámbito da Administración xeral e do sec-
tor público da Comunidade Autónoma de Galicia, que supón
a implantación como novidade na Xunta de Galicia dun
novo horario flexible para as empregadas e empregados
públicos, así como a incorporación da modalidade de pres-
tación de servizos de xeito non presencial a través da figura
do teletraballo.

Por iso, señor vicepresidente, dende o Grupo Parlamentario
Popular queremos saber en que consisten exactamente esas
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dúas novas figuras que a Xunta introduce no seu funciona-
mento.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra, para responder, don Alfonso Rueda Valenzuela. 

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señora Prado, efectivamente, o pasado mes, o mes de xanei-
ro, entrou en vigor unha orde conxunta da Vicepresidencia
da Xunta e da Consellería de Facenda pola que se regula a
acreditación, a xornada e horario de traballo, a flexibilidade
horaria e o teletraballo. O certo é que se viña falando dende
hai moitísimo tempo da posibilidade de introducir na Admi-
nistración autonómica estas dúas modalidades, sobre todo a
flexibilidade horaria, que estaba xa introducida en varias
administracións. Pero tamén é certo que, polas razóns que
fora, durante moito tempo se falou pero non se chegou a
concretar. Agora decidiuse dar o paso.

¿Cales son as determinacións xerais? Como regra xeral a
duración da xornada semanal de traballo vai seguir sendo
trinta e sete horas e media, e seguirá sendo tamén distinta,
como era ata o de agora, na tempada de verán. E quedan
establecidos tres tipos de horarios laborais, ademais do hora-
rio de dedicación especial, que ese é un réxime á parte: o
horario laboral xeral, o flexible por conciliación familiar –xa
existía ata o de agora– e tamén unha nova modalidade, que
é a flexibilidade automática, que está aberta en principio a
calquera empregado público da Xunta de Galicia que estea
afectado por esta orde de flexibilidade. Agora me referirei
tamén a iso.

Polo tanto, amplíase o suposto de flexibilidade. Xa digo,
antes só había a flexibilidade por razón de conciliación, que
se segue mantendo, e agora plantéxase a flexibilidade auto-
mática por interese particular e voluntario. Introdúcese tamén
o mecanismo de compensación horaria precisamente como
complemento a esta flexibilidade, que permite aos traballa-
dores e traballadoras recuperar o tempo de traballo en caso de
incumprimento ou de demoras na incorporación ao posto. 

E tamén se introduce, como segunda novidade, a modalida-
de de teletraballo, cunhas condicións –é lóxico entender que
haber unhas condicións– que se refiren, a primeira é funda-
mental, a que o empregado ou empregada que o solicite dis-
poña da acreditación dixital; despois, que resulten tarefas
que sexan medibles e obxectivables para poder avaliar e
controlar que se está desenvolvendo o contido das tarefas
do xeito axeitado, como se fora unha modalidade presen-
cial, e que ademais estas tarefas admitan a posibilidade de
ser desenvoltas dende casa ou dende o lugar onde se faga o
teletraballo porque non requiren en principio a presenza
física do traballador no centro de traballo todos os días da
semana. 

Xa digo que é a primeira vez que a Xunta regula estas figu-
ras, que establece un sistema horario verdadeiramente flexi-
ble, que o abre a todos os traballadores que desexen solici-
talo e que creo sinceramente que está adaptado aos novos
tempos, ás posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, á
necesidade da conciliación da vida laboral e familiar. E
tamén parte dunha premisa fundamental: que é un sistema de
corresponsabilidade, da propia Administración á hora de
decidir este sistema e, polo tanto, dos traballadores tamén á
hora de cumprir as obrigas que seguen tendo cando se aco-
llen a esta flexibilidade.

E eu alégrome, ademais, se que esta regulación, esta orde
conxunta, fora adoptada logo dunha negociación cos sindi-
catos e cun amplo consenso. Só un sindicato se abstivo,
todos os demais representantes...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

...dos traballadores e traballadoras estiveron de acordo nesta
regulación. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro. 

Réplica.

A señora PRADO DEL RÍO: En primeiro lugar, quero trasla-
darlle os nosos parabéns polo traballo que se está facendo
dende a Vicepresidencia e dende a Consellería de Adminis-
tracións Públicas, Presidencia e Xustiza.
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Certamente, no debate de orzamentos nesta Cámara escoita-
mos a moitos dos voceiros e voceiras dos grupos da oposi-
ción criticar o orzamento da Amtega, chegáronlle a chamar
a “niña bonita”. Eu a verdade é que me alegro, señor vice-
presidente, de que estean a empregar fondos na moderniza-
ción da Administración, de que eses fondos estean reverten-
do non só nos cidadáns, senón tamén nos empregados e
empregadas públicas, que ao final polo que vemos redundan
tamén na melloría e na calidade do seu traballo, no día a día.
E nós dende logo que o animamos a seguir por esa senda. 

Tamén vostede dicía que, ademais de pola conciliación, per-
mitía solicitalo a calquera empregado ou empregada pública
que desexase obter estes beneficios de flexibilidade horaria
ou o teletraballo. Non podemos esquecer que a conciliación
non só é para a vida familiar e laboral, senón que tamén na
vida persoal parécenos fundamental que cada un poida deci-
dir os tempos da súa vida, tanto profesional como persoal e
como familiar.

Señor vicepresidente, tamén nos gustaría saber qué expecta-
tivas ten o Goberno de cara á implantación desta medida, se
teñen xa algún dato, se hai moitos empregados e emprega-
das públicas que teñen solicitado esta medida e como a ven
de cara ao futuro. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do vicepresidente e conselleiro da Presidencia.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Efectivamente, señora Prado, son en principio 17.000
empregados e empregadas públicas da Administración xeral
da Xunta de Galicia e tamén dos seus organismos autóno-
mos e entidades instrumentais os que se poden acoller, se así
o desexan, á flexibilidade horaria. É certo que o persoal
docente, o persoal da Consellería de Educación, do Sergas,
os funcionarios e funcionarias da Administración de xustiza
teñen un réxime laboral á parte; polo tanto, non entran den-
tro desta posibilidade de flexibilidade que –insisto– está des-
tinada en principio a 17.000 traballadores e traballadoras. E

é posible, ademais, efectivamente, porque hai un sistema, o
sistema Kronos, que ten moitas potencialidades e moitas
versatilidades, entre elas a posibilidade de establecer un sis-
tema de control, de cumprimento da xornada laboral tamén
de xeito flexible. Se non o tiveramos e non estivera desen-
volvido sería imposible aplicar este horario flexible. Á parte,
é certo, da vontade de facelo, porque á parte de ter os medios
había que –non sei se é a palabra– atreverse a facelo, tomar
a decisión. Porque estou convencido, e creo que se está amo-
sando neste pouquísimo tempo –agora rematarei dándolle os
datos de aplicación da flexibilidade–, que non só en ningún
caso habendo corresponsabilidade -eu creo que os emprega-
dos e as empregadas da Xunta de Galicia a teñen sen nin-
gunha dúbida- diminúe o rendemento. Non diminúe a asis-
tencia nin diminúe o traballo, senón todo o contrario, mello-
ran as condicións persoais, mellora o rendemento e mellora
a produtividade. E estou seguro de que o iremos vendo cada
vez máis conforme avance a súa aplicación no tempo.

Hai que facer, efectivamente, xornadas de formación, por-
que é algo absolutamente novo para a Administración e para
a xente que se acolle a esta modalidade, e, polo tanto, a
Escola Galega de Administración Pública, no seu plan de
formación, xa o vai empezar a facer este ano. 

Por darlle unha serie de datos, neste primeiro mes de fun-
cionamento –insisto en que isto está en vigor dende o mes de
xaneiro–, creo que a valoración é positiva dende o momen-
to en que xa son 5.407 empregados e empregadas públicas
que comunicaron –ese é o primeiro paso– a súa vontade de
acollerse á flexibilidade; 3.770 –son datos do 10 de febreiro,
desta mesma semana– xa están agora mesmo acollidos a esta
modalidade, é dicir, xa están cumprindo a súa xornada labo-
ral en flexibilidade horaria; o 96 % en virtude da flexibilida-
de automática. Dentro da flexibilidade horaria, xa digo que
había tamén a flexibilidade por conciliación. O 96 %, é dicir,
a práctica totalidade, están acollidos á nova modalidade.

Respecto á modalidade de teletraballo, o sistema é diferente.
Ten que haber unha previa petición, unha valoración de se os
postos cumpren as condicións de contido obxectivo e técni-
co para poder acollerse, e despois irase resolvendo. A día de
hoxe, do catálogo que se identificaba de arredor de 2.000
postos de traballo susceptibles de prestarse mediante a
modalidade de teletraballo, temos 167 solicitudes. Aínda
non está concedida ningunha, estanse examinando, efectiva-
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mente, para decidir de xeito absolutamente obxectivo. Pero
todo fai prever que moitas destas solicitudes tamén poderán
acollerse a esta modalidade de teletraballo, que seguro...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro. 

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

...que dentro dun tempo se amosará...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

...que foi un acerto da Xunta e dos seus traballadores e tra-
balladoras.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Seguinte pregunta.

Pregunta de D. José Manuel Balseiro Orol e dous deputa-
dos máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a valoración
do Goberno da apertura do último treito lucense da auto-
vía do Cantábrico A-8

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, señor Martínez-Sierra.

O señor MARTÍNEZ-SIERRA LÓPEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.

Señor conselleiro, señorías, o pasado 3 de febreiro o presi-
dente da Xunta de Galicia e a ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, presidiron o acto de posta en servizo dos tramos Mon-
doñedo-Lindín e Lindín-Carreira que completan a autovía
do Cantábrico A-8 en Galicia. Con este acto culminouse
unha década de traballo nesta infraestrutura que puxo a súa
primeira pedra no ano 2004, sendo Manuel Fraga o presi-
dente galego e Francisco Álvarez Cascos ministro de
Fomento.

Nestes dez anos as administracións tiveron que facer fronte
a un gran desafío de enxeñería, dadas as dificultades do
terreo, así como ao custo das solucións técnicas adoptadas,
xa que fixeron falla dez viadutos, algún deles de grandes
dimensións, para superar as dificultades orográficas e que
xustifican o atraso da mesma. Polo tanto, sexan as miñas

palabras un recoñecemento ao labor de todos aqueles que, en
distintos gobernos de distintas cores políticas, fixeron posi-
ble esta infraestrutura. 

Pero unha vez dito isto, non sería xusto non recoñecer o gran
esforzo orzamentario que fixo o Goberno actual nuns
momentos de crise e de dificultade económica pagando as
expropiacións que estaban pendentes e poñendo os recursos
necesarios para rematar estes dous últimos tramos, os máis
caros de toda a autovía A-8.

Como veciño da Mariña lucense teño que amosar a miña
satisfacción, e a de todos aqueles que residimos nesta
comarca, por este grande avance, que nos vai permitir non só
acurtar os tempos de desprazamento, senón que tamén nos
permitirá facelo en mellores condicións de seguridade. 

Segundo o exposto, señor conselleiro, ¿pode dicirnos qué
valoración fai a Xunta de Galicia da apertura do último trei-
to lucense da autovía do Cantábrico, da A-8?

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra, para responder, o conselleiro de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Señorías,
señor Martínez-Sierra, a valoración deste Goberno non pode
ser máis que positiva en relación coa posta en servizo destes
dous treitos da A-8. Son preto de 16 quilómetros que comple-
tan o trazado da autovía A-8 que conecta Galicia, como salien-
tou vostede, co norte de España e co centro de Europa a tra-
vés da cornixa cantábrica. 

Con estes dous tramos pónselle remate ao último dos gran-
des corredores que nos conectan co exterior e que contribúe
a superar o tradicional illamento do sistema viario radial que
tiña España, para proporcionarlle maior axilidade, segurida-
de e comodidade aos tránsitos de longo percorrido, acurtan-
do preto dun centenar de quilómetros as conexións entre
Galicia e o sur de Francia, evitando peaxes e cunha redución
notable do tempo de viaxe entre Galicia e Francia. Para Gali-
cia supón, ademais, engadir ás dúas autovías de unión coa
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Meseta un novo acceso cara ao exterior da comunidade, e
tamén un corredor interior para estruturar as comunicacións
entre as principais vilas e cidades do noso territorio. Así
Galicia conta hoxe con máis de 1.300 quilómetros de vías de
alta capacidade, dos que unha terceira parte, 450, son vías de
titularidade da Xunta de Galicia. A A-8 vén sumar outros 87
novos quilómetros que discorren integramente por territorio
galego, que entroncan en Baamonde coa autovía do Noroes-
te e, a través dela, coa AP-9 cara ao sur da comunidade,
camiño de Portugal, e coa autovía Ferrol-Vilalba, que garan-
te a conexión de Ferrol co resto da cornixa cantábrica. E
desde Ribadeo a A-8 conéctanos directamente coas comuni-
dades de Asturias, Cantabria e o País Vasco, supoñendo un
novo acceso para a nosa comunidade autónoma integrado
nas redes transeuropeas de transportes. 

No momento en que a A-8 é unha realidade é xusto recoñe-
cer o esforzo realizado ao longo dunha década, posto que
precisamente este vindeiro mes de marzo se cumpren os dez
anos desde o inicio do traballo do primeiro treito entre Riba-
deo e Reinante, un tramo, por certo, licitado e adxudicado
por un goberno apoiado polo Partido Popular. Unha década
que pon de manifesto, por certo, tamén o acerto daquela
frase dun dos impulsores desta obra de que as infraestrutu-
ras son para tenaces, non para os impacientes. 

Estamos, pois, ante unha obra de grandes retos técnicos e
económicos, na que se investiron arredor de 720 millóns de
euros e que se desenvolveu baixo as directrices de varios
gobernos, aínda que resulta curioso comprobar como tanto o
inicio como o final desta autovía tivo lugar con gobernos
apoiados polo Partido Popular en Galicia e en España. Inclu-
so nos dous últimos treitos, no medio dunhas circunstancias
económicas moi adversas, o actual Executivo foi quen de
aprovisionar arredor duns 130 millóns de euros, que equiva-
len ao orzamento do 63 % e do 81 % de cada un destes dous
tramos que enlazan Carreira con Mondoñedo. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro. 

Moitas grazas.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): En defi-
nitiva, unha boa noticia... (O señor Hernández Fernández de
Rojas pronuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro. (Aplau-
sos.)

Ten a palabra, señor Martínez-Sierra.

O señor MARTÍNEZ-SIERRA LÓPEZ: Coa súa resposta queda
ben claro que o remate deste tramo galego da A-8 nos faci-
lita especialmente aos veciños da Mariña a comunicación co
resto de Galicia e co norte de España, cos que evidentemen-
te compartimos intereses económicos e sociais. 

Non obstante, como deputado da zona e usuario desta
infraestrutura... (Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor MARTÍNEZ-SIERRA LÓPEZ: ...non podo desaproveitar
a ocasión para preguntar por unha conexión con esta autovía
pendente de arranxo e de especial interese para o concello de
Mondoñedo, que non é outra que a que discorre pola LU-
124, estrada de titularidade autonómica, que conecta o con-
cello mencionado cos de Riotorto e A Pontenova. 

Somos conscientes de que as obras da autovía, co paso da
maquinaria pesada, danaron aínda máis a deficiente situa-
ción desta estrada e que era preciso o remate das mesmas
para proceder ao seu arranxo.

Por conseguinte, para que autovía cumpra a súa plena capa-
cidade de mellora nas comunicacións é preciso que as estra-
das de conexión sexan as adecuadas á mesma. Polo que,
señor conselleiro, unha vez rematadas as obras da autovía,
prégolle que nos informe de cales son as previsións da Xunta
de Galicia para con esta estrada LU-124, especialmente no
seu tramo mindoniense, que, por ende, é o máis afectado.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Si, moi-
tas grazas, señora presidenta.
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Señor Martínez Sierra, evidentemente a funcionalidade
dunha gran infraestrutura de comunicación como esta
depende tamén dunha correcta conexión coa rede de estradas
existente, unha cuestión que está contemplada nos propios
proxectos construtivos e sobre a que a Xunta de Galicia vén
mantendo contacto co Ministerio de Fomento e coa Direc-
ción Xeral de Estradas co fin de lograr de forma conxunta a
mellor accesibilidade a esa vía de comunicación. Por iso,
logo de que o Ministerio de Fomento solucione os danos
producidos no firme da estrada LU-124 –ao que vostede se
refería–, que conecta Mondoñedo con Vilameá, como con-
secuencia precisamente das obras da autovía e se resolvan
tamén os problemas de canalización das augas pluviais, a
Xunta vai executar a mellora e acondicionamento desta vía
priorizando o tramo entre Lindín e Mondoñedo. Deste xeito,
mellorarase o firme e o trazado da LU-124 desde a saída de
Mondoñedo ata o enlace coa A8, en case 7 quilómetros de
trazado. Trátase dunha mellora importante se temos en conta
que se amplía a calzada desde os 5 metros actuais ata os 7
metros e que nun pequeno tramo de travesía, ademais, leva-
rá beirarrúas e aparcamentos nunha marxe.

Actualmente estamos a piques de rematar a elaboración do
documento técnico que se precisa para proceder á contrata-
ción destas obras, que confiamos en poder executar e poñer en
servizo ao longo deste mesmo ano 2014. É unha cuestión de
urxencia –sabémolo– para recuperar esta estrada deteriorada
polas obras e facilitar tamén o acceso de Mondoñedo á A8.

Respecto da mellora do resto da LU-124, a Xunta de Galicia
segue mantendo na súa planificación a mellora integral desta
vía, que afrontaremos en canto as posibilidades orzamenta-
rias o permitan. Cómpre ter en conta que estamos a falar de
preto de 30 quilómetros cunha IMD que apenas alcanza os
200 vehículos/día nos treitos con máis tráfico. E mesmo en
boa parte ten uns 80 vehículos/día, cando a media, por
exemplo, de todas as estradas de titularidade da Xunta de
Galicia é de 3.000 vehículos/día, aínda máis. En todo caso,
o firme desta estrada será obxecto de atención dentro dos
labores de conservación para garantir a eficiencia na circu-
lación, a seguridade viaria e manter nas debidas condicións
ese eixo viario para a comunicación deses concellos, tanto
do propio concello de Mondoñedo como do concello da Pas-
toriza, de Riotorto e incluso da Pontenova.

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de Dª María do Carme Adán Villamarín e tres
deputados máis, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego,
sobre a modificación da Lei orgánica 2/2010, do 3 de
marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción
voluntaria do embarazo

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra a señora Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, presidenta.

Hoxe é 12 de febreiro de 2014. O 12 de febreiro de 1888
nacía Clara Campoamor. Hoxe pola mañá a Secretaría Xeral
de Igualdade enviou un tuit á primeira hora da mañá –eu
recibino– parabenizando a Google por dedicar o seu cabeza-
llo hoxe a Clara Campoamor. Señor vicepresidente, segura-
mente teña lido moitas veces estas palabras: “Non podedes
vir aquí vós a lexislar, votar impostos, a ditar deberes, a
lexislar sobre a raza humana, sobre a muller e sobre o fillo
aislados, fóra de nós”, parte daquel emotivo discurso que
significou que as mulleres no Estado español puideran votar.
Evidentemente, aquel foi –como todas e todos puidemos ler
e comprobar moitas veces– un debate que non foi ao fondo
senón que se quedou en mulleres contra mulleres, naquel
caso muller contra muller.

Hoxe estamos diante dun debate que non debe ser un deba-
te de mulleres contra mulleres, debe ser un debate de non
volver atrás en dereitos conquistados con moitos esforzos de
mulleres, efectivamente, que pasaron á historia como Clara
Campoamor, e de mulleres anónimas que nas historias da
súa vida viron morrer por facer abortos inseguros en condi-
cións medicamente non seguras.

Señor vicepresidente, vostedes, os homes e mulleres do Par-
tido Popular, ¿de verdade consideran que un óvulo fecunda-
do está ao mesmo nivel de dereitos que unha muller? Non o
podo crer, vostedes, señores do Partido Popular e señoras,
¿de verdade cren que se pode levar adiante este retroceso o
12 de febreiro de 2014? Non estamos falando do 12 de
febreiro de 1888. De verdade, a pregunta é a seguinte: ¿con-
sidera a Secretaría Xeral de Igualdade que debería velar
polos dereitos das mulleres, que este anteproxecto de lei é
necesario, que mellora en algo a vida das mulleres, que
mellora en algo a vida dos nenos e das nenas, que mellora en
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algo a vida da sociedade? ¿Sinceramente vostedes o consi-
deran? ¿De verdade vostedes consideran –como temos que
escoitar moitas veces– que unha interrupción voluntaria do
embarazo, que non levar a termo un embarazo, significa asa-
sinar? ¿De verdade o consideran? Eu, de verdade, non o
podo crer, señor vicepresidente.

A Secretaría Xeral de Igualdade ten unha afasia permanente
e está muda a respecto deste tema. Queremos coñecer a súa
opinión, a min non me chegan as declaracións de Feijóo de
que non lle gustaría que crucen a fronteira para facer o que
aquí non se admite. Se de verdade non lles gusta, simple-
mente plántense. Digan que esta é unha reforma que non é
necesaria.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Nada máis e moitas grazas.
(Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra o vicepresidente e conselleiro de Presidencia.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señora Adán, en primeiro lugar, pregúntame vostede pola
opinión da secretaria xeral de Igualdade. Coñece perfecta-
mente que en calquera momento pode chamala en comisión
para que manifeste a súa opinión como tal secretaria xeral de
Igualdade. Eu aquí teño que darlle a opinión que creo que
engloba –creo non, estou convencido– tamén a opinión da
secretaria xeral de Igualdade, a opinión do Goberno; que
ademais é unha soa opinión, a diferenza do que pasaba antes.
Xa sei que isto lles fastidia que llelo digamos, pero é que é
verdade. A opinión que lle vou dar agora é a opinión ou a
postura dun goberno, do Goberno da Xunta de Galicia. Eu
voulle dar a opinión con todo o rigor que require este asun-
to, perfectamente consciente de que son moitas as sensibili-
dades, de que son moitas as opinións, o xeito de abordar ou
de considerar todo o que subxace en torno a este texto, en
todo o que plantexa a interrupción voluntaria do embarazo;
pero tamén consciente de que o noso deber como represen-
tantes públicos, o meu deber neste caso, respondendo a esta

pregunta, é ser coherente coa conciencia social e tamén con
aqueles compromisos que se asumen cando un lles pide o
seu respaldo aos cidadáns cando chega o momento das elec-
cións.

Creo que nisto coincidiremos tanto vostedes coma nós, pode
que a partir de aquí empecen as diferenzas. E empezan as
diferenzas, en primeiro lugar, porque vostedes onte no Con-
greso dos Deputados e tamén no Parlamento de Galicia soli-
citaron a retirada, que nin se falase, que nin se plantexase
dicir nada ao redor dun texto que nin tan sequera –e creo que
hai que repetilo, porque esa é a verdade– é anteproxecto,
aínda non está aprobado polo Consello de Ministros. E, polo
tanto, o que fixo o Goberno –o que fixo ata o de agora, que
eu saiba, e creo que é a verdade– foi anunciar unhas liñas
xerais de reforma, dicir que as sometería a consulta para
dicir que todo o mundo opine –porque creo que aquí todo o
mundo ten que opinar– e, por primeira vez –a diferenza do
que pasou no ano 2010–, que opinen tamén as comunidades
autónomas. No ano 2010 non se lles pediu opinión ás comu-
nidades autónomas, agora si que se fai. E non lle caiba nin-
gunha dúbida de que a Xunta de Galicia, a Comunidade
Autónoma de Galicia, vai emitir a súa opinión.

Porque, señoría, vostedes no ano 2010 aprobaron en
Madrid, apoiaron co seu voto, unha reforma da regulación
que existía dende o ano 1985 –que teño que dicirlle, since-
ramente, que penso que contaba co consenso xeneralizado–.
(Murmurios.) E aprobárona sen consenso, 184 votos a
favor, 158 en contra. Co cal non poden falar dun consenso.
Creo que tanta lexitimación hai para aprobar aquela refor-
ma naquel momento como para que agora un número simi-
lar de deputados –practicamente o mesmo– plantexe a posi-
bilidade de facer unha reforma. Vostedes non queren nin
que se plantexe, nin que se opine, nin que se fale disto. Eu
alégrome de que se nos pida opinión. Pódolle asegurar
–como lle dixen antes– que a emitiremos. Faremos todo o
posible para que sexa tida en conta, porque así entendemos
a democracia; incluso en cuestións tan complexas, tan opi-
nables e con tantas sensibilidades diferentes como das que
estamos a falar. E non pensar iso é pensar que un está en
posesión da verdade absoluta. (Murmurios.) Nós, desde
logo, non o estamos, pero pódolle asegurar que vostedes
tampouco.

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

Ten a palabra, señora Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Mire, señor vicepresidente, nin-
guén está en posesión da verdade, por iso cada conciencia
debe decidir, e cada muller o que facer co seu corpo e coa
súa maternidade. (Aplausos.) Cada muller debe decidir.
(Aplausos.) E eu nin ninguén dos que está aquí, nin vostedes
nin ninguén, pode xulgar esa muller, ninguén pode facelo. E,
por se non o coñece, si que existe un texto –téñoo aquí, non
llo vou deixar porque o teño subliñado, báixeo vostede de
internet, do Consello de Ministros, de onde eu o baixei–, e
nese texto claramente é usurpado ese dereito a esa muller a
decidir sobre a súa maternidade.

E, mire, o que lle quero dicir –e quero volver citarlle a Clara
Campoamor hoxe– é: “Só hai unha cousa que fai un sexo só:
alumbrar; as demais facémolas todas en común”. E sobre o
alumbramento vostedes neste texto queren quitarlles todos
os dereitos ás mulleres, todos os dereitos. E a pregunta é
clara, non é qué opinión persoal ten vostede, ou ten a secre-
taria xeral de Igualdade, que, francamente, me dá igual;
senón o Goberno do Partido Popular de Galiza, que ten a
obriga de velar polos dereitos das mulleres galegas. ¿Cal vai
ser a súa postura oficial que vai manter diante dun antepro-
xecto que ten un claro rexeitamento social –diante dun ante-
proxecto que repetiremos aquí mil e unha vez, porque o vol-
veremos repetir–? Porque, señor vicepresidente, señoras e
señores deputados do Partido Popular, efectivamente, eu xa
o dixen antes, este non é un debate de mulleres contra mulle-
res de novo, este é un debate sobre como se pode involucio-
nar en dereitos adquiridos, como podemos dar pasos cara a
atrás. Estámolo vendo en todos os aspectos, pero este é un
moi claro. Vostedes, se aceptan este anteproxecto, con ou
sen as maquillaxes que queren facer, non volvan citar a pala-
bra “igualdade”, non a volvan citar, porque sen liberdade,
vostedes...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...non están lexitimados para
falar de igualdade das mulleres. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do vicepresidente e conse-
lleiro de Presidencia.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señora Adán, eu non lle veño aquí dar a miña opinión per-
soal, eu veño darlle –díxenllo ao principio, porque xa sabía
que me ía ir por aí– a opinión do Goberno. Se non lle gusta
ou non lle interesa, non sei para que ma pregunta. Voulle dar
aquí a opinión do Goberno de Galicia. (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.)

E, mire, a opinión é buscar o máximo consenso posible.
(Murmurios.) Xa llo anuncio. Mire, o texto coñecido ten
aspectos mellorables, sen ningunha dúbida. E así o imos
facer constar no noso informe, pero é que iso xa o dixemos.
E vostede, como se apropia da opinión de todo o mundo,
agora resulta que o que dicía Clara Campoamor, sen nin-
gunha dúbida, coincide absolutamente co que dicía vostede
e non pode, en absoluto, nin discrepar nin pensar que pode
coincidir co que sostén máis xente, incluídos nosoutros, pois
é moi difícil que entenda o que lle veño dicir aquí. Polo
tanto, como toda a proposta que nós imos facer vaino facer,
tamén me vou apoiar no que di o Tribunal Constitucional, o
que dixo respecto da lexislación do ano 1985. E, mire, é tan
fácil como dicir –e vouno ler textualmente–: “Aquí hai un
conflito singular que non pode contemplarse tan só dende a
perspectiva dos dereitos da muller ou dende a protección da
vida do nasciturus. Nin este pode prevalecer incondicional-
mente fronte a aqueles nin os dereitos da muller poden ter
primacía absoluta sobre a vida do nasciturus”. Creo que esta
é a postura onde todos tiñamos –e creo que había ese con-
senso xeneralizado dende o ano 1985– o equilibrio difícil,
dificilísimo, ao que creo que debemos tender. E, dende logo,
nós ímonos apoiar nisto para facer as nosas alegacións. E,
dende logo, creo que este equilibrio nin se conseguiu no ano
2010 nin probablemente se consiga co informe presentado
no Consello de Ministros que coñecemos, que eu, por supos-
to, tamén lin –faltaría máis– para preparar esta pregunta,
porque creo que é un deber de calquera representante públi-
co para poder opinar sobre este tema, señora Adán.

Cumpriremos –xa lle digo– o noso deber de facer un infor-
me. Intentaremos ter en conta todas as consideracións de
tipo médico, de tipo xurídico, de tipo social, recoller todas as
sensibilidades ou, polo menos, as máximas posibles, e tras-
ladar a nosa opinión, lexitimados como representantes do
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pobo galego –porque para iso temos as responsabilidades de
goberno–. E, a partir de aí, mire, non volvo ao meu argu-
mento de que ninguén está na verdade absoluta, nin nós nin
vostedes nin probablemente ninguén –e moito máis no asun-
to do que estamos falando–. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) Pero pensar que quen non opina coma vos-
tede non pode opinar é o erro que probablemente nos levou
a esta situación. (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.)

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de Dª Carmen Acuña do Campo e tres deputa-
dos máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre as pre-
suntas irregularidades no proceso de selección da Xefa-
tura de Servizo de Cirurxía no Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidenta. Boa tarde,
señorías.

Conselleira, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anu-
lou o procedemento de selección que lle outorgou a praza de
xefe do Servizo de Cirurxía do CHUS ao seu marido. E na
sentenza recóllense cousas como estas: “Non procede recha-
zar a relación do adxudicatario da praza con persoas inte-
grantes da comisión avaliadora. De feito, a esposa do candi-
dato” –ou sexa, vostede– “ostentaba a condición de xerente
do Sergas, que é quen nomea o xerente do CHUS, quen á súa
vez nomea os membros da comisión de avaliación. De
maneira que, dos cinco membros da comisión, catro deben o
seu posto ou subsistencia de vínculo profesional á xerente do
Sergas”. 

E outras cousas coma estas: “Sorprende que, a pesar da com-
plicidade desa selección, bastaran con trinta minutos de deli-
beración, e que se establecera para as partes máis obxectivas
do proceso –ou sexa, currículo, méritos e experiencia– un
máximo puntuable ao que todos os candidatos chegaban, de
maneira que a praza se decidiu co máis subxectivo: o pro-
xecto”. Para rematar sentenciando que “como quedou pro-
bado que houbo desviación de poder e unha evidente falta de

motivación na decisión da comisión, hai que nomear unha
nova comisión avaliadora para que cualifique de novo eses
proxectos”. 

Pois ben, ante estes feitos de claro e xulgado nepotismo,
vostede tense negado a comparecer e a dar explicacións á
cidadanía galega, que lle recordo, señora conselleira, que é a
propietaria dese posto que vostede lle regalou ao seu mari-
do. (Murmurios.) E non só o fixo co seu marido, pois tamén
lle recordo que nos tribunais hai moitas outras denuncias de
irregularidades na adxudicación de cargos e de postos de tra-
ballo. En Pontevedra, conselleira, ata tres, algún no penal.
Pero tamén na Coruña, no Chuvi, no Chou, no Barco, no
Salnés, no CHUS. 

Conselleira, ten vostede que deixar de esconderse detrás do
señor Feijóo, detrás da directora xeral de Recursos Humanos
e mesmo detrás do señor Santalices, e dicirnos qué vai facer,
e dicilo aquí na Cámara, na Cámara de todos os galegos e as
galegas, e non en V Televisión. Aínda que temo que a estas
alturas a vostede só lle queda dicir “adiós”. Pois as explica-
cións xa as deron os feitos, o seu comportamento e a sen-
tenza do Tribunal Superior de Xustiza. 

Espero a súa resposta, señora conselleira. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra a conselleira de Sanidade, dona Rocío Mos-
quera.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Boas tardes.

Grazas, señora presidenta. 

Señorías, boa tarde.

A provisión de xefaturas de persoal licenciado sanitario, ás
que nos estamos a referir, nas institucións sanitarias do Sis-
tema sanitario público de Galicia atópase regulado nun
decreto, o 206/2005, e na Orde do 24 de maio do 2006 de
desenvolvemento; aos que necesariamente se deben axustar
as xerencias precisamente para dar uniformidade a todo o
Sergas e que non foron aprobadas por este goberno. Xa foi
explicado con todo detalle pola directora de Recursos
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Humanos do Sergas –explicacións detalladas que vostedes
non quixeron escoitar–, dadas pola persoa que mellor coñe-
ce os procedementos e a normativa de selección de persoal,
unha gran profesional que merece todo o respecto e que
vostedes intentan menosprezar referíndose a ela co termo
“subordinada”.

Como ela explicou, este procedemento de cobertura de xefa-
turas desenvólvese de forma descentralizada nas xerencias,
desde a convocatoria ata a resolución do proceso. Resolu-
ción que se fai con base na proposta vinculante –repito, pro-
posta vinculante– que efectúa unha comisión técnica espe-
cializada tras unha avaliación colexiada. Unha comisión for-
mada, como xa dixo o presidente esta mañá, por profesionais
cualificados e sobre a que recae a valoración das dúas fases
que conforman ese sistema de provisión: a avaliación do
currículo profesional e a avaliación do proxecto técnico,
conforme a criterios fixados e dados a coñecer previamente. 

Trátase dunha convocatoria pública e un proceso transpa-
rente ao que se poden presentar os profesionais que así o
consideren e cumpran cos criterios establecidos. Tanto o
baremo aplicado como a composición da comisión técnica
avaliadora son coñecidos antes de iniciar o proceso de valo-
ración. E isto é así para que calquera persoa que teña moti-
vos ou sospeitas de imparcialidade poida recusar os mem-
bros ou recorrer contra o baremo, cousa que ninguén fixo no
caso que nos ocupa e que, polo tanto, foron consentidos por
todos os candidatos. 

A comisión está conformada por cinco profesionais nomea-
dos pola Xerencia, (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) dous deben ter a condición de xefe de servizo e dous
pertencerán á mesma categoría ou especialidade requirida
aos aspirantes. (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señora Martínez!

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Todos eles estatutarios ou funcionarios, ou titulares da praza
docente asistencial do mesmo nivel da propia ou doutra
comunidade autónoma. A súa actuación debe axustarse ao
disposto na normativa reguladora dos órganos colexiados e
están afectados polas causas de recusación e excepción regu-
ladas tamén no ordenamento vixente. (Murmurios.) E tamén

está claro na normativa que esta non é unha praza en pro-
piedade, senón que a xefatura de servizo así nomeada debe
ser renovada cada catro anos, debe ser reavaliada e renova-
da cada catro anos. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira. 

Réplica da señora Acuña.

A señora ACUÑA DO CAMPO: Grazas, presidenta.

Mire, conselleira, todo iso tería que contárllelo vostede aos
xuíces. Nós aquí estamos exixindo responsabilidades políti-
cas. E nesa liña, conselleira, temo que a vostede só lle queda
pedir perdón e marchar. Porque iso mesmo é o que lle está
pedindo o conxunto da sanidade galega. Por certo, que así se
pode vostede dedicar con toda a dedicación ao Consello de
Administración do Porto de Ferrol, do que parece que tamén
forma parte. 

Mire, estamos falando dun caso probado de nepotismo na
persoa do seu marido, e non o digo eu, díxoo o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia. Resulta intolerable nun país
democrático ver ao señor presidente, ao señor Feijóo, xusti-
ficando o inxustificable. Claro que o señor presidente xa ten
práctica. Xa o fixo cando foi o de Marcial Dorado, e ao
mellor isto pódelle servir de entrenamento para cando teña
que explicar o do señor Crespo. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

É patético ver o señor Santalices cuestionando a sentenza do
Tribunal Superior por estimatoria. E tamén é patético ver a
directora xeral de Recursos Humanos –que nin sequera esta-
ba daquela nese posto– xustificar un proceso que a xustiza
–insisto- anulou por irregular. 

Mire, non sei se vostede é consciente da realidade, pero está
destrozando a sanidade pública, porque ten a cidadanía pro-
testando nas calles, os profesionais de folga en folga e, por
se fora pouco, os tribunais acusándoa de abuso de poder e
cuestionando a legalidade dos seus métodos, mentres o pre-
sidente trata de defendela sen éxito. 

Conselleira, por ética e por dignidade, adiós. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica da conselleira de Sanidade.
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A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Mire, señoría, o Tribunal Superior de Xustiza, na sentenza á
que vostede fai referencia, estima soamente unha petición
subsidiaria dun dos candidatos, polo que é parcialmente esti-
matoria, anulando soamente unha das fases, a de valoración
do proxecto técnico, por falta de motivación. O resto dos
actos do procedemento manteñen... (Protestas.)

A señora PRESIDENTA: ¡Pero podrá hablar!... 

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez): ...a
súa plena validez: as bases da convocatoria, as bases de bare-
mación e criterios de puntuación do currículo e do proxecto,
así como da valoración do propio currículo. (Murmurios.)

Quero deixar claro que nesta sentenza en ningún caso se pon
en dúbida que, tanto os candidatos como os membros da
comisión avaliadora, son profesionais cualificados de alta
especialización que merecen todo o respecto. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)

Silencio, por favor.

Supoño que a conselleira terá o dereito a falar e a respostar.
Pido o mesmo respecto que para todo o mundo. ¡Por favor!

Conselleira, ten a palabra. (O señor Fajardo Recouso pro-
nuncia palabras que non se perciben.)

Señor Fajardo, supoño que non terá vostede opinión aquí
tampouco. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Cando lle toque. (Murmurios.)

Conselleira, ten a palabra.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Isto é o que ordena a sentenza. Nada máis. Quero deixalo
claro, porque parece que hai quen quere ir máis aló que o
que establece a sentenza, erixíndose en xuíz e facendo inter-
pretacións que a sentenza non contén. En ningún caso a sen-
tenza fala de nepotismo. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.)

Un chega á conclusión de que un profesional, por estar casa-
do cunha directiva da Administración, neste caso a xerente
do Sergas, non ten dereito a obter unha praza. A min paréce-
me claramente inxusto. (Aplausos.)

Quedou patente a celeridade coa que a Administración exe-
cuta e acata o pronunciamento xudicial. A firmeza da sen-
tenza é comunicada polo xuíz o día 29 de xaneiro do 2014,
e o día 31 xa se procedeu ao cesamento do candidato que
resultou inicialmente adxudicatario da xefatura, iniciándose
os trámites da designación dunha nova comisión. Pídolles,
señorías, respecto, non por esta conselleira -que non llo
teñen, xa o sei- senón polos profesionais, tanto para os que
se presentaron á praza como para os compoñentes da comi-
sión avaliadora, cuxa honestidade, experiencia e profesiona-
lidade non creo que debamos poñer en dúbida. 

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Seguinte pregunta.

Pregunta de Dª Eva Solla Fernández e D. Juan Manuel
Fajardo Recouso, do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, sobre a implantación en Galicia do copaga-
mento dos medicamentos dispensados nas farmacias
hospitalarias 

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra a señora Solla. (Mur-
murios.)

¡Silencio, por favor!

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

En novembro de 2012 o Goberno central do Partido Popular
advertía no seu Real decreto 28/2012 do que pretendía per-
petrar uns meses máis tarde. Na disposición final primeira
deste decreto de cinco páxinas abrían vostedes a porta ao
repago da farmacia hospitalaria, modificando a Lei de uso
racional do medicamento e equiparando as dispensacións
hospitalarias ás ambulatorias de primaria, e así preparando
xa o futuro repago. O 19 de setembro de 2013 publicaban no
BOE o desenlace: a modificación do financiamento das
prestacións farmacéuticas hospitalarias, é dicir, deixalo de
financiar publicamente como un dereito e trasladar este
gasto aos petos das enfermas e enfermos de cancros graves
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de próstata, ril, mama, leucemia, tumores cerebrais, artrite
reumatoide, hepatite C, citomegalovirus, etc. Un repago do
10 %, de ata 4,20 euros por envase. 

A partir de aquí, protestas de profesionais, pacientes, protes-
tas políticas, sindicais e veciñais. O Goberno, tanto o central
coma vostedes, así mesmo recoñeceron que o aforro era
nulo, evidenciando o seu cinismo en materia sanitaria, cando
xustifican todo con conxecturas económicas. 

Continúan adiante pese a que moitas comunidades autóno-
mas, incluso algunhas do propio PP, dixeron que non ían
aplicar este repago; continúan adiante pese a recoñecer que
máis que nada vai ser un gasto; adiante pese a que toda a
comunidade está en contra; adiante xa non sabemos case nin
por que. 

E dixo o señor Feijóo –que é experto en demagoxia, como
vimos esta mañá– que nós eramos demagogas e demagogos
por criticar este repago, dicindo que non ía ser para tanto e
que os pensionistas só ían pagar entre 8 e 60 euros. Coma se
isto fora unha menudeza, poucos cartos. Coma se tivesen
que estar agradecidas e agradecidos porque vostedes non lle
soben máis este repago cando ata o de agora este servizo era
gratuíto. 

A señora xerente do Sergas, Nieves Domínguez, a súa
número dous, exactamente a que ocupa o cargo que vos-
tede tiña cando o seu marido accedeu de maneira irregu-
lar ao posto de xefe de servizo, feito polo que vostede se
nega a dar explicacións –vimos agora que vostede con-
testa en terceira persoa coma se a cousa non fora con vos-
tede–, pois a señora Domínguez dixo a finais de xaneiro
que non descartaba as palabras de Feijóo, que dixo que
era posible que estas medicacións fosen dispensadas nas
farmacias a pé de rúa, ocultando que vostedes xa tiñan
mercados TPV, aparatiños para pagar coas tarxetas ban-
carias dentro dos hospitais, e ocultando que se vai ter que
facer o previo pago antes de que sexan proporcionados os
medicamentos.

¿Que ten que dicir a iso, señora conselleira? ¿Canto vai cus-
tar? ¿Quen vai facer negocio con iso? Dende logo, nós moito
tememos que instalar este sistema de cobro sirva para repa-
gos futuros nos hospitais coma se fosen centros comerciais e
non lugares onde unha e un vai sanar... (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Solla.

Moitas grazas. 

Ten a palabra a conselleira de Sanidade, dona Rocío Mos-
quera.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Grazas, señora presidenta.

Boa tarde outra vez. 

A resolución do 10 de setembro do 2013, da Dirección
General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, establece a consideración de achega redu-
cida para os medicamentos recollidos no seu anexo. Con
esta resolución equipáranse os medicamentos do anexo ao
resto dos medicamentos de achega reducida dispensados nas
farmacias. A intención única desta medida non é outra que
equiparar o grao da achega de medicamentos con indica-
cións equivalentes, independentemente do lugar onde estes
sexan dispensados. Este é o obxectivo da resolución. Non se
trata –sempre estivo claro e sempre o dixemos así– dunha
medida recadatoria, senón de homoxeneizar a consideración
e a achega dos medicamentos, independentemente do lugar
no que se retiren e da comunidade autónoma na que se faga.
Por outra parte, esta resolución resulta da aplicación da nor-
mativa xa vixente e que vostede nomeou tamén.

En Galicia, en todo momento dixemos que cumprimos as
normas e neste caso puxémonos a traballar para a aplicación
desta medida cando entrase en vigor. A realidade é que
temos un sistema de historia clínica e de receita electrónica
amplamente estendido que facilita a dispensación e que nos
permite que, unha vez acadado o tope da achega, o paciente
non teña que facer ningunha aportación adicional. Este sis-
tema funciona moi ben nas oficinas de farmacia, pero era
preciso adaptalo para facilitar que tamén funcionara ben ao
integrar no sistema a dispensación da farmacia hospitalaria.

A implantación destes cambios deberá supoñer ao mesmo
tempo unha mellora na calidade dos sistemas de dispensa-
ción dende os servizos de farmacia hospitalaria. Como coñe-
cen, na prestación farmacéutica, a través da oficina de far-
macia, o dispositivo de receita electrónica permite un mellor
control do paciente e do seu tratamento, coa folla de medi-
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cación integrada na historia clínica electrónica. Os cambios
que estamos a facer no aplicativo diríxense tamén a obter
este mesmo control cando a dispensación se leve a cabo
dende os servizos de farmacia hospitalaria. Pero é verdade
que este sistema exclúe, igual que exclúe o da farmacia hos-
pitalaria; en principio, non achega nada polos medicamentos
aos pacientes ingresados nos hospitais nin aos que están no
hospital de día nin en servizos de urxencia nin ás probas
diagnósticas. A pesar de todo o que vostedes dixeron, estes
pacientes non van achegar nada.

En segundo lugar, mantéñense as mesmas achegas nos
colectivos pensionistas, mantendo o mesmo límite na apor-
tación de 8 e 18 euros. Iso é ao que nos referimos, que non
van aportar nada máis os pensionistas do que están a aportar
agora mesmo, sumando a aportación que se realiza nas ofi-
cinas de farmacia coa que se realiza na farmacia hospitala-
ria.

E, en terceiro lugar, indicamos...

A señora PRESIDENTA: Grazas, conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas.

Réplica da señora Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: A min gustaríame que por
unha vez me respondese vostede e que non respondese como
unha autómata, senón como unha persoa, entre outras cousas
porque trae a resposta preparada, como habitualmente, e di
cousas que eu non dixen na miña intervención e que voste-
de pensaba que eu ía comentar.

Eu repítolle a pregunta –que seguramente vostede a leu, viña
escrita, pero non ma contestou–, dicía: ¿non ten previsto o
Goberno galego deixar sen efecto o copagamento da farma-
cia hospitalaria e o mecanismo dotado por este pago median-
te tarxeta bancaria en dependencias alleas ás propias farma-
cias? Señora conselleira, non me falou nada deses TPV. Mer-
cáronse aparellos para cobrar con tarxeta bancaria nos
hospitais. Os hospitais non son centros comerciais, son sitios
para ir sanar, son sitios para coidar a saúde.

Señora conselleira, non se vai cobrar nas farmacias, vaise
cobrar nas partes dos hospitais onde se encargan da factura-
ción. ¿Por que non nos fala nada diso? ¿Por que vén lernos
un papel? Eu, a verdade, non sei se vostede ten capacidade
de entender as cousas que vostedes levan na súa consellería
ou é que realmente só se ocupa dos seus familiares.

E, mire, xa llo expliquei unha vez, a escusa esta de equipa-
rar o grao de achega nas comunidades autónomas é absurda.
Para equiparar a achega ou para equiparar como está esa
prestación non fai falta cobrala, fai falta que non se cobre en
ningún lugar. Isto non é un vicio, señora conselleira, son
medicacións para xente que está moi mal, que está moi
grave, e dende logo o partido que avala a corrupción e que
avala os enchufismos non ten capacidade moral ningunha
para dicirlles aos enfermos que teñen que pagar do seu peto
as medicinas para non morrer. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Señora Solla, eu só quería facerlle unha aclaración porque,
ao mellor, non coñece –como non leva moito tempo de
deputada– o Regulamento na súa totalidade. Eu penso que
ten que saber que a conselleira resposta a pregunta que vén
por escrito, e se despois, a maiores, quere respostar o que
vostede plantexe é un problema da conselleira, pero a obri-
gatoriedade... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Ben, eu o que lle agradecería é que entenda como funcionan
as preguntas ao Goberno. (O señor Fajardo Recouso pro-
nuncia palabras que non se perciben.)

Señor Fajardo, non estou falando con vostede. (O señor
Fajardo Recouso pronuncia palabras que non se perciben.)
Segunda chamada á orde, e espero non ter que chamalo a ter-
ceira. Estou falando coa señora Solla. Por favor, respecte
vostede.

Ten a palabra a conselleira para pechar o debate.

A señora CONSELLEIRA DE SANIDADE (Mosquera Álvarez):

Mire, señora Solla, a nosa obriga é cumprir as leis e tamén
xestionar de maneira eficiente o sistema sanitario. Non sei se
sabe vostede que se publicou hai pouco –e é de obrigado
cumprimento desde outubro– a Directiva europea transfron-
teiriza. Esta directiva o que vén regular é que os pacientes
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doutros estados da Unión Europea poidan vir ao noso país a
que lles prestemos asistencia sanitaria; obriga tamén a que
lles cobremos esa asistencia sanitaria en pé de igualdade co
resto dos cidadáns. Para iso temos que poñer todos os dis-
positivos nos nosos centros, para poder cobralo (Interrup-
cións.) (Murmurios.) e que non sexa absolutamente gratuíto,
como era antes. Iso é o que se está a considerar. E por iso
temos que facilitar que sexa con tarxeta sanitaria ou que sexa
con calquera outro sistema de facturación que os cidadáns
europeos nos pidan. Primeira aclaración.

Por outra parte, a medida que hoxe nos trae aquí non é unha
cuestión puntual e pensamos que debe aplicarse de forma coor-
dinada. Forma parte dunha batería de medidas incluídas no
Real decreto 16/2012, que tiveron unha implantación progresi-
va e paralela en todas as comunidades autónomas. Os medica-
mentos dispensados no hospital aos usuarios para a adminis-
tración no seu domicilio forman parte da prestación farmacéu-
tica, do mesmo xeito que forman parte os que recollen nas
oficinas de farmacia. As intencións desta medida non son
outras, repito, que equiparar o grao de achega de medicamen-
tos con indicacións equivalentes, independentemente do lugar
e da comunidade autónoma na que estes sexan dispensados.

Polo tanto, Galicia está preparada para implantar a medida
en coordinación co resto de comunidades autónomas.

En calquera caso, señorías, mantemos a mensaxe de tranqui-
lidade a toda a cidadanía, a pesar do alarmismo que seguen
creando, xa que o impacto da medida, coa análise efectuada
da súa implantación, afectaría un número de persoas que
está aproximadamente en 1.900 usuarios, e cunha repercu-
sión económica limitada, cunha achega que no 92 % dos
casos é de menos de dez euros. Precisamente, porque esta
resolución é a aplicación dos topes automáticos da achega
reducida dos medicamentos garante que isto sexa así, que a
aportación sexa reducida e non sexa na porcentaxe que lle
corresponde ao cidadán pola súa renda.

Quero deixar claro tamén unha vez máis que a medicación
que reciben os pacientes ingresados ou no hospital de día, a
pesar de todo o que vostedes levan dicindo, non ten ningun-
ha achega. En ningún caso, repito; a pesar de toda a infor-
mación, non van ter ningunha achega. E que os pensionistas
van seguir tendo o límite máximo de 8 euros ou 18 euros,
segundo a súa renda. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas conselleira.

Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e tres deputa-
dos máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia
tendentes a frear o fluxo migratorio

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: Antes de marchar, estaría ben
que, logo dunha sentenza que demostra que o posto non era
propio do familiar da conselleira, dixera se van devolver os
cartos...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...incobrados ou cobrados de
forma irregular durante eses tres anos.

A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, estamos noutra pre-
gunta.

O señor FAJARDO RECOUSO: Eu viña preguntarlle á conse-
lleira de Emprego que estaría ben que contestase esta mañá
tamén sobre salarios, sobre a política para erradicar a lacra
da emigración.

As [...] (Por orde do señor presidente, Santalices Vieira, e
ao abeiro do artigo 106.3 do Regulamento, retírase esta
expresión do Diario de Sesións.) do Partido Popular, basea-
das nos recortes, a corrupción, o nepotismo, a represión poli-
cial, a destrución de dereitos e, ao final, o desemprego e a
miseria, están a provocar que o noso país xa non ofreza
oportunidades de vida dignas a unha boa parte da nosa pobo-
ación, fundamentalmente, a nosa poboación xove, a nosa
xuventude, que está sendo expulsada, condenada a emigrar,
a un novo exilio político e social, porque na súa terra xa non
teñen oportunidades; oportunidades que lle son quitadas
polos gobernos do Partido Popular.

Galicia xa non é país para mozos, salvo para aqueles mozos
que teñan o carné do Partido Popular, que poden ser incluso
asesores antes de acabar a carreira, como o señor Dorado.

Por primeira vez en vinte anos en Galicia hai máis emigran-
tes que inmigrantes. En Galicia cada día 70 persoas abando-
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nan o noso país para buscar o seu sustento máis alá das nosas
fronteiras. Nós preguntámoslle á nosa conselleira de Empre-
go, ou mellor, á conselleira de Desemprego: ¿que ten pre-
visto facer para acabar con esta lacra? Preguntámoslle se o
que ten previsto é afondar nesta política de expulsión de
mozos e mozas, de traballadores e traballadoras aos que
incluso lles chegan a pagar o billete para que marchen do
noso país ou se ten previsto impulsar algunha medida urxen-
te para que a nosa xente quede no noso país, para que teñan
postos de traballo, para que teñan salarios dignos e, en defi-
nitiva, para que este país teña un futuro.

Vostedes son unha especie de [...], (Por orde do señor presi-
dente, Santalices Vieira, e ao abeiro do artigo 106.3 do
Regulamento, retírase esta expresión do Diario de Sesións.)
unha lacra, unha praga que acaba coa xuventude galega, e
acaba porque expulsa a nosa xuventude. A nosa xuventude
sae absolutamente expulsada, polas súas políticas, de Gali-
cia porque aquí non hai futuro para o emprego, non hai posi-
bilidades de manter a familia, non hai posibilidades de man-
ter unha vida digna. Pero, fronte a iso, vostedes a iso chá-
manlle “mobilidade exterior”; esa mobilidade exterior que,
en definitiva, o que fai é truncar familias, truncar soños,
truncar futuro e que está posibilitando que outros países se
favorezan da gran formación dos nosos mozos e mozas, da
súa capacidade de innovación, sobre todo dunha masa aso-
cial que é fundamental para o noso futuro.

¿Vostedes van continuar como ata agora sen facer nada, sim-
plemente pagándolles o billete de expulsión, ou ten pensado
vostede tomar algunha iniciativa para acabar con esta lacra
do noso país? (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para respostar, a con-
selleira de Traballo e Benestar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, presidenta.

Sempre é un pracer, señor Fajardo, ter a oportunidade de res-
postarlle as súas preguntas, pero o Goberno aquí, no Parla-
mento, rende contas como un só goberno e, polo tanto, res-
ponde dun xeito unido.

Pero, por centrar a pregunta que vostede fai agora, mesmo
no texto que está aquí presentado no Parlamento, no texto da

pregunta dicía vostede que había datos que arroxaba o Insti-
tuto de Cualificacións que poderían ser datos de carácter res-
tritivo. E pode que por unha vez esteamos de acordo nesa
palabra: que hai datos que arroxa este instituto e que poden
ser restritivos. Pero eses datos dos que fala vostede nos que
se basea para amosar cifras son os de hoxe e son tamén os
mesmos datos que se manexaban onte e os que se manexan
sempre; é dicir, a vara de medir é a mesma hoxe que antes e
que hai oito anos. E, polo tanto, se vostede no seu texto
–agora non, non falaba de cifras– dicía que 117.000 galegos
e galegas marcharon de Galicia porque así o di o Instituto
Galego de Estatística dende o ano 2009, eu tamén lle pode-
ría dicir, señor Fajardo, coa mesma información, coa mesma
ferramenta, que nos catro anos de bonanza, por exemplo,
dende o ano 2005, é dicir, gobernando o bipartito, tamén saí-
ron de Galicia practicamente a mesma cifra. (Murmurios.)
De feito, se nos referimos á migración xuvenil...

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

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...os anos nos que máis mozos saíron da nosa comu-
nidade, en Galicia, foron –e aos datos me remito, que digo
eu que lle valerán– son o ano 2005 e o ano 2007.

Pero quero salientar, señor Fajardo, falando con rigorosida-
de, que non existe unha estatística rigorosa que vincule o
emprego coa emigración; volvo dicir, non existe unha esta-
tística rigorosa que vincule o emprego coa emigración; non
hai datos concretos que vinculen os movementos de padrón,
de altas e baixas no padrón de migratorios, cos contratos que
se poidan facer fóra.

Dito isto, hai que ter en conta que temos que coller os datos
e estatísticas con precaución, e isto, evidentemente, non
quere dicir que fuxa deses datos, nin moitísimo menos...
(Interrupcións.) (Murmurios.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Silencio, por favor,
porque é que ninguén pode entender así a conselleira... Eu
pido un pouco de respecto para quen está no uso da palabra;
é o mínimo que se pode facer neste Parlamento. Pídoo.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Non vou negar que existe migración, pero si que nego
que existe máis que noutros anos. Sempre houbo movemen-
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tos migratorios na nosa comunidade, sempre, e, evidente-
mente, temos que atinxirnos aos datos que manexamos.

Por outra banda, se temos en conta as cifras que manexa o
Instituto Galego de Cualificacións, que fala de mobilidade
laboral, é dicir, que fala de contratos fóra da nosa comuni-
dade, no estranxeiro e noutras comunidades, por exemplo,
no ano 2007 saíron 41.000 contratos, fronte aos 22.000 que
saíron no ano 2013.

Os movementos migratorios, insisto...,

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...falando con rigorosidade, son altas e baixas...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

(Aplausos.)

Réplica, señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: Un só dato, señora consellei-
ra, do 2009 ao 2012, foron un 22,4 % máis os galegos que
residiron no estranxeiro por baixa no padrón, pero ade-
mais vostede sabe unha cuestión, que ese dato incluso é
meirande, porque moitos dos que marchan ao estranxeiro
non se desempadroan dos seus concellos; é máis, moitos
deles nin sequera se dan de alta nos consulados dos países
de destino.

Pero a verdade é que un empeza a estar farto de que cada vez
que lle dicimos algo digan que houbo outro goberno que o
fixo peor. Evidentemente, e Franco fíxoo moito peor. ¿E iso
significa que vostedes van repetir as políticas de Franco?
Nalgúns casos queda claro que si. 

Nós non queremos que vostede nos responda como a conse-
lleira do bipartito. Vostede é a conselleira do Partido Popu-
lar, que leva gobernando neste país trinta anos, e, como con-
selleira, debía de dicir que ten pensado facer. Queda claro
que nada de nada.

Pero é verdadeiramente lamentable que vostede plantexe
que non existe ningún tipo de estatística que vincule o
emprego coa emigración; iso é evidente. A xente que morre
no Estreito e que en moitos caos é matada polas forzas de
seguridade do conxunto dos países da Unión Europea debe
vir aquí de paseo, non buscar unha vida mellor. Os meus
amigos, que tamén están na emigración, que non tiñan sala-
rio, que non tiñan emprego, marcharon a Escocia e a Gran
Bretaña de paseo, a saír de marcha, a ver se cambiaban de
mozo ou de moza. É unha vergonza que vostede diga esas
cousas aquí con esta tranquilidade. ¿Como pode plantexar
unha conselleira de Emprego que a xente marche deste país
por vicio?, (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
porque resulta que iso non ten nada que ver con atopar
emprego.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non dialoguen.

O señor FAJARDO RECOUSO: Mire, xa non son os momentos
en que a xente marcha para estudar idiomas, para mellorar a
súa formación. Non, non, a xente marcha porque non ten
vivenda, porque ten fame, porque non ten emprego, e o peor
que pode facer unha conselleira que ten que solucionar un
problema é negar un problema. Cando un nega o problema
está condenado a que o problema siga crecendo, e dentro de
pouco vostede será a primeira conselleira que terá máis des-
empregados que empregados neste país, porque a súa políti-
ca é de destrución de emprego. Pero a vostedes interésalles
a emigración, porque a emigración lles solventa os datos do
paro. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Turno de peche,
señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Gustaríame dicir –polo menos para que conste en
acta– que en ningún momento esta conselleira asumiu, evi-
dentemente, que houbera movementos migratorios e migra-
ción na nosa comunidade, mesmo dixen que a houbo outros
anos. E, por suposto, non vou aceptar tampouco as palabra
do señor Fajardo cando di que é o que o Goberno quere,
senón todo o contrario, señor Fajardo. O Goberno da Xunta
de Galicia, todo o Goberno da Xunta de Galicia, traballa
para facer da nosa comunidade unha comunidade atractiva,
para que esta comunidade lles dea a todos os galegos e gale-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

76

Número 52
12 de febreiro de 2014



gas a oportunidade de vivir aquí e mesmo tamén a oportuni-
dade de traballar aquí. 

Xa sei que vostede, máis alá do Padornelo, non quere saír e
que a xente non saia, é verdade. Eu persoalmente creo que é
moi bo que a xente teña educación formal e tamén educación
non formal. É máis, mesmo a Unión Europea está a desen-
volver programas europeos para que a nosa mocidade, a
mocidade da Unión Europea, se forme tamén, non formal-
mente, noutros países de toda a Unión Europea, porque nós
cremos que non hai fronteiras. Pero tamén é importante que
este goberno da Xunta de Galicia traballe para que a xente
volva, volva e quede aquí, e non só para que os galegos que-
den aquí, senón mesmo tamén para facer isto atractivo, para
que veña xente de fóra, como o fixemos traendo aquí inves-
timento como o de Pemex, que pode xerar na nosa comuni-
dade 1.400 postos de traballo; como o fixemos traendo
investimentos para a nosa comunidade como o de Banesco,
que vai manter todos os empregos das oficinas de Novagali-
cia Banco; como o estamos a facer no desenvolvemento da
Lei de emprendemento, un desenvolvemento dunha lei que
vai permitir, con 50 millóns de euros, que os emprendedores
teñan, non só máis fácil a tramitación dos seus proxectos,
senón mesmo tamén apoio financeiro; como o estamos a
facer dende esta consellería, apoiando con 25 millóns de
euros aqueles autónomos, mozos e non mozos, que desexen
levar adiante o seu proxecto; como o estamos a facer tamén
investindo e apoiando a creación de cooperativas e máis
altas... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fajardo, silen-
cio.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...dentro da fórmula de cooperativas; e como o esta-
mos a facer, evidentemente, definindo unha estratexia da
mocidade. 

Si, señor, temos unhas cifras de paro absolutamente inacep-
tables, e son absolutamente inaceptables na nosa mocidade.
Traballamos e facemos que o colectivo dos mozos sexan
prioritarios para todas as nosas políticas. 

No Partido Popular hai xente que é capaz de estudar e á vez
de estudar e traballar, como foi ese deputado, (Murmurios.)
pero tamén hai moitísimos galegos e galegas que son capaces

de estudar e de estudar e traballar. Ese é o exemplo que deu
a nosa comunidade: xente traballadora, xente que é capaz de
sacar adiante o seu proxecto. E este goberno o que está a
facer precisamente é apoiar eses proxectos... (A señora Mar-
tínez García pronuncia palabras que non se perciben.)

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

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...e definir unha estratexia; unha estratexia, evidente-
mente, xuvenil, que apoie os seus proxectos de vida, os seus
proxectos de educación, os seus proxectos de traballo e
mesmo tamén, ¿por que non?, os seus proxectos de ocio. 

O que está claro é que o noso goberno vai traballar por
seguir facendo da nosa comunidade unha comunidade atrac-
tiva para os galegos e tamén para os de fóra.

Nada máis. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Antes de pasar á seguinte pregunta, prégolles aos Servizos
Xurídicos da Cámara que retiren as palabras “políticas cri-
minais” e “virus mortal” pronunciadas polo señor Fajardo.
(Risos.) (O señor Fajardo Recouso pronuncia palabras que
non se perciben.) Si, si, que se retiren, porque non quero
pedirllo. E se vostede non o retira, téñoo que expulsar. Polo
tanto, quero que se retiren. (Murmurios.) (Protestas.) Que-
dan retiradas esas palabras.

Pregunta de Dª Eva Solla Fernández e dous deputados
máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre a
modificación do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade
Persoal, 065

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a pre-
gunta ten a palabra a señora Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

A finais do pasado ano, a Consellería de Benestar daba un
novo estacazo ás persoas dependentes e con discapacidade a
través do recorte do transporte para persoas de mobilidade
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reducida ou Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal,
065. O borrador do decreto di que quedarán excluídas as per-
soas e transportes de carácter regular a centros para servizos
de carácter permanente, determinando, ademais, para estas
persoas, un repago nese transporte. Os traslados agora vanse
limitar, segundo vostedes, a servizos puntuais, como acudir
a citas médicas e acudir a centros de residencia, polo que
quedan excluídas todas as persoas que vaian a centros e aso-
ciacións de colectivos onde se fai rehabilitación, terapia e
actividades diversas con persoas dependentes.

Deixan, polo tanto, a moitas persoas sen este servizo, porque
os colectivos máis pequenos, as asociacións, non van poder
custear e organizar un servizo de transporte adaptado, por
moito que vostedes lles dean unha pequena subvención. O
servizo deixa de ser, polo tanto, garantido para moitas per-
soas, poñendo en risco a continuidade dos coidados que pre-
cisan, e aínda por riba de ter que ser as asociacións as que os
prestan –porque isto debía de ser xa un dereito social– agora
mesmo corren risco de perder esa atención.

O decreto encárgase de desfacerse da responsabilidade, por-
que entre as atribucións do 065 pasa de considerarse unha
función garantir o acceso en igualdade efectiva deste servi-
zo a favorecer o acceso en igualdade efectiva, que non é o
mesmo, señora conselleira. Co cal, a a Consellería abandona
un dereito para instalarse na beneficencia, tal e como veñen
facendo nos últimos anos: se podemos, facémolo, e, se non,
non o facemos. 

Desaparece tamén como función do 065 dispoñer de recur-
sos para a normalización das actividades básicas da vida
diaria, porque vostedes supeditan proporcionar este servi-
zo aos seus recortes, e, polo tanto, eliminan esa función do
065; recortes que se evidencian no concurso que sacan
neste servizo, despedindo ou finalizando –unha das empre-
sas actuais, Aucasa– a 55 traballadoras ou traballadores. O
concurso ficou deserto en moitos lugares; non sabemos que
é o que van facer con Ferrol, Pontevedra, Vigo, Valdeorras
e Verín. 

E, ademais, peor servizo, porque pasamos de que se atende-
ran 61 zonas a que se atendan 11 zonas. E, ademais, os vehí-
culos pasan de 112 á metade. Polo tanto, están vostedes cla-
ramente desmantelando este servizo en contra do que voste-
de declarou aos medios de comunicación. E ademais hai

outra cousa, que este transporte só van poder usalo aquelas
persoas que demostren a súa imposibilidade de viaxar en
transporte público, coma se iso nos servise no rural, porque
en Galicia, señora conselleira, temos rural, e en moitos luga-
res non hai transporte público, aínda que as persoas teñan a
capacidade de utilizalo. (Aplausos.)

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

Resposta. 

Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitísimas grazas, presidente.

Falando con rotundidade, señora Solla: nin hai estacazo nin
hai ningún desmantelamento do servizo 065; nin este cam-
bio vai producir ningún tipo de recorte de ningún dereito nin
hai nin haberá ningún usuario con dereito recoñecido que
quede sen o servizo que xa se lle estaba prestando.

Partindo diso, creo que é oportuno informala de cales son os
pasos que vai dar esta consellería ao redor do servizo do 065.

En primeiro lugar, debe de ter en conta vostede, señora
Solla, como nace este servizo do 065, que, como vostede
sabe moi ben, se crea na época do Goberno bipartito: “para
a axuda ao desprazamento programado e non urxente para
que se poida acceder a un transporte ordinario”. Así o di o
decreto do Goberno bipartito.

Volvo repetir: os máis de dous mil usuarios habituais ao mes
deste servizo van seguir sendo e tendo o mesmo dereito a
usar os servizos que ata o de agora reclamaran, fora regular
ou fora de forma puntual, só que agora queremos atender a
máis xente e atendela mellor.

A realidade coa que nos atopamos, señora Solla, nestes anos,
era que o 065 cubría moitos desprazamentos a centros e resi-
dencias, e facíao dun xeito regular; é dicir, todos os días un
transporte regular. Co cal, a finalidade coa que nace o 065
queda absolutamente incumprida. A realidade coa que nos
encontrabamos, señora deputada, era que este servizo real-
mente satisfacía a moi pouca xente, posto que era moi difí-
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cil ofrecer o cumprimento que daba ese decreto –aprobado
polo Goberno bipartito–. Indico que era un servizo de taxi
gratuíto, cando se quixera, para todo o mundo, fora ou non
fora dependente, máis alá de garantir durante cinco años
–señora Solla, por se non o sabe– 13 millóns de euros ao ano
–é dicir, 60 millóns de euros– ás empresas de transportes
para levar esas 2.000 persoas. Se saben facer contas –que
estou convencida de que si–, falamos de 6.500 euros, un
millón das antigas pesetas ao ano, para transportar esas per-
soas. Iso era o que estaba facendo o Goberno bipartito como
gasto eficiente do diñeiro público para non poder dar satis-
facción ás necesidades das persoas.

Polo tanto, era absolutamente necesario mellorar o servizo,
realmente prestar este servizo, modificar o decreto e sacar
varios concursos, señora Solla. E, así, a partir de agora, non
lea só un cacho e interésese polo menos por ter máis infor-
mación desta consellería. Imos manter o 065 como un ser-
vizo de transporte público adaptado para as persoas que
non poden utilizar transporte público ordinario e que pre-
cisen de servizos puntuais, que non regulares, puntuais,
pero...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

(Aplausos.)

Réplica, señora Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

Señora conselleira, eu non lin cachos, lin o proxecto de
decreto e lin o concurso polo que vostedes sacan outra vez a
concurso –valla a redundancia– este servizo.

Se a vostede non lle parece recorte pasar de 13 millóns de
euros neste servizo a 3,75 millóns de euros, se a vostede non
lle parece recorte pasar de 112 vehículos a que durante a
semana só haxa 44, se a vostede non lle parece recorte que
estes mesmos vehículos teñan que pasar de atender 61 zonas
a 11 –quere dicir que é o mesmo territorio, pero cada auto-
bús vai ter que recorrer máis quilómetros–, pois xa me dirá
vostede o que é un recorte. A verdade é que vostede consi-
dera que eu non sei sumar, pero eu penso que cando hai
menos orzamento, evidentemente, o servizo vai ser peor. 

E claro que o servizo necesitaba melloras, iso non llo vou
negar eu, pero para facer melloras, señora conselleira, non é
necesario recortar. 

E, por favor, non veñan aquí mentir. Dicir que ninguén vai
quedar sen este servizo cando xa moitas persoas dependen-
tes e moitas que acoden a moitos colectivos van quedar sen
transporte e están alarmadas porque temen quedar na súa
casa é, dende logo, cando menos, un pouco inapropiado pola
súa parte.

Hai moitas persoas que viven no rural que non teñen trans-
porte público e que tampouco poden agora acollerse a este
transporte adaptado. Polo tanto, é un cinismo pola súa parte
vir aquí dicir que aínda por riba van aumentar ese servizo,
señora conselleira.

Entendo que a vostede non lle gusta ter que oír isto, e por iso
abanea a cabeza, pero realmente a situación na que están
moitas persoas dependentes é claramente lamentable. Dáme
igual que custe 12 millóns, dáme igual que custe 20, coma
se ten que custar 500, por dicir unha barbaridade. Señora
conselleira, son dereitos sociais... (A señora Solla Fernández
pronuncia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Grazas, é que terminou o tempo, señora Solla. 

(Aplausos.)

Turno de peche, señora conselleira.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitísimas grazas, presidente, por darme turno para
dar resposta á señora Solla.

Señora deputada, a verdade é que volve outra vez ratificarme
que, efectivamente, vostede só le un cacho do Diario Oficial
de Galicia e non le o resto, porque agora mesmo está aberto
un concurso, agora mesmo, para darlle resposta ao transpor-
te de todos os centros e residencias titularidade da Xunta de
Galicia onde se vai levar o transporte regular. É dicir, todos
os usuarios do 065 que a diario estaban indo aos centros da
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Xunta de Galicia van ter exactamente a mesma oportunidade,
van ser levados non polo concurso que coñece vostede –do
único que fala, por iso fala de recortes– senón por outro con-
curso que tamén está en marcha e que vai paralelo. E o que
tentamos facer con isto é dividilo en tres servizos que van dar
máis e mellor resposta aos dependentes.

Primeiro de todo, a esencia do 065, que debe de quedar ben
patente, é que é un servizo do 065 non para o rural, senón
para a xente dependente que necesita dun servizo puntual,
que necesita ir tres días ao fisioterapeuta. Tamén hai outro
concurso en marcha –que é a segunda pata deste concurso,
da que vostede non fala–, onde se vai levar a toda a xente
que ten –exactamente igual que nas escolas infantís, nos
colexios– praza nun centro de día nun autobús de carácter
regular. E, por outra banda, un acordo ao que temos chega-
do, onde ás 2.300 prazas concertadas públicas da discapaci-
dade lles incrementamos o seu presuposto este ano en 4
millóns de euros para que as entidades de discapacidade poi-
dan levar aos 300 usuarios con discapacidade con prazas en
centros desas entidades. En definitiva, ningún dos usuarios
do 065 vai perder nin o máis mínimo dereito, senón que é
xusto todo o contrario, o que queremos facer é, garantindo
os dereitos dos que están, a máis xente con dependencia
–non do rural, non é un problema de transporte metropolita-
no o que leva esta consellería– e que precisa dun transporte,
darlle resposta.

Mire, señora Solla, pode ser que sexa a primeira vez que oco-
rre que un goberno lle saca unha denuncia que sae hoxe nos
medios de comunicación precisamente por falta de atención
do 065, é un señor de Coristanco que di que non o leva o 065.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Perdón, de
Coirós, ten razón, non é de Coristanco, é de Coirós. (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.) Era importante...

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

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): ...é que os de Coristanco non teñen dereito, só os de
Coirós. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Risos.) É por iso. (Aplausos.) Era importante esa aprecia-
ción.

Isto, señora Solla, é o que non quero eu, baixo ningún con-
cepto, consentir. Isto é o que non pode nin vai pasar, a partir

de agora, co decreto desta Xunta de Galicia e cos concursos
desta Xunta de Galicia.

Nada máis. Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora con-
selleira.

Pregunta de D. Daniel Rodas Chapela, do G.P. do Bloque
Nacionalista Galego, sobre os criterios utilizados polo
Goberno galego nas negociacións a nivel estatal para a
repartición das cotas de especies peláxicas

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a pre-
gunta ten a palabra o señor Rodas.

O señor RODAS CHAPELA: Boa tarde.

Custar, custou, pero por fin, señora conselleira, recibiu ao
sector; e en vez de facer cábalas sobre o mal tempo decidiu
atender a demanda que estaba a reclamarlle que se puxera á
fronte do sector e defendese unha posición propia. Máis vale
tarde que nunca. A pesar de terse reunido nunha reunión pri-
vada, nunha reunión clandestina, ninguneando unha vez
máis a Comisión de cerco. Pero, bueno, menos mal, máis
vale tarde que nunca.

Aínda que tamén teño que engadir que estou preocupado
polo que se trasladou da reunión, dado que o que se trasla-
dou aos medios de comunicación é que vostede está dispos-
ta a colaborar co sector pero con base en tres criterios, que
son a revisión dos erros nos datos, que a Administración vai
ir, unha vez máis, por detrás do sector e que van xestionar as
cotas de forma conxunta.

Como vostede ben sabe, iso é totalmente insuficiente, pois
non chega ao fondo do problema. O fondo do problema é
que o reparto xa é de por si discriminatorio dende a Unión
Europea. Este ano, de xarda correspóndennos 22.000 tonela-
das. 7.000 de sanción que temos que asumir por un exceso
de cota, por un exceso de pesca, que a frota galega non levou
a cabo; ou, cando menos, que a frota galega é das que menos
se beneficiou.

A segunda cuestión de fondo é que realmente o preacordo
que estableceron o 20 de decembro do ano pasado era fun-
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damentalmente 70-30, o 70 % en función das cotas históri-
cas. E, como vostede ben sabe, aí saímos realmente trasqui-
lados porque a frota galega, no período que se contempla,
que é no período 2002-2011, estivo regulada con topes por
día e semana, mentres que outros non. O exceso de cota
–como dicía antes– debe pagalo o que realmente a pescou.
E, desde logo, o que nos parece totalmente inxustificable é o
modelo que se leva implantando nestes últimos anos, de
apertura a finais de febreiro, que deixa descolocada e fóra de
cobertura total a frota galega. Vostede ben sabe que a parte
máis importante da frota non chega a pescala, porque cando
a xarda chega aquí a cota está completamente esgotada. E o
mesmo podemos dicir da cota do xurelo. Como vostede ben
sabe, a negociación que o seu ministro e vostede mesma res-
paldaron como excelente pasou ameazándonos con que é un
40 %, cando en realidade...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rodas.

(O señor Rodas Chapela pronuncia palabras que non se
perciben.)

Moitas grazas.

(Aplausos.)

Ten a palabra para respostar a conselleira do Medio Rural e
do Mar.

A señora CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR (Quinta-

na Carballo): Moitas grazas, señora presidenta.

Señor Rodas, a verdade é que non sei por onde empezar a
contestarlle. En principio dime vostede que máis vale tarde
que nunca, que recibín o sector e que por fin atendín as
demandas do sector. Vamos ver se nos aclaramos.

Antes de ir ás reunións a Madrid, onde foi o sector repre-
sentarse e defender os seus propios intereses, mantivéronse
na miña consellería cinco reunións para preparar as posibili-
dades de acordo en Madrid. Unha vez que os propios repre-
sentantes do sector aceptaron os acordos e viñeron encanta-
dos con eses acordos que eu teño que dicir que supoñen, por
exemplo, no caso da xarda, que fronte a unha participación
histórica do 21 % agora teñamos o 24,8 %, que aumentara-
mos un 13,53 % as posibilidades de pesca respecto do ano

2013, e que no caso do xurelo teñamos o 43,2 % da cota
agregada fronte ao 27,3 % da frota vasca. Pois, se eses acor-
dos son malos, eu non sei como fixemos o ano pasado.

Pero, en fin, cando viñeron de Madrid, empezaron a ver os
datos e déronse conta de que había erros neles, solicitáronme
unha reunión e recibinos. Tivemos unha xuntanza na Conse-
llería do Medio Rural e do Mar e acordamos todos revisar os
datos para detectar erros, e que eses erros se corrixirían. O
mércores da semana seguinte chamáronme por teléfono para
pedirme aprazar a reunión para o venres da semana seguinte.
Díxenlles que non había ningún problema, e o xoves á mañá
destápome na prensa oíndo que alguén decidiu amarrar espe-
rando unha reunión coa señora conselleira, reunión que non
pediron e que máis ben pediran aprazar.

Entón, punto primeiro. Nunca deixei de reunirme co sector.
Punto segundo, con quen teño que reunirme é cos represen-
tantes do sector e non con catro loucos que vaian tirar pedras
a San Caetano. A eses nin os recibín, nin os recibo, nin os
recibirei nunca xamais. (Aplausos.) Só vou recibir os repre-
sentantes do sector. (Aplausos.)

O criterio que vai defender sempre esta conselleira e o
Goberno de Galicia é aquel criterio que beneficie a nosa
frota, que permita unha boa xestión dos recursos e que per-
mita que a frota teña futuro. Iso foi o que se falou onte á
tarde na reunión que tivemos con todo o sector.

Non hai unha soa reunión clandestina, todas as reunións son
con luz e taquígrafos. E os representantes do sector non aco-
den con criterios propios, senón cos que lle pide o sector que
defendan, a reunirse comigo e a analizar eses datos. O pro-
blema é doutros que intentan enganar a xente, que intentan
confundir a xente.

E o que non se pode dicir é, como di vostede na súa exposi-
ción de motivos, que o País Vasco leva o 70 % da cota da
xarda cando realmente leva o 48 %. Non se pode enganar a
ninguén, señor Rodas, porque os números cantan.

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do señor Rodas Chapela.
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O señor RODAS CHAPELA: Mire, señora conselleira,
mire, este é un barco vasco; faga o favor, mire. E estes son
dous barcos galegos, o Subrido, de Cangas, e mais o Orien-
te, de Vigo. Tres barcos do mellorciño dunha frota e mais da
outra. Mire como queda a nosa excelente negociación que
vostede levou a cabo. Este barco, o que lle dicía que era
vasco, o Mariñelak, pertence ao porto de Getaria. ¿Sabe
canta xarda lle correspondeu? 142.658 quilos. ¿Sabe cantos
lle corresponde, por exemplo, a Asturias? Bastante menos, e
en Asturias son 11 buques. Por exemplo, ¿sabe en Malpica
–que nós temos 14 buques– canto nos corresponde de
xarda?, –¡14!–, 124.729 quilos. Esa é a súa magnífica nego-
ciación.

Quen realmente mente é vostede, porque vostede sabe que
non o recoñeceu o sector porque o sector consideraba isto
escandaloso. E sabe ademais que foron recibidos a través
dunha chamada de Facebook e non a través dos lexítimos
representantes.

Polo tanto, señora conselleira, póñase as pilas que nos esta-
mos a xogar o futuro. E antes puxen dous barcos galegos...
(Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: Silencio.

O señor RODAS CHAPELA: ...pero é que, se quere, tamén lle
dou as cotas do que ese barco vasco pode capturar de xure-
lo, nesa negociación da que tan beneficiados saímos, en
comparación co noso. Pois, mire vostede, o Mariñelak de
xurelo ten 345.000 toneladas. ¿Sabe canto teñen os nosos?
Mire, os nosos teñen... o Subrido, na 8C, 14.000; e o Orien-
te, na 8C, 24.000. Esa é a magnífica negociación. (Aplau-
sos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rodas.

Ten a palabra para a réplica a conselleira do Medio Rural e
do Mar.

A señora CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR (Quinta-

na Carballo): Señora presidenta. Señorías.

Señor Rodas, vamos ver, con cariño..., (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR (Quinta-

na Carballo): ...con cariño llo vou dicir, non se pode ir aos
extremos. Tamén podemos dicir, logo, que hai dous barcos
que teñen porto base en Portosín e só eses dous barcos teñen
máis cupo de xurelo que todos os 14 barcos de cerco que ten
o porto de Bermeo. Pero non se pode ir a eses exemplos,
imos ao xeral.

Vostede dáme datos e fálame dun barco, ¿non se dá conta de
que ao mellor ese barco está en África, que podía estar por
un erro nunha lista e que xa non vai ter dereito a esas cotas?

Mire, o País Vasco ten 69 buques, pero ten 11.041 GT. Gali-
cia ten 153 buques, pero só temos 5.900 GT. Logo temos que
saber ben clariño cales son os problemas da nosa frota e
defendela para que a nosa frota teña futuro. E eu pódolle
dicir que algúns dos que convocaron esa folga –ou non sei
como chamarlle, eu sempre digo que non foi unha folga, que
estiveron amarrados porque, por desgraza, tivemos mal
tempo, e así o recoñecían eles onte– dixeron: con este acor-
do, a nosa frota ten futuro. Sen este acordo, a nosa frota non
ten futuro.

Pero voulle dar máis datos para que tome nota e despois,
cando queira, mos cuestione se me di que eu minto. O País
Vasco ten de media para a xarda, de quilos por GT, 340.
Galicia ten de media para a xarda, 324. Esta é a gran dife-
renza que temos do País Vasco con Galicia. No xurelo, Gali-
cia ten 1.513 quilos por GT. O País Vasco ten 511 quilos por
GT. Se sumamos a xarda e mais o xurelo das tres zonas, o
País Vasco ten 811 quilos de media por GT e Galicia ten
1.838. Dende logo, nós non saberemos negociar, pero estou
convencida de que, con esta cantidade de pesca que traemos,
a nosa frota terá futuro. Da outra maneira, en Galicia soa-
mente uns poucos que tiñan os barcos grandes podían ir pes-
car a xarda ao País Vasco, e o resto da nosa frota pequena
quedaba a velas vir, pois cando chegaba o segundo semestre
xa outros consumiran a nosa cota. Así, agora Galicia poderá
regularse a si mesma e ter a cota á disposición para cando
cada un a queira poñer no mercado.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Esgotada a orde do día, levántase a sesión.
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Boa tarde. Moitas grazas.

Remata a sesión ás cinco e corenta e cinco minutos da tarde.
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