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DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
IX lexislatura

Serie Pleno

Sesión plenaria
29 de maio de 2013
Presidencia da Excma. Sra. Dª Pilar Rojo Noguera

ORDE DO DÍA
Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 4423 (09/PNP-000326)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de protección e exclusión social, loita contra a pobreza e
apoio á infancia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 64, do 06.03.2013

4.2 4625 (09/PNP-000336)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro
Sobre a elaboración e a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun informe mensual en relación coa vía de arbitraxe que se está a desenvolver en relación coa comercialización
indebida das participacións preferentes das entidades financeiras
Publicación da iniciativa, BOPG nº 67, do 12.03.2013

4.3 5807 (09/PNP-000437)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de servizos ferroviarios
Publicación da iniciativa, BOPG nº 80, do 03.04.2013

4.4 6148 (09/PNP-000457)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento e remate das obras da autovía da Costa da
Morte xa iniciadas, así como coa execución do tramo comprendido
entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no proxecto adxudicado
Publicación da iniciativa, BOPG nº 89, do 18.04.2013

4.5 6269 (09/PNP-000470)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

ORDE DO DÍA

Nóvoa López, Enrique e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a construción dunha nova vía de enlace para o polígono
ourensán de San Cibrao das Viñas desde a estrada N-525 ata a
autovía das Rías Baixas A-52

Sobre a política de contratación prevista pola Xunta de Galicia en
relación coas entidades condenadas no último ano por delitos
contra os dereitos laborais e fundamentais

Publicación da iniciativa, BOPG nº 89, do 18.04.2013

5.3 5792 (09/INT-000239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre a decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servizos ferroviarios en Galicia

4.6 7424 (09/PNP-000558)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do
Goberno central para o reinicio pola Axencia Tributaria, ao
abeiro do Plan de residencias suntuarias, das investigacións
daqueles patrimonios susceptibles de teren vinculacións co
narcotráfico
Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

4.7 7611 (09/PNP-000574)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego diante
do Goberno central en relación coa proposta de modificación da
demarcación da planta xudicial
Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

4.8 7637 (09/PNP-000576)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación coa declaración de impacto ambiental do proxecto de
explotación dunha mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto, no
concello de Cabana de Bergantiños
Publicación da iniciativa, BOPG nº 102, do 15.05.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 80, do 03.04.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 80, do 03.04.2013

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 8032 (09/POPX-000025)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Fernández, Manuel
Sobre o avance producido, en termos de transparencia, durante
o mandato do Sr. presidente da Xunta de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 22.05.2013

6.2 8040 (09/POPX-000026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a relación do Sr. presidente da Xunta de Galicia con Marcial Dorado
Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 22.05.2013

6.3 8059 (09/POPX-000027)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as declaracións do presidente acerca da presunta destrución de expedientes oficiais de gastos da Xunta de Galicia con
relación a Marcial Dorado

Punto 5. Interpelacións

Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 22.05.2013

5.1 4576 (09/INT-000194)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para impulsar
e modernizar o ferrocarril en Galicia

Punto 7. Preguntas ao goberno

Publicación da iniciativa, BOPG nº 67, do 12.03.2013

5.2 5610 (09/INT-000232)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo

7.1 3756 (09/POP-000321)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o posible impacto da colaboración entre a Consellería de
Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza e a Federación
Galega de Municipios e Provincias na xestión dos procesos
selectivos para os corpos de Policía Local realizados en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 58, do 26.02.2013

ORDE DO DÍA

7.2 8039 (09/PUP-000039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para
garantir a continuidade da fábrica T-Solar de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 22.05.2013

7.3 8070 (09/PUP-000040)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Beiras Torrado, Xosé Manuel e 2 máis
Sobre a política prevista polo Goberno galego en relación coa
situación de emerxencia social que está a vivir Galicia

7.6 3127 (09/POP-000257)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón
Sobre a proposta que vai defender a Xunta de Galicia diante do
Goberno central para garantirlles aos gandeiros galegos a percepción dun prezo mínimo do leite baseado nos custos de produción na redacción do Proxecto de lei da cadea agroalimentaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 51, do 13.02.2013

7.4 2149 (09/POP-000181)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez González, Román e 4 máis
Sobre o balance da implementación dos contratos programa nos
centros educativos de Galicia

7.7 6103 (09/POP-000560)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre a valoración do Goberno galego da cota da xarda asignada
pola Unión Europea ao Goberno español para o ano 2013, as
medidas adoptadas para protexer o desprazamento da frota galega ata as augas do Cantábrico, así como a presentación dalgunha
queixa diante do Goberno central en relación cos prexuízos ocasionados aos pescadores pola falta de concreción nas datas de
apertura e peche da campaña

Publicación da iniciativa, BOPG nº 37, do 24.01.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 89, do 18.04.2013

7.5 6926 (09/POP-000639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as xestións previstas polo Goberno galego para garantir a
protección efectiva dos dereitos laborais dos traballadores da
empresa Unísono en Vigo

7.8 6703 (09/POP-000613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego en relación co acordo parlamentario referido ao mantemento da factoría
e do emprego da empresa de conservas Cuca en Vilaxoán

Publicación da iniciativa, BOPG nº 95, do 02.05.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 25.04.2013

Publicación da iniciativa, BOPG nº 106, do 22.05.2013

SUMARIO

Retómase a sesión ás dez e catro minutos da mañá.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Manuel Vázquez Fernández, do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre o avance producido, en termos de transparencia, durante o mandato do Sr. presidente da Xunta de Galicia. (Punto
sexto da orde do día.)
Intervención do autor: Sr. Vázquez Fernández (S). (Páx. 10.)
Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 11.)
Réplica do autor: Sr. Vázquez Fernández (S). (Páx. 11.)
Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 12.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre a relación do Sr. presidente da Xunta de Galicia con Marcial Dorado. (Punto sexto da orde do día.)
Intervención do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 13.)
Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 14.)
Réplica do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 15.)
Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 15.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª Yolanda Díaz Pérez, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre as declaracións do presidente acerca da presunta destrución de expedientes oficiais de gastos da Xunta de Galicia con relación a Marcial Dorado. (Punto sexto da orde do día.)
Intervención do autor: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 16.)
Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 17.)
Réplica do autor: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 19.)
Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 20.)
A señora Martínez García (AGE) é chamada á orde por terceira vez e sancionada coa expulsión da sesión plenaria. (Páx. 21.)
O señor Beiras Torrado(AGE) intervén por unha cuestión de orde. (Páx. 21.)

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Carmen Gallego Calvar e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de protección e exclusión social,
loita contra a pobreza e apoio á infancia. (Punto cuarto da orde do día.)
A señora presidenta anuncia as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 21.)
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Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 22.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Ron Fernández (AGE). (Páx. 24.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Adán Villamarín (BNG) (Páx. 25.) e Sr. Rodríguez Arias (P). (Páx. 26.)
A señora Gallego Calvar (S) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 27.)

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Pedro Puy Fraga, sobre a elaboración e a presentación no Parlamento de Galicia dun informe mensual en relación coa vía da arbitraxe que se está a desenvolver en relación coa comercialización indebida das participacións preferentes das entidades financeiras. (Punto cuarto da orde do día.)
A señora presidenta anuncia as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 28.)
Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Pouso Maneiro (P). (Páx. 29.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Jorquera Caselas (BNG) (Páx. 30.) e Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 32.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 33.)
A señora Pouso Maneiro (P) intervén para posicionarse respecto das emendas. (Páx. 34.)
O señor Puy Fraga (P) intervén por alusións. (Páx. 36.)
A señora Gallego Calvar (S) solicita a palabra pero élle denegada polo señor presidente (Santalices Vieira). (Páx. 36.)

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de servizos ferroviarios. (Punto cuarto da orde do día.)
O señor presidente (Santalices Vieira) anuncia as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 37.)
Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Fernández Calviño (AGE). (Páx. 37.)
O señor presidente (Santalices Vieira), dadas as continuas interrupcións desde os escanos, suspende a sesión por uns minutos para unha reunión cos portavoces. (Páx. 39.)
Suspéndese a sesión.
Retómase a sesión.
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Fernández Fernández (S). (Páx. 39.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Pontón Mondelo (BNG) (Páx. 40.)e Sr. Rodríguez González (P). (Páx. 41.)
O señor Fernández Calviño (S) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 43.)

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e tres deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento e remate das
obras da autovía da Costa da Morte xa iniciadas, así como coa execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no proxecto adxudicado. (Punto cuarto da orde do día.)
O señor presidente (Santalices Vieira) anuncia as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 44.)
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Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Soneira Tajes (S). (Páx. 44.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Fajardo Recouso (AGE). (Páx. 46.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Pontón Mondelo (BNG) (Páx. 47.) e Sra. Piñeiro Martínez (P). (Páx. 48.)
A señora Soneira Tajes (S) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx.)
Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Enrique Nóvoa López e seis deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a construción dunha nova vía de enlace para o polígono ourensán de San Cibrao
das Viñas desde a estrada N-525 ata a autovía das Rías Baixas (A-52). (Punto cuarto da orde do día.)
O señor presidente (Santalices Vieira) anuncia as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 51.)
Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Nóvoa López (P). (Páx. 52.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Paz Franco (BNG) (Páx. 53.) e Sr. Fernández Fernández (S). (Páx. 54.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sr. Fernández Calviño (AGE). (Páx. 55.)
O señor Nóvoa López (P) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 56.)
Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para o reinicio pola Axencia Tributaria, ao abeiro do Plan de residencias suntuarias, das investigacións daqueles patrimonios susceptibles de teren vinculación co narcotráfico. (Punto cuarto da orde do día.)
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 56.)
Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 57.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Paz Franco (BNG) (Páx. 59..), Sr. González Santín (S) (Páx. 60.) e Sr. Puy Fraga (P). (Páx. 61.)
A señora Díaz Pérez (AGE) intervén para posicionarse sobre as emendas. (Páx. 63.)
Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz Franco, sobre as demandas que
debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación coa proposta de modificación da demarcación da planta xudicial. (Punto cuarto da orde do día.)
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 63.)
Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Paz Franco (BNG). (Páx. 64)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Prado Del Río (P). (Páx. 66.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Díaz Pérez (AGE) (Páx. 67.) e Sra. Sestayo Doce (S). (Páx. 68.)
A señora Paz Franco (BNG) intervén para posicionarse sobre a emenda. (Páx. 69.)
Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D. Francisco Jorquera Caselas, sobre as actuacións
que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación dunha mina
de ouro a ceo aberto en Corcoesto, no concello de Cabana de Bergantiños. (Punto cuarto da orde do día.)
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 70.)
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Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx.70.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Caamaño Domínguez (S). (Páx. 72.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sr. Sánchez García (AGE) (Páx. 73.) e Sr. Núñez Centeno (P). (Páx. 74.)
O señor Jorquera Caselas (BNG) intervén para posicionarse sobre a emenda. (Páx. 75.)
Votación das proposicións non de lei
Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Carme Gallego Calvar e dous deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de protección e exclusión social, loita
contra a pobreza e apoio á infancia: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 76.)
A señora Pouso Maneiro (P) intervén para comunicar o resultado da transacción. (Páx. 76.)
Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Pedro Puy Fraga, sobre a elaboración e a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun informe mensual en relación coa vía de arbitraxe que se está a desenvolver en relación coa comercialización indebida das participacións preferentes das entidades financeiras: aprobado por 57 votos a favor, 1
voto en contra e 15 abstencións. (Páx. 76.)
Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez,
sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de servizos ferroviarios: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en contra
e ningunha abstención. (Páx. 77.)
Votación do punto 1 da Proposición non de lei do G:P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e tres deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento e remate das obras da autovía da Costa
da Morte xa iniciadas, así como coa execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no proxecto adxudicado:
rexeitado por 18 votos a favor, 40 en contra e 15 abstencións. (Páx. 77.)
Votación da Proposición non de lei do G:P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e tres deputados máis,
sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento e remate das obras da autovía da Costa da Morte
xa iniciadas, así como coa execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no proxecto adxudicado, agás o
punto 1: rexeitada por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 77.)
Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Enrique Nóvoa López e seis deputados máis, sobre
as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a construción dunha nova vía de enlace para o polígono ourensán de San
Cibrao das Viñas desde a estrada N-525 ata a autovía das Rías Baixas A-52: aprobada por 40 votos a favor, 15 en contra e 18 abstencións. (Páx. 77.)
Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez,
sobre a realización de xestións polo Goberno galego diante do Goberno central para o reinicio pola Axencia Tributaria, ao abeiro do Plan de
residencias suntuarias, das investigacións daqueles patrimonios susceptibles de teren vinculacións co narcotráfico: aprobado por 73 votos a
favor, ningún en contra e ningunha abstención. (Páx. 77.)
Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª Tereixa Paz Franco, sobre as demandas que
debe realizar o Goberno galego diante do Goberno central en relación coa proposta de modificación da demarcación da planta xudicial: rexeitada por 33 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 78.)
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Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa declaración de impacto ambiental do proxecto
de explotación dunha mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto, no concello de Cabana de Bergantiños: rexeitado por 33 votos a favor, 40 en
contra e ninguna abstención. (Páx. 78.)

Alteración da orde do día
A señora presidenta comunica, antes de suspender a sesión, a acumulación das interpelacións da señora Pontón Mondelo (BNG) e do señor
Fernández Fernández (S). (Páx. 78.)
Suspéndese a sesión ás tres e media da tarde e retómase ás cinco da tarde.
O señor presidente (Santalices Vieira) recorda que se van debater de xeito acumulado as seguintes interpelacións. (Páx. 78.)

Interpelación de Dª Ana Belén Pontón Mondelo, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre as medidas previstas polo
Goberno galego para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia. (Punto quinto da orde do día.)
Interpelación de D. Raúl Fernández Fernández e dous deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre a decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios servizos ferroviarios en Galicia. (Punto quinto da orde do día.)
Intervención dos autores: Sra. Pontón Mondelo (BNG) (Páx. 78.) e Sr. Fernández Fernández (S). (Páx. 80.)
Resposta da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Hernández Fernández de Rojas). (Páx. 82.
Réplica dos autores: Sra. Pontón Mondelo (BNG) (Páx. 85.) e Sr. Fernández Fernández (S). (Páx. 86.)
Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Hernández Fernández de Rojas). (Páx. 87.)

Interpelación de Dª María Consuelo Martínez García, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre a política de contratación prevista pola Xunta de Galicia en relación coas entidades condenadas no último ano por delitos contra os
dereitos laborais e fundamentais. (Punto quinto da orde do día.)
Intervención do autor: Sr. Fajardo Recouso (AGE). (Páx. 88.)
Resposta da Xunta: Sra. conselleira de Facenda (Muñoz Fonteriz). (Páx. 91.)
Réplica do autor: Sr. Fajardo Recouso (AGE). (Páx. 93.)
Réplica da Xunta: Sra. conselleira de Facenda (Muñoz Fonteriz) (Páx. 94.)
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Retómase a sesión ás dez e catro minutos da mañá.
A señora PRESIDENTA: Por favor, vaian ocupando os seus
escanos.
Ben, bo día de novo.
Reiníciase a sesión co punto 6, de preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D.
Manuel Vázquez Fernández, do G.P. dos Socialistas de
Galicia, sobre o avance producido, en termos de transparencia, durante o mandato do Sr. presidente da Xunta de
Galicia
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Vázquez
para formular a súa pregunta.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.
Señorías, señores deputados.
Señor Feijóo, transparencia e transparentar é o contrario
de ocultar. A pregunta é: ¿que está ocultando vostede? Leva
vostede catro anos manipulando e enganando nas sesións de
control parlamentario. Pero no caso da súa relación co narcotraficante Marcial Dorado ao longo de case nove anos a
súa postura non é de ocultar, é un insulto permanente a este
Parlamento e aos cidadáns de Galicia. Vostede está claro que
non sabe como pasar esa páxina negra da súa historia e
intenta facelo mentindo. Voulle dar probas desas mentiras e
desas contradicións na relación que tivo vostede co señor
Dorado.
Primeiro. O día 14 de maio fai declaracións pomposas
dicindo que “ante as solicitudes de documentación do Partido Socialista de Galicia, queremos acreditar determinadas
acusacións e explicar, polo tanto, que transparencia, toda;
documentación, toda; e datos, todos”. 14 de maio.
15 de maio. Na anterior sesión parlamentaria di vostede
xusto o contrario, recúa e di que “non podo garantir datos
completos sobre as unións empresariais de Dorado e o
Goberno galego porque os contratos anteriores ao 2003”
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–cando vostede era amigo de Marcial Dorado– “foron destruídos”. En vinte e catro horas pasou de dicir unha cousa a
dicir a contraria. O máis curioso, ao día seguinte, 16 de
maio, comparece o secretario xeral do Sergas e déixao a vostede por mentiroso dicindo que non están destruídos os
expedientes anteriores ao 2003 senón que son inmanexables
e que non se poden ensinar.
Señor Feijóo, nesta Cámara primeiro veu vostede dicindo que non sabía quen era Marcial Dorado. Despois veu vostede dicindo: vou dar todos os datos e todos os contratos. A
continuación di: non podo dar os datos e os contratos porque
se destruíron os anteriores ao 2003. E a continuación di que
non se destruíron pero que é moi complicado dalos. ¿Vostede cre que hai alguén que vaia crer a súa versión e a versión
que está dando?
Señor Feijóo, se vostedes foron capaces de ensinar os
datos en catro días do que licitou, do que adxudicou o
Goberno galego durante vinte anos a Marcial Dorado en dez
consellerías, ¿como non é capaz de dar os datos dunha consellería...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: ...da que curiosamente
vostede era o secretario xeral técnico?
Señor Feijóo –remato–, ¿que está pasando e que ten que
pasar para acabar dunha vez dicindo vostede a verdade
disto?
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: ¿Que está ocultando? E
sobre todo unha pregunta: ¿estao ocultando porque o seguen
ameazando os mesmos de antes?
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: ¿Ou é porque vostede
non quere dicir a verdade?
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Moitas grazas, señora presidenta.
Pensei, señor Vázquez, que ía vostede exercer de secretario do Partido Socialista e do grupo parlamentario máis
importante da oposición. Vexo que non, que vostede exerce
de telonero doutros grupos que preguntan polo mesmo. Pero
como vén sendo habitual, lamentablemente, un partido que
está de acordo coa Constitución, que está de acordo co Estatuto de autonomía, que gobernou en España o maior período
democrático do noso país –máis de vinte anos– e que incluso gobernou co BNG en Galicia durante catro non quere
exercer a oposición. En todo caso, señoría, a axenda vostede
elíxea, eu elixo o corresponder ao Parlamento e gobernar
Galicia.
Señoría, non hai maior proba de transparencia que comparecer na Cámara e que compareza o secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade a respostar todo o que os
arquivos e toda a relación de pagos do Servizo Galego de
Saúde pon á disposición e á información do Goberno. Señoría, como vostede sabe, pediu información de 15.000 expedientes e de 17.000 millóns de pesetas durante os últimos
vinte anos. E agora vén aquí dicir non sei que dos arquivos.
Os arquivos da Xunta no ano 2009, señoría, vostedes atopáronos, de entre o ano 5 e o ano 9, e eu atopeinos no ano 9,
eran os mesmos.
¿Vostedes destruíron documentos? Seguro que non. ¿Nós
destruímos documentos? Asegúrolle que non. E, polo tanto,
a cuestión non é só traer documentos, que poderiamos dicir:
mire, os documentos que atopamos cando chegamos ao
Goberno no ano 2009 son estes. Non, non quixemos facer
iso, iso era o fácil; a cuestión era rastrexar os pagos e, polo
tanto, dar unha información que incluso non se pedía. Porque non pediron subvencións, nin pediron axudas, tan só

pediron contratos. E demos toda a información: dos contratos, das axudas e das subvencións, pero non baseados nunha
documentación dun arquivo de hai vinte anos, non, en relación con todos os pagos que fixo a Tesourería da Comunidade Autónoma. E todo iso está á súa disposición.
O problema, señor Vázquez, é que non lle gusta a información. ¿Por que? Porque esa información destrúe a infamia
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que vostedes levan durante dous meses. Xa lle digo, señoría,
gustaríame que na próxima pregunta me fale vostede directamente dos contratos do señor Dorado, e así pedirei á presidenta a acumulación das preguntas para contestar á mesma
oposición.
Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para réplica o señor

Vázquez Fernández.

O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Bueno, moitas grazas.
Señor presidente, vostede segue na liña de coherencia.
Hoxe acábame de rebaixar de ser o responsable de filtrar o
caso a telonero. Non está mal, xa non está mal, xa non é
culpa do Partido Socialista, que ten unha campaña avesa
para facerlle dano a vostede. Agora imos de teloneros.
Mire, voulle dar unha opinión: está empeñado cunha
reforma electoral, a reforma da Cámara. Eu propóñolle unha
reforma moi sencilla: artigo 1, dicir a verdade no Parlamento galego. (Aplausos.) Mire que fácil, ¿verdade? (Aplausos.)
Ese é o artigo que lle fai falta para darlle credibilidade a esta
Cámara e a este Parlamento.
Señor Feijóo, explíqueo como queira. Non hai ninguén
que crea que vostedes puideron revisar as contas de vinte
anos en dez consellerías e non as puideron revisar na consellería da que vostede era secretario xeral naquel momento. Mandaron vostedes o secretario xeral técnico explicar o
inexplicable e o home non puido. Dixo: non, non, papeis
hai, o que pasa é que non llos quero dar. Es como si me
mandan que lleve las camas al Parlamento. Non, non traia
as camas ao Parlamento, traia os papeis, traia os datos, traia
as facturas.
¿Vostede cre que alguén lle vai crer este discurso? Vostede, que segue pretendendo falar e quedar ben pero non
ensinar os papeis. Mire, eu fágolle as preguntas moi concretas, que é ao que estamos aquí. Moi fácil: ou mentiu vostede na anterior sesión parlamentaria ou mente o secretario
xeral técnico da consellería. Ou mente el cando di que hai os
documentos ou mente vostede, que dixo aquí que non os
había. A pregunta é: se non se destruíron os documentos,
¿por que non os trae aquí e nolos ensina?
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Remato, señor presidente, cunha cousa.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Explique –que levamos
moitas sesións– cal era o motivo da súa amizade con Marcial Dorado. Explique cales foron (Murmurios.) –si– as relacións de empresas deste narcotraficante co Goberno galego.
A señora PRESIDENTA: Remate, señor Vázquez, por
favor.
O señor VÁZQUEZ FERNÁNDEZ: Explique, señor Feijóo
–ten outra oportunidade–, por que presentou a dimisión no
2003 ante o señor Fraga e agora di que non hai por que falar
diso. A pregunta sobre todo que lle deixo aí –estamos en
Cámara parlamentaria, estamos no Parlamento, respecte o
Parlamento–: ¿quen mentiu: vostede na anterior sesión ou o
secretario xeral técnico na comparecencia parlamentaria?
Dígolle...
(O señor Vázquez Fernández pronuncia palabras que
non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, xa non ten a palabra. Moitas grazas, señor Vázquez.
(Aplausos.)
Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Mire, señor Vázquez, non teño ningún interese en rebaixalo, creo que cando vostede fala... Non vou seguir, señoría,
simplemente digo que cando vostede fala se retrata. Vostede
dixo –está publicado– que aínda ían saír moitas máis fotos,
saberá vostede por que. ¿Que pasa? ¿Que as ten e non as
saca? (O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que non
se perciben.) Señoría, ¿tenas e non as saca?
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras, chámoo á orde.
¡Chámoo á orde!
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): En consecuencia, señoría, se é telonero ou non, o que
é evidente é que vostede fai o mesmo que lle manda alguén,
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que non está no seu grupo lamentablemente. Porque o seu
grupo é un grupo que está acostumado a debater, que está
acostumado a propoñer e que está acostumado a construír.
Se o Partido Socialista Obreiro Español estivera dirixido
por vostede en España, é evidente que nunca ganaría unhas
eleccións.
(O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Segunda chamada á orde, señor

Beiras.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): E se o Partido Socialista Obreiro Español segue dirixi-

do por vostede en Galicia, a verdade é que as cousas non van
moi ben.
Pero, en todo caso, señoría, mire, eu nos últimos sesenta
días –que é o que levamos aquí entretidos con este asunto e eu
xa advertín: se queren, podemos pasar toda a lexislatura–
gobernei. Vou seguir gobernando. Non se preocupe, estas
sesións de control xa as teño totalmente controladas dende
respostas, contidos... (Murmurios.) Porque, ¿que me pide vostede? ¿Que minta no Parlamento? (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) ¿Que diga cousas que non son certas? O
secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade é interventor da Seguridade Social, é non só unha persoa competente senón que ademais é unha persoa honorable. (Murmurios.)
E remítome ás súas declaracións en relación co Servizo Galego de Saúde.
Señoría, reitérolle, reitérolle: se vostede quere falar de
transparencia, falemos de transparencia, señoría. (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Falemos de transparencia.
Comprendo que as cousas que estou dicindo non lle gustan á oposición, é normal. (O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que non se perciben.) Leva tanto tempo...
A señora PRESIDENTA: ¡Señor Beiras!
12
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O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Leva tanto tempo con este asunto...
A señora PRESIDENTA: Perdoe un momento.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...que ve que non hai, e como non hai...
A señora PRESIDENTA: Presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...e como non hai, señoría, non se pode inventar.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Moitas grazas.
Señor Vázquez, mentres vostede se dedica ao que se
dedica, o Goberno aprobou o Proxecto de lei de inclusión
social, a Lei de garantías de prestacións sanitarias, o Anteproxecto da lei do emprendedor e a Lei de racionalización da
Xunta de Galicia; propuxo a baixada selectiva de cinco
impostos, e seguimos pactando coas deputacións o despregamento das emerxencias para o verán. Señoría, esa é a miña
axenda. E dígolle: se quere transparencia, toda.
Aínda sendo vostede conselleiro aínda non nos aclarou
como é posible adxudicar 83 obras...
(A señora Acuña do Campo pronuncia palabras que non
se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Acuña, chámoa á orde.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...por emerxencia, con 40 millóns de euros –non estamos falando dos asuntos de 100.000, 200.000, 300.000...,
non, non, non...–...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...40 millóns de euros, 83 obras de emerxencia sen
publicidade, sen concorrencia e a dedo. Iso é, señoría, a súa
herdanza. Levo moito máis tempo que vostede gobernando,
señoría, nunca fixen unha cacicada deste teor. (Aplausos.)
13
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Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Grazas, señor presidente.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre a relación do Sr. presidente da
Xunta de Galicia con Marcial Dorado
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Jorquera
para facer a súa pregunta.
O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.
Señor Feijóo, vostede non merece continuar, e non o
digo eu, díxoo vostede mesmo na campaña do 2009 cando
afirmou que un presidente que non di a verdade non merece
outra oportunidade.
E vostede, señor Feijóo, non di a verdade. Vostede mente
por sistema. Mire, mentiu cando presumía de rigor nas contas públicas e logo o Consello de Contas demostrou que
facía trampas. Mentiu cando asegurou que o futuro de Novagalicia Banco estaba blindado e agora sabemos que vai ser
vendida a prezo de saldo. Mentiu cando dixo en campaña
que non ía esixir máis recortes aos empregados públicos.
Mentiu tamén cando dixo estar en contra da quita aos estafados polas preferentes. E onte mesmo fixeron o paripé de
votar aquí en contra da quita e despois votar si en Madrid,
(Aplausos.) a favor da quita en Madrid. E segue mentindo,
señor Feijóo, en todo o relativo á súa relación con Marcial
Dorado.
Mire, primeiro dixo que fora unha relación ocasional,
froito dunha amizade común. Logo soubemos que esa relación de ocasional non tivo absolutamente nada, foi unha
relación estreita e prolongada no tempo, e resulta que o
amigo común tamén era narcotraficante. Dixo que puxera
fin á relación con Marcial Dorado en 1997 ao saber que tiña
causas pendentes coa xustiza –tardou moito en sabelo, por
certo–, pero, en calquera caso, logo soubemos que seguiu
mantendo esa relación entre os anos 2001 e 2003. Primeiro
negou que as empresas do señor Marcial Dorado tivesen
contratos coa administración, e despois admitiuno, pero iso
si, intentando desviar a atención sobre os contratos coa
Administración Fraga, a administración á que vostede per-
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tencía, señor Feijóo, cando mantiña esa relación estreita e
prolongada no tempo co señor Marcial Dorado.
E voltou mentir efectivamente hai catorce días ante esta
Cámara, ante a Cámara que representa a vontade do pobo
galego, cando para xustificar a ocultación de información,
para xustificar que vostede non aporte os contratos anteriores a 2003, dixo textualmente que as regras de contabilidade
e de fiscalización só obrigan aos órganos que xestionan fondos públicos a ter dez anos os contratos arquivados, o cal é,
señor Feijóo, unha falsidade.
Por iso, señor Feijóo, ¿cando ten previsto empezar a dicir
a verdade sobre a súa relación con Marcial Dorado? (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Moitas grazas, señora presidenta.
Señor Jorquera, volve vostede poñer en dúbida todo: o
presidente da Xunta, o Goberno, a Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma, a Intervención Xeral do Estado, o
Ministerio de Facenda, o Goberno de España e Bruxelas.
Señoría, o déficit público sinálao o Ministerio de Facenda,
compróbase por Bruxelas e, posteriormente, apróbase.
E, en consecuencia, señoría, non me estraña que poña en
dúbida a miña persoa –iso é o de menos–. Preocúpame que
poña en dúbida as institucións. E as institucións, señoría,
acreditan que Galicia é unha comunidade autónoma solvente. Se por vostede fora, estariamos na situación de Cataluña
ou na situación doutras comunidades autónomas que non
son capaces de colocar a súa débeda pública. Se por vostede
fora, señoría, Galicia estaría intervida. Pero temos un déficit
público auditado e temos un déficit público contrastado e
temos un déficit público, en definitiva, que está auditado por
quen ten que auditalo, que non é nin vostede nin eu, senón a
Intervención Xeral do Estado, o Ministerio de Facenda e
definitivamente as autoridades europeas.
Señoría, de todo o que me dixo hoxe non hai nada novo, e
reitérolle: todo o que dixen na Cámara mantéñoo, cada cousa
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que dixen mantéñoa, sen emendas nin raspaduras. (Murmurios.) E todo o que dixen na comparecencia ante os medios de
comunicación mantéñoo, sen emendas nin raspaduras.
Señoría, o que me preocupa do que dixo hoxe si me gustaría aclaralo: é a situación das familias que se atopan atrapadas polas preferentes. Iso si que me preocupa, (Murmurios.) sen ningunha dúbida. O que vostede pensa de min preocúpame menos. As familias das preferentes, si.
Mire, señoría, se vostede di que se fixo un paripé, probablemente o primeiro paripé o fixo vostede cando trae a esta
Cámara unha cuestión na que non ten competencias a Cámara para decidir, (Aplausos.) senón que ten competencias o
Congreso dos Deputados. Primeiro paripé. (Murmurios.)
Señoría, (Pronúncianse palabras que non se perciben.) o
segundo paripé é que vostede me está facendo responsable...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...dos 230.000 preferentistas de Bankia, e estame voste-

de aquí facendo responsable dos cataláns que teñen atrapados os seus aforros en Caixa Cataluña.

Nós onte non falamos disto, señoría. Nós falamos de
Novagalicia Banco e vostedes en Madrid falaron de Bankia,
falaron de Cataluña Caixa e tamén de Novagalicia Banco,
pero non é o mesmo debate, señoría, (Murmurios.), non é o
mesmo debate. Non faga paripés...
A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...e non siga utilizando a xente.
Señoría, levamos traballando como os que máis. É a
comunidade autónoma con máis arbitraxes,...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...será a comunidade autónoma que devolva máis, e
dígolle, señoría, que non imos parar ata que o 100 % dos
aforradores volvan recuperar o 100 % dos seus aforros.
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¿Quere máis compromiso, señoría? ¿Quere máis compromiso? (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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mantivo a Pablo Crespo en Portos de Galiza sendo vostede
conselleiro. Segue sen explicar a curiosa coincidencia de que
no xuízo aberto pola Audiencia Nacional contra Marcial
Dorado estea tamén imputado por pertenza a organización
delituosa e por branqueo de capitais o señor Félix Pancorbo,...

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Moitas grazas. (Aplausos.)

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

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para réplica o señor

O señor JORQUERA CASELAS: ... o avogado de Marcial
Dorado, de Pablo Crespo e doutros implicados na Gürtel.

O señor JORQUERA CASELAS: Mire, señor Feijóo, traizoouno o subconsciente, porque, claro, vostedes votan en
contra da quita aquí, porque aquí segundo vostede non hai
competencias, e onde hai competencia votan a favor da
quita. Traizoouno o subconsciente. (Aplausos.)

Señor Feijóo, diga dunha vez a verdade sobre a súa relación con Marcial Dorado, aporte dunha vez os contratos e
polo ben de Galiza, señor Feijóo,...

Mire, en segundo lugar, o Consello de Contas é unha institución. É o Consello de Contas o que dixo que vostede
facía trampas coas contas públicas.

O señor JORQUERA CASELAS: ...presente a súa dimisión.

En terceiro lugar, Lei do patrimonio cultural de Galiza.
Artigo 77. Integran o patrimonio documental os documentos
de calquera época xerados, conservados ou reunidos no
exercicio da súa función por calquera organismo de carácter
público existente en Galiza. Artigo 80.3. Baixo ningún concepto se poderán destruír os documentos mentres subsista o
seu valor probatorio de dereitos e obrigas das persoas e dos
entes públicos.

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para réplica o presidente da Xunta.

Jorquera.

Por iso os expedientes de contratación, señor Feijóo,
están valorados nos arquivos galegos como de conservación
permanente e non poden ser destruídos. ¿E quen era o máximo responsable daquela documentación da Consellería de
Sanidade? Vostede, señor Feijóo. Por tanto, ou mente ou está
admitindo a comisión dunha ilegalidade.
Señor Feijóo, o mellor servizo que lle pode facer a Galiza
e ao seu propio partido é dimitir, porque vostede perdeu totalmente a credibilidade. E nin Galiza nin o seu propio partido se
poden permitir o luxo de ter un presidente perseguido pola
sombra dunha relación que mancha a imaxe do noso país.
Mire, vostede intentou marcar distancias con Bárcenas e
coa trama Gürtel, mesmo intentou cultivar unha imaxe de
rexeneración dentro do PP, pero segue sen explicar por que
15

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Si, señoría.
Vostede entenderá que, dado que levo tres preguntas e
aínda me queda outra, me reserve algunha información
sobre (Murmurios.) a Lei de patrimonio cultural e outras
cuestións a que vostede acaba de aludir. Porque, como parece que vostedes non son partidos independentes, pretenda
que teña un pouco de respecto pola segunda persoa dese bloque que me vai preguntar.
Señoría, imos seguir falando do que queira, xa lle digo.
Os temas que vostede trae aquí (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) interésanme especialmente, porque mentres vostedes están entretidos nisto, nós seguimos traballando nos problemas da xente. (Pronúncianse palabras que non
se perciben.)
Señoría, señoría,...
(A señora Pontón Mondelo pronuncia palabras que non
se perciben.)
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A señora PRESIDENTA: Señora Pontón, chámoa á orde.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...vostede fálame da quita. Sabe perfectamente, igual ca
min, que as dúas posibilidades que teñen os preferentistas é
a vía xudicial e a arbitraxe. A vostede, como non está de
acordo coa Unión Europea, (Murmurios.) nin está de acordo
cos tratados europeos, nin está de acordo con Bruxelas, nin
está de acordo coa Constitución, nin está de acordo co Estatuto, dálle igual; pero nós, nós representamos o Estado de
dereito (Murmurios.) e representamos as institucións; por
iso, señoría, as dúas fórmulas, a quita, a quita, sabe perfectamente que é a única que está prohibida na Unión Europea.
¿Como se resolve isto? Pois buscando unha fórmula para
que non haxa quita. ¿Cal é a fórmula para que non haxa
quita? A arbitraxe. (Murmurios.) Esa mesma que vostedes
estaban indo polos pobos dicíndolle á xente que non colleran a arbitraxe, que os ían enganar. (Aplausos.) 18.000,
18.000, señoría, 18.000.
Mire, señoría, vostedes enganaron a 18.000 persoas, que
se non tiveran solicitado a arbitraxe non tiñan o 100 % dos
seus aforros. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Voulle dar outro dato, señoría. Neste momento Novagalicia Banco ten autorización para devolver os aforros daquelas persoas que non tiveron a información axeitada e que
teñan menos de 10.000 euros atrapados. Iso significa, señoría, que nas próximas semanas máis de 20.000 persoas van
ter o 100 % dos seus aforros nas súas casas. (Aplausos.)
Xunto, xunto, señoría, xunto, si, si, xunto, si; 20.000,
20.000, 20.000, 20.000. Iso significa, señoría, que o número
de arbitraxes vai subir ao redor de 300 arbitraxes diarias. Iso
significa, señoría, que neste momento xa o 60 % de todas as
persoas que solicitaron a arbitraxe (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) teñen asegurado os seus aforros, grazas a ter unha postura legal, coherente e honesta e non enganar a ninguén, señoría, a ninguén, a ninguén. (Aplausos.) Si,
señoría, a ninguén.
A señora PRESIDENTA: Remate.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señoría, señoría, digo: o 60 % de todos os que solicitaron...
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A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...a súa arbitraxe teñen os seus aforros asegurados ao
100 %, sen quitas. E se me pregunta vostede que imos seguir
facendo cos demais, o mesmo: dando a cara e traendo solucións e non enganando a ninguén.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Seguinte pregunta.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Dª Yolanda Díaz
Pérez, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre
as declaracións do presidente acerca da presunta destrución de expedientes oficiais de gastos da Xunta de Galicia con relación a Marcial Dorado
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a pre-

gunta, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: Bos días, presidenta.
Bos días, señor presidente da Xunta de Galicia. Vólvolle
recomendar a lectura dun texto xa clásico que é A arte da
mentira política. Coido que vostede é un bo reflexo do que
se fala, do que trata esa obra clásica.
A nosa pregunta –á cuestión vou ir– é ben sinxela, señor
presidente. (Risos.)
Vostede apelou na anterior sesión de control á condición
de licenciada en dereito desta persoa que lle fala cando cuestionamos ou pedimos os contratos vinculados ao señor narcotraficante Marcial Dorado, un señor que resultou que vostede coñecía ben e ademais que non se presenta aos concursos públicos como Marcial Dorado, S.A., é dicir, que
vostede sabía perfectamente cal era o entramado empresarial
dese inefable que hoxe está condenado por narcotráfico.
Vostede díxome que, efectivamente, non podía entregar
eses contratos porque transcorridos dez anos había que destruílos. Vostede mentiulle a esta Cámara, mentiulle a esta
16
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voceira, que representa a máis de 200.000 votantes, e, sobre
todo, mentiulle e violentou ao conxunto de arquiveiros deste
país. Efectivamente, artigos 78, 79, 80 e seguintes da Lei de
patrimonio cultural de Galicia, nos que se di que, efectivamente, se vostede destrúe eses documentos, cometería un
delito. Pero non soamente iso, señor presidente. Artigo 55 e
seguintes da Lei de patrimonio estatal, que tamén se aplica
con carácter subsidiario, no que di que, no seu caso, en caso
de proceder a unha destrución, alguén tería que ter ordenada
esa destrución e terían que constar nun expediente administrativo as razóns polas que se destruíron.
Señor presidente, ¿por que lle mentiu á Alternativa Galega
de Esquerda cando dixo que destruíra xustamente os expedientes que traían causa dos anos anteriores ao 2003? Señor Feijóo,
¿que ten vostede que ocultar? ¿Por que casualmente entregou
unha relación de pagos vencellados a Marcial Dorado en todas
e cada unha das consellerías da Xunta de Galicia agás casualmente a que vostede dirixía no segundo posto, no Sergas?
Señor presidente, ¿vai dicirnos hoxe a verdade? ¿Por que
afirmou este feito cando –volvo repetir e culmino, señora
presidenta– causou o estupor dos arquiveiros do noso país?
Nós sabemos que tanto na Cidade da Cultura como na nave
do Tambre constan eses documentos. ¿Vainos entregar eses
contratos, como ten dito que ía facer diante de todos os medios
de comunicación? ¿Vai seguir mentindo, señor Feijóo?
A única verdade que vostede dixo ata o de agora nesta
Cámara...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora DÍAZ PEREZ: ...é que só sabía unha cousa: que
había neve. Esa é a única verdade que polo de agora dixo
vostede ao conxunto de galegos e galegas deste país.
Prégolle, señor presidente, que me diga soamente por
que mentiu,...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...cando é unha evidencia que a
lexislación impide facer o que vostede acaba de afirmar hai
tan só quince días. (Aplausos.)
17
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Mire, señorías, non me citou o texto. Gustaríame, se é
posible, que mo cite para poder coñecer exactamente que é
o que me quere dicir.
Señoría, vostede acaba de dicir unha cousa na Cámara
que creo que todos escoitamos con moito interese. Vostede
di que hai documentos na nave e no arquivo que non queremos ensinar. ¿Vostede mantén ese pronunciamento? ¿Vostede segue dicindo que hai documentos nunha nave que non
queremos ensinar? Vostede acábao de dicir. ¿Vostede mantén que no Tambre ou no arquivo da Cidade da Cultura hai
documentos que non queremos ensinar? (Interrupcións.)
(Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señoría, espero que me aclare isto, porque me parece
fundamental, me parece fundamental, señoría.
Mire, señoría,...
A señora PRESIDENTA: Perdoe un momento, presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...por moito que intente retorcer a realidade, (Interrupcións.) (Murmurios.) a realidade non vai mudar...
A señora PRESIDENTA: Perdoe, presidente. Presidente,
perdoe un momento.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Por moito ruído que fagan, o ruído o que oculta é a verdade, e a verdade está neste Parlamento, nas nosas comparecencias, e na comparecencia do secretario xeral técnico de
Sanidade, que debería de terlle un respecto ao secretario
xeral técnico de Sanidade, porque é interventor da Seguridade Social.
Señoría, vostede cítame textos. Está moi ben, pero ¿por
que non me cita os textos completos? ¿E por que lle oculta á
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Cámara que ten que funcionar unha Comisión... (A señora
Martínez García pronuncia palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Martínez, chámoa á orde
por segunda vez, e xa sabe o que significa a terceira.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...de Selección Documental, que é a que sinala os
documentos que se teñen que manter e aqueles que pola
súa falta de relevancia non se manteñen. ¿Por que non sinala, señoría, a Comisión de Selección Documental, que está
nas leis e que non cumpre a súa función segundo o seu
plantexamento? ¿Por que? ¿Por que nos oculta dúas cuestións? A primeira, dicindo, señoría,... (Interrupcións.)
(Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: Perdón, presidente, perdón, presi-

dente. Presidente, perdón.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...que hai cousas que non queremos ensinar; e a segunda, señoría, ocultando a legalidade da cuestión. (Interrupcións.) (Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: Presidente, perdoe un momento.
¡Señor Beiras! Señor Beiras, señor Beiras, señor Beiras,
non pode estar vostede interrompendo cada pleno; se o
chamo á orde unha vez máis... Faga o favor. (Interrupcións.)
(Murmurios.)
Señor Beiras, se quere vostede protagonismo, que llo dea
o seu grupo. (O señor Beiras Torrado pronuncia palabras
que non se perciben.) Bueno, pois entón... Señor Beiras, ou
cala vostede... Señor Beiras, ou cala vostede ou teño que chamalo á orde unha vez máis. Faga o favor e respecte esta
Cámara.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Señor Fernández, retire o que dixo. Ten unha chamada á
orde, ¡eh! (Interrupcións.) (Murmurios.)
Faga o favor.
Señor presidente, continúe vostede.
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Silencio, por favor. Ten a palabra... ¡Silencio, por favor!
Ten a palabra.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señorías, alá vostedes, sigan dando este espectáculo,
este circo e sigan denigrando o Parlamento de Galicia, que é
a institución máis importante do noso autogoberno. (Aplausos.) Sigan, señorías, sigan por aí, sigan por aí.
Señoría, reitero o que lle dixen: é moi importante para
todos que vostede clarifique se é verdade que o Goberno ten
documentos que non quere ensinar agochados nunha nave
do Tambre...
(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Sestayo, chamada á orde.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...e na Cidade da Cultura.
É que falar, falar, señoría, xa está ben, sobre todo, se é
posible, é fundamental.
(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Sestayo, chamada á orde
por segunda vez.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señoría, a Comisión –reitero, señoría–, se vostede
quere saber algo dos arquivos da Xunta, a Comisión de
Selección Documental é aquela que concreta os documentos
que teñen arquivo permanente e aqueles que non. ¿Que
pasou, señoría? Esa é a cuestión.
¿Que respostou...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...o secretario xeral de Sanidade? Reitero a súa resposta. Ata o ano 2000 os expedientes dos hospitais estaban nos
hospitais e a partir de finais do 99 hai unha instrución da
18
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Consellería de Economía que sinala que se teñen que arquivar os expedientes orixinais. Os hospitais facían exactamente o mesmo que se facía nos ...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...hospitais do Insalud. E, polo tanto, agora nós ditamos
xa unha orde do ano 2010 e temos unha Lei de arquivos que
presentaremos como está comprometido nesta lexislatura.
(Interrupcións.) (Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Pero –reitero–, señoría, non faga cuestións de sombra.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señoría, demos máis información da que pedía. Podiamos dicir que...
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ter un presidente que ten como amizades narcotraficantes:
un morto, o señor Manuel Cruz, e outro na prisión, na
cadea, condenado efectivamente por delitos graves. Esa é a
única vergoña. A única vergoña é que mesmo saiamos na
prensa internacional por termos un presidente que as súas
amizades ou se pon ao carón dos narcotraficantes, dos
capos da mafia, e non das persoas que sufriron as consecuencias da droga. Esa é a única vergoña para este país,
non é este grupo parlamentar, é vostede, (Interrupcións.)
(Murmurios.) vostede, ese César que mente permanentemente diante desta Cámara.
A pregunta era sinxela, señor presidente, e quedou
reflectido: mentiulle a este grupo parlamentar, mentiulle a
Galicia cando dixo que estaban destruídos os expedientes,
mente hoxe, porque sabe perfectamente –e aquí está– que xa
hai unha norma que regula os arquivos deste país, señor presidente. Deixe de mentir, non é necesario que faga unha lei,
xa temos unha norma. Acaba de dicir ademais que efectivamente os historiais computaban e constaban nos hospitais de
Galicia, efectivamente.

A señora PRESIDENTA: Señora Acuña, segunda chamada
á orde.

A pregunta é, señor Feijóo: ¿destruíron ou non os expedientes vencellados dende o Sergas con Marcial Dorado?
Díganos tan só unha verdade, porque o que é certo, señor
presidente –e nós sumámonos a ese espírito seu de honestidade e honradez–, é que cando un presidente mente, como
dixo nos pasados tempos, debe dimitir.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo):
...non había eses expedientes; non o fixemos. Demos todos os
pagos que temos e seguiremos dando todos os pagos que temos.

E vólvolle dicir: nós respectamos os 41 deputados que
teñen nesta Cámara. Que pase o seguinte, señor Feijóo,...
(Interrupcións.) (Murmurios.)

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

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor presidente.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Máis transparencia, imposible, señoría.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica da señora Díaz Pérez.
A señora DÍAZ PÉREZ: Señor presidente, o único que é
espectacular, o único que é unha vergoña para este país é
19

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
A señora DÍAZ PÉREZ: ...pero vostede, coas súas relacións
cun narcotraficante, non pode seguir presidindo este país.
Díganos dunha vez por todas cal foi a razón...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Díaz.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...pola que mentiu dicindo que
estaban destruídos eses expedientes, porque sabe que se iso
é certo, señor Feijóo, estaría cometendo un delito.
Só sabemos que había neve, neve seguramente...
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A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señora Díaz.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...en sentido lato, señor presidente.
Esas son as súas palabras, non as nosas.
As súas amizades perigosas, o narcotráfico, vostede ao
carón dos mafiosos, vostede a carón dese señor...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...que fixo un ingreso multimillonario... (A señora Díaz Pérez pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Díaz.
Remate, por favor. Moitas grazas.
(Aplausos.)
Ten a palabra para réplica o presidente da Xunta.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): É dificilmente compatible dicir a verdade e dimitir

simultaneamente. Polo tanto, como vou dicir a verdade, non
vou dimitir en ningún caso, señoría (Aplausos.), en ningún
caso; nin vou dicir a verdade nin vou dimitir.

Señoría, vostede vólveme preguntar: ¿destruímos algún
papel en relación coas empresas dese señor? Non, ningún
papel, ningún documento, ningún contrato, nada de nada.
Vostede, iso si, hoxe quedou claro e retratouse. Dixo que
tiñamos documentos agochados na nave do Tambre e no
arquivo da Cidade da Cultura e non foi capaz de mantelo,
porque iso si que é unha solemne mentira, señoría, (Aplausos.) unha solemne mentira. Ese é o seu problema, señoría.
Señoría, xa lle dixo o secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade –que se non me cre a min, polo menos
crea a el– que non se pode ensinar os contratos que non existen, señoría. E o que fixemos foi dar toda a información; non
mentira que dea máis información porque lle estaría mentindo; demos toda a información.
Non habendo documentos que a sosteñan, demos o documento fundamental, que son os pagos. ¿De que vale ter con-
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tratos se ao final non podemos acreditar que se paga? O
importante é o que se pagou, señoría; o importante é a relación comercial –se é que a houbo– entre membros da Xunta
de Galicia e as empresas, señoría.
E non quero falar de contratos que si ten a Xunta de Galicia, de contratos a dedo, de contratos –centenares– á mesma
empresa, centenares á mesma empresa, sen publicidade e
sen concorrencia, señoría. Pero se vostede me segue preguntando, vou ter que falar diso. (Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Señoría, vólvolle reiterar: mire, señoría, temos dado

máis explicacións e máis información que nunca. Levamos
dous meses, podemos seguir catro, seis, oito, quédannos tres
anos e medio para seguir falando disto, non hai ningún problema. O problema, señoría, é que hai moitos galegos que se
estarán preguntando para que serve a oposición. Hai moitos
galegos que se estarán preguntando se a oposición nos segue
falando do que pasou hai vinte anos e, como non atopa nada,
segue furgando e furgando e furgando a ver se atopa o que
non hai. Pois non é posible atopar o que non hai, señoría, esa
é a cuestión.

Mire, mentres vostedes están facendo estas cousas, nós
intentamos ir a México a intentar reflotar o sector naval, que
nos atopamos afundido, señoría. (Murmurios.) (Aplausos.)
Si, e aprobamos as leis, e diminuímos os impostos e seguimos consolidando o benestar.
Señoría, leva vostede catro plenos,... (Interrupcións.)
(Murmurios.) (A señora Díaz Pérez pronuncia palabras que
non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Díaz.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): ...iso si, liderando a oposición. (A señora Díaz Pérez
pronuncia palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Díaz.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Iso é verdade. Leva vostede catro plenos liderando a
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oposición, e dáme a sensación de que ese é o único obxectivo que ten: liderar a oposición; o país non lle importa nada.
A señora PRESIDENTA: Remate, presidente, por favor.
O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): Con que sigan vostedes así. Só lles queda unha cousa:
ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións.
Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)
(Interrupcións.) (Murmurios.)
(O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras, ¿para que quere a
palabra? (O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que
non se perciben.) ¿Cal é a cuestión de orde?
(A señora Martínez García pronuncia palabras que non
se perciben.)
Señora Martínez, señora Martínez, señora Martínez, chámoa a orde por terceira vez e pídolle que abandone o hemiciclo.
(A señora Martínez García abandona o hemiciclo)
(O señor Fajardo Recouso pronuncia palabras que non
se perciben.)
Señor Fajardo, chámoo á orde por segunda vez.
Señora Beiras, ¿para quere a palabra?
O señor BEIRAS TORRADO: Pois déame voz, si. Para unha
cuestión de orde.
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da oposición, non comprendo como non fai o mesmo cunha
persoa que é deputado como calquera de nós, aínda que sexa
presidente da Xunta, investido por esta Cámara, e que sistematicamente nas preguntas ao presidente, no canto de contestar, pregunta á oposición. Eu non entendo que maneira de aplicar o Regulamento da Cámara teñen vostedes cando permiten
iso sistematicamente, e ademais para facer provocacións.
E, finalmente, se vostede chamou á orde simplemente a
unha compañeira aquí agora e lle di que marche do Pleno,
ese individuo acaba de afirmar...
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras...
O señor BEIRAS TORRADO: ...que nós podiamos ir con
Marcial Dorado. Isto é unha aldraxe á cousa máis elemental
da nosa ética... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras...
O señor BEIRAS TORRADO: ¿En que quedamos? ¿Aquí
hai dúas, catro, cinco ou seis varas de medir? E non me diga
que quero protagonismo, (Murmurios.) simplemente son un
deputado digno, e esta Cámara merece que sexamos deputados dignos, como esta parte, e non o que hai por aí...
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras, xa lle dei a palabra
para unha cuestión de orde... (O señor Beiras Torrado pronuncia palabras que non se perciben.) Pois paréceme moi
ben. Xa tivo vostede a palabra e xa se explicou vostede; polo
tanto, o único que lle podo dicir é que, efectivamente, queda
constancia da súa queixa coa cuestión de orde que plantexou. (Protestas.)
Continuamos coa orde do día co punto de proposicións
non de lei.

A señora PRESIDENTA: Dígame: ¿cal é a cuestión de
orde?

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,
por iniciativa de Dª María Carmen Gallego Calvar e dous
deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a
cabo o Goberno galego en materia de protección e exclusión social, loita contra a pobreza e apoio á infancia

O señor BEIRAS TORRADO: A cuestión de orde é que me
parece que a Presidencia ten o cometido de ordenar os debates, e igual que nos chama á orde ou á cuestión aos membros

A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
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(O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda (EU-ANOVA), por iniciativa do seu deputado e
portavoz suplente Xabier Ron Fernández e ao abeiro do
recollido no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
emenda de adición a esta proposición non de lei.
Emenda de adición.
Proponse engadir na parte resolutiva dous puntos adicionais co seguinte texto:
– “Con vistas a actuar coa máxima urxencia, crearase
un parque público de vivendas en réxime de alugueiro social
en toda Galicia. Mentres non se dispoña do mesmo, habilitaranse as medidas transitorias oportunas para garantir o
dereito a unha vivenda digna a todas estas persoas en risco
de situación de exclusión social.
– Crearase de forma urxente, e co orzamento suficiente,
un programa especial de axudas para garantir a provisión
das necesidades básicas das persoas en risco de situación
de exclusión social. Dito programa realizarase en estreita
cooperación cos concellos e cos axentes sociais.”)
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a
proposición non de lei, a señora Gallego Calvar.
(Murmurios.)
Prego silencio, por favor.
Ten a palabra a señora Gallego Calvar.
A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señora presidenta.
Bos días, señoras e señores deputados.
Acabamos de escoitarlle ao presidente da Xunta de Galicia, nese novo intento de non respostar as preguntas que fai
a oposición, falar nas súas respostas aos distintos portavoces
da oposición e anunciar varios proxectos de lei, entre eles
anunciaba que acababa de aprobar o Goberno da Xunta de
Galicia o Proxecto de lei de inclusión social. Esquecíase o
presidente da Xunta na súa intervención de dicir que ese proxecto de lei de inclusión social xa foi tramitado nesta Cáma-

Número 25
29 de maio de 2013

ra na pasada lexislatura e que foi precisamente a súa decisión de adiantar as eleccións para atopar un certo vantaxismo electoral –que lle resultou ben– o que impediu que ese
Proxecto de lei de inclusión social estea a día de hoxe aprobado e, polo tanto, vixente e funcionando, para evitar aquilo
do que imos falar nesta proposición non de lei. Esquécelle ao
señor presidente da Xunta dun pleno para outro o que di no
pleno anterior, por iso hai quince días dicía que se destruíran
documentos e hoxe di que non se destruíron os documentos.
O que non aclara é onde están os documentos, porque esa
pregunta...
A señora PRESIDENTA: Señora Gallego...
Silencio, por favor.
A señora GALLEGO CALVAR: ...non pode contestala, evidentemente, o señor presidente da Xunta.
A verdade é que a situación que estamos vivindo no noso
país, cada mes con novos datos máis dramáticos de persoas
en risco de pobreza ou exclusión social, ben merecera un
debate neste Parlamento a fondo e ben merecera un cambio
de rumbo nas políticas que cada semana no Consello da
Xunta o Goberno de Galicia vai adoptando.
Dende que presentamos esta iniciativa, hai apenas dous
meses ata o de hoxe, xa variaron as cifras dramáticas das que
lles falo, xa temos máis de 91.000 familias con todos os seus
membros en paro no noso país; xa temos máis de 31.000
fogares nos que non entra ningún ingreso; xa temos, ou xa
tiñamos, mellor dito –porque os datos dos que dispoñemos
da Rede Galega contra a Pobreza son os últimos das estatísticas do ano 2011–, máis de 662.000 persoas en risco de
pobreza ou exclusión social, ou, por dicilo dun xeito máis
gráfico, o conxunto da poboación das provincias de Ourense e de Lugo en risco de exclusión social, o 23,7 % da poboación galega en risco de pobreza ou exclusión social; xa
temos no noso país 300.000 persoas en paro e unha quinta
parte dos nenos e das nenas galegas viven en familias baixo
o limiar da pobreza. Estes son os datos dramáticos da situación de Galicia neste intre. E todos e cada un destes parámetros foron empeorando mes a mes dende que goberna o
señor Núñez Feijóo, porque cada unha das decisións políticas en materia de política económica, en materia de política
fiscal e en materia de política social que foi adoptando o
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Goberno da Xunta de Galicia incrementan o número de persoas que están en risco de pobreza ou exclusión social; é
dicir, a política que vén practicando a dereita favorece que
cada vez no noso país haxa máis persoas en risco de pobreza ou exclusión social.
Cando o señor Feijóo elimina a gratuidade dos libros de
texto, cando o señor Feijóo impón o copago nas medicinas,
cando o señor Núñez Feijóo suprime do catálogo máis de 400
fármacos e, polo tanto, estes incrementan de maneira alarmante o seu prezo, cando o señor Feijóo impón ás familias o
canon da auga, ou o coeficiente de verquido, cando o señor
Feijóo incrementa o copago nos servizos sociais, cada unha
desas decisións o que fai é empobrecer máis a poboación.
Cando o señor Feijóo detrae dos recursos públicos dos orzamentos da Xunta de Galicia 283 millóns de euros en protección e promoción social ou 739 millóns de euros en educación ou 847 millóns de euros en sanidade, que son os recortes producidos dende que o señor Feijóo goberna na Xunta de
Galicia, o que está facendo é empobrecendo as familias.
E cando o señor Rajoy chega ao Goberno do Estado e o
primeiro que fai é non actualizar as pensións do 2012 de
acordo co IPC e non revalorizar as do ano 2013 afecta de
maneira especial a Galicia, porque en Galicia temos as pensións máis baixas do Estado. Se falamos das pensións do
INSS, a media en Galicia está en 702 euros, e a media do
Estado, en 836, por non falar das pensións de viuvez ou das
de orfandade, que son aínda, con parámetros comparativos
co Estado, moito máis baixas.
Cando o señor Rajoy elimina a bonificación á cotización
da Seguridade Social das persoas coidadoras, dos dependentes, ou cando deixan de cotizar á Seguridade Social máis de
5.000 persoas, precisamente por eliminar esa bonificación,

ou cando reduce os fondos que o Estado traslada aos concellos para o Plan concertado de servizos sociais, ou elimina as
axudas da teleasistencia, ou desmantela pola vía dos feitos a
Lei de autonomía persoal, o que están facendo o señor Feijóo e o señor Rajoy, o que está facendo a dereita con esas
decisións na política económica e na política social, é facer
máis pobres as familias, é afondar máis na brecha de desigualdade social.
Onte neste Parlamento falaba unha deputada do Partido
Popular, nunha intervención sobre unha moción do noso
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grupo acerca de non levar a cabo esa reforma da Lei do
aborto, de que había que darlles ás mulleres en risco de
exclusión social o dereito á maternidade. O dereito á maternidade e o dereito a decidir sobre o noso corpo témolo que
ter as mulleres, non a Igrexa católica nin ningún ministro
reaccionario, pero o que hai que darlles ás mulleres en risco
de exclusión social son dereitos, dereitos para que poidan
exercer libremente sobre o seu corpo as súas decisións; son
dereitos para que non sigan en pobreza ou en risco de exclusión social. E diso é do que estamos a falar na iniciativa que
hoxe traemos a este Parlamento dende o Grupo Socialista.
Nós queremos, señores do Partido Popular, que, fronte a
estas decisións de política económica e política social que
están empobrecendo as familias e que están incrementando
o risco de pobreza e de exclusión social no noso país, o
Goberno mude a súa política, que sitúe como prioridade
política absoluta o incremento dos niveis de protección
social e a redución da exclusión nas persoas máis vulnerables. Queremos algo tan elemental como que o Goberno da
Xunta de Galicia se comprometa a cumprir o mandatado no
Pacto galego contra a pobreza, que asinamos –lémbrolles–
todos os grupos políticos hai pouco máis de dous anos e que
a día de hoxe está incumprido en todos os seus parámetros.
E queremos que presenten aquí neste Parlamento unha lei,
unha lei de inclusión, si, pero unha lei que garanta de xeito
real e efectivo os dereitos sociais das persoas que nun determinado momento vital poidan estar en risco de exclusión
social, e que esa lei estableza obrigas orzamentarias anuais e
que veña a este Parlamento co aval dos gobernos locais, que
son os que están loitando en primeira liña, coma sempre,
contra a pobreza e a exclusión social, e tamén que veña co
aval das entidades sociais que forman parte da loita contra a
pobreza en Galicia e do conxunto do terceiro sector de
acción social; unha lei que conteña medidas de apoio á
infancia, medidas prioritarias para o ámbito rural, un plan
para as persoas sen fogar e apoio ás familias con escasos
recursos. Iso é o que traemos a debate hoxe desde o Partido
Socialista, desde o Grupo Parlamentario Socialista a este
Parlamento. Fronte aos recortes, fronte ao ataque sistemático ás familias, á clase media empobrecida, que está levando
a cabo o Partido Popular, tanto no Goberno da Xunta de
Galicia como no Goberno do Estado, o que queremos os
socialistas son dereitos, dereitos para as persoas, para que as
persoas poidan saír da exclusión social e do risco de pobreza. Iso é o que vimos reivindicar hoxe aquí...
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A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señora Gallego.
A señora GALLEGO CALVAR: ...e para iso é para o que
pedimos o apoio do conxunto dos grupos políticos que están
representados neste Parlamento.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Ron Fernández.
O señor RON FERNÁNDEZ: Bos días a todo o mundo.
Os datos dan arrepío. Todos, absolutamente todos os
indicadores básicos do que debe ser unha democracia estruturada ao redor da igualdade de oportunidades, esmorecen.
Non podemos tolerar nin aceptar a actual situación, e non
cabe a resignación. Non podemos aceptar tampouco que nos
veñan co manido recurso da crise. Hai alternativas a este
austericidio e, de feito, desde Alternativa Galega de Esquerda xa lle ofrecemos aquí ao Goberno, e ao Partido que o sustenta, propostas e alternativas para termos unha fiscalidade
máis xusta e atenta con redistribuír con xustiza social a
riqueza. Pero a dereita, o Partido Popular, teima en gobernar
de costas á realidade e amnistía con alegría a quen perpetrou
un roubo en toda regra á cidadanía. Por iso hai que dicilo, a
primeira causa de exclusión social está nas políticas que
impón o sistema capitalista ultraliberal que practican vostedes. Os capitalistas lograron regular os gobernos para poñelos ao seu servizo; estes gobernos títere non están poñendo
todos os instrumentos precisos para garantir ingresos suficientes e condicións de vida dignas, ao contrario, hoxe podemos dicir que os dereitos de cidadanía se reduciron ao dereito á desigualdade.
Vaiamos coa exposición dalgúns datos referidos a Galicia: 93.000 fogares con todos os seus membros en paro
–12.000 máis no tocante a hai un ano, velaí está o éxito da
política laboral do Partido Popular–; nula capacidade de
acción en materia laboral –todos os días, absolutamente
todos os días, erguémonos co anuncio de peche de empresas, mesmo despois de teren recibido axudas públicas–;
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33.000 familias sen que ningún dos seus membros perciba
ningún ingreso, ¡ningún!; por vez primeira en Galicia o
desemprego xuvenil supera o 50 %, e a única saída que se
lles está ofrecendo é emigrar; progresivo e continuo empobrecemento de amplas capas da sociedade –650.000 persoas en Galicia, o 23 % estarían en situación de pobreza e
120.000 en situación de pobreza severa–. O propio Instituto Galego de Estatística, sobre economía familiar, di que 6
de cada 10 familias chega con serias dificultades a fin de
mes.
E aquí cómpre reflexionar tamén sobre a pobreza na
infancia, porque ten graves consecuencias para o desenvolvemento do menor. Estudos científicos demostran que a
experiencia da pobreza durante a infancia, mesmo de forma
transitoria, ten repercusións a longo prazo no menor.
Engadamos a todo isto as persoas sen teito, expulsadas
do traballo e da vivenda, relegadas a deambular á procura
dun lugar onde resgardarse e onde alimentarse, fálase de
4.000 persoas en Galicia. Na capital de Galicia, Compostela, mentres no Monte Gaiás se desbalde diñeiro público, hai
22.000 persoas en situación de pobreza, e delas 4.000 en
pobreza extrema.
Desde Alternativa Galega de Esquerda somos conscientes de que as regras do sistema capitalista son perversas e
contrarias aos intereses da maioría das persoas porque sempre procurarán o lucro económico por riba de calquera circunstancia. O triunfo da cultura da competitividade e do
individualismo forman parte destas regras, que son as que lle
fan dicir ao republicano Cain: “Se non tes traballo e non es
rico, bótate a culpa a ti mesmo”. Insistimos, con estas políticas non imos a ningures.
Concordamos coa proposición non de lei presentada polo
PSdeG e co espírito que nela se inscribe, pero consideramos
que son precisas medidas de urxencia; medidas que se apliquen xa, porque a situación é de emerxencia. As propias
entidades sociais, que son as que fan o que non quere facer
a Administración pública, din que non dan abasto...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor RON FERNÁNDEZ: ...para atender todas as
demandas –si, agora remato, señora presidenta–.
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Por iso reclamamos un rol activo desde o público e cremos desde Alternativa Galega de Esquerda que é preciso
connotar a proposición non de lei con dúas achegas que apelan ao criterio de máxima urxencia: a creación dun parque
público de vivendas en réxime de alugueiro social e, mentres
non se acade isto, aplicar medidas transitorias para garantir
o dereito a unha vivenda digna, porque esta é unha das causas principais de exclusión social. E, en segundo lugar,
poñer en marcha xa un programa dotado co orzamento suficiente, en cooperación con concellos e axentes sociais, de
axudas para garantir a provisión das necesidades básicas.
Agardamos contar co apoio do PSdeG para as emendas
presentadas e co apoio de toda a Cámara porque a situación de emerxencia que viven estas persoas é realmente
alarmante.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Adán Villamarín.
A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señora presidenta.
Bos días, señoras deputadas, señores deputados.
Debo confesar que saio a esta tribuna absolutamente
desolada porque, evidentemente, os datos da pobreza os
repetimos, os repetimos e os repetimos e son desoladores.
Pero hoxe teño que dicir que tamén me sinto desolada de ser
deputada, sinceramente, teño que compartilo con todas e
todos vostedes. Hoxe tamén vivimos nesta Cámara a pobreza moral –teño que dicilo así, e témblame incluso a voz– de
ver un presidente –e quero dicilo– que non está á altura de
ser presidente de Galiza. E esa é a realidade, porque non se
pode dicir que se está traballando por Galiza e ter os datos
que temos de pobreza; falar de ser campión do déficit e os
datos que temos de pobreza; e vir sempre sistematicamente
a esta Cámara facer crítica á oposición. Todos e cada un dos
deputados e deputadas que estamos nas bancadas da oposición –eu síntome así– representamos unha parte da cidadanía que nos votou e temos o noso dereito lexítimo, absolutamente lexítimo, a facer control ao Goberno e a facer oposición ao Goberno. Son así as regras da democracia, son así, e
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a quen non lle gusta o que fai é devaluar a democracia nesta
Cámara.
E o certo –temos que velo– é que nin hai medios de
comunicación... ¿A quen lle importa a pobreza neste país?
¿A quen lle importa a xente real? Por iso a xente non entende o que é a política, ¿como o vai entender se estamos
falando de datos? Eu, cada vez que os saco, cada vez que
os reviso e cada vez que os vemos na rúa estámonos dando
conta de que a dereita europea, a dereita mundial, quere
empobrecer a sociedade. É así, é un plan trazado. ¿Como
podemos ver que as clases medias están desaparecendo?,
¿como podemos ver, efectivamente, nos comedores
sociais, o incremento de Cáritas, un 20 % dos nenos galegos por debaixo do umbral da pobreza? Por máis que o
repitamos, xa case non teñen sentido as palabras cando
dicimos isto, que a crise é unha estafa; repetímolo como un
mantra. Pero é que realmente ás persoas se lles está furtando a súa vida.
Entón, dinnos que temos diante unha lei de inclusión que
imos debater; unha lei que chega tarde, que chega con anos
de atraso e que xa antes de entrar nesta Cámara e agora, que
acaba de entrar, xa queda curta para as necesidades. Realmente, as persoas non me estraña que non se fíen dos parlamentos. ¿Como se van fiar se, efectivamente, parece que hai
tamén un plan deseñado para eliminar os parlamentos? Dá a
sensación de que vivimos na antesala non soamente da
pobreza senón na antesala do totalitarismo.
E, señores deputados e deputadas do Partido Popular, eu
quero hoxe culpabilizalos a vostedes. Sinto ter que dicilo,
si... Esa é... Si, porque vostedes gobernan, vostedes teñen a
capacidade en Galiza, en Madrid e en Europa de ter outras
políticas. E as súas políticas lévannos a que as persoas que
neste momento non teñen ningunha posibilidade simplemente sexan datos. Estou farta de ler datos de pobreza, de
comedores sociais, datos realmente da miseria. Soamente
temos que dar un paseo polas nosas cidades todos os días,
¿verdade?, e hai momentos, como esta mañá, nos que me
cuestiono moitas cousas, como cal é o sentido da política, e
vostedes estano deturpando todos os días.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Rodríguez Arias.
A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Grazas, presidenta.
Bo día a todos e a todas.
A verdade, señora Adán, eu tamén, como deputada do
Partido Popular, podo dicir que estou desolada do que acontece neste Parlamento todos os días; desolada e preguntándome se os galegos e as galegas que están pagando a crise
están contentos coa postura que está adoptando a oposición
aquí, neste Parlamento de Galicia; se vostedes en vez de traballar por todas esas persoas, que son a cara visible da crise,
se dedican a dar espectáculo aquí día tras día neste Parlamento. (A señora Díaz Pérez pronuncia palabras que non se
perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Díaz.
A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Polo tanto, vostedes tamén
se poderían preguntar se a oposición está á altura da necesidade dos galegos e das galegas neste momento. (Aplausos.)
E, unha vez máis, asistimos a unha iniciativa do Partido
Socialista, da señora Gallego, onde nos di que todos os
males que acontecen neste país son culpa da política do Partido Popular. Porque o que si teñen claro todos os galegos e
todos os españois é que grazas á política da esquerda, grazas
á política do Partido Socialista, en Galicia e en España tivemos máis emprego, máis benestar, máis e mellores pensións
e máis dereitos todas e todos os cidadáns. Por iso eles agora
din que a política do Partido Popular é a que nos leva á situación na que estamos.
E, miren, presentan vostedes unha iniciativa onde nos
din que o Goberno debe situar como prioridade absoluta o
incremento da protección social e a redución da exclusión
social das persoas máis vulnerables. E, segundo o Partido
Socialista, o gasto público en política social dende que Feijóo é presidente da Xunta de Galicia non fai máis que diminuír. A min gustaríame dicirlle, señora Gallego, que iso non
é certo, e vostede sábeo. Vostede sabe que neste momento
hai un orzamento onde o 77 % vai destinado ao gasto social,
a porcentaxe máis alta rexistrada nunca nuns orzamentos
autonómicos en Galicia. O que pasa é que entendemos que

Número 25
29 de maio de 2013

vostede non o quere recoñecer porque soporta calquera comparación. E podémolo comparar co ano 2005, onde se destinaba o 68 % do presuposto a gasto social, e podémolo comparar cos anos 2012 e 2013, onde se destina máis do 77 % a
gasto social.
Pero, miren, nun escenario onde merman os recursos
cada día, onde se incrementan as necesidades de moitas persoas cada día, o Goberno da Xunta de Galicia está facendo o
que ten que facer, porque non se pode facer outra cousa:
poñer sen vacilación os servizos sociais como prioridade
absoluta. E ademais blíndase a atención ás persoas en risco
de exclusión social para dar resposta a unha das caras máis
visibles da crise. Incrementouse en 9 millóns de euros a partida destinada á risga, unha partida que contará con máis de
32,7 millóns de euros, que vostede sabe que é ampliable. E
isto o que significa é que ninguén que teña dereito á risga vai
quedar sen cobrala. Sabe vostede que se incrementaron en
máis de 3 millóns de euros, en máis do 50 %, as axudas de
emerxencia social; sabe vostede que se incrementaron as
axudas para entidades que xestionan comedores, albergues e
casas de acollida; sabe vostede que 43.000 familias galegas
que cobran unha pensión non contributiva recibiron un
suplemento, un suplemento que non reciben en case ningunha comunidade autónoma; e sabe vostede que para inclusión
social o Goberno destina este ano 51,5 millóns de euros, un
26 % máis que o ano anterior. E todo iso vostede sábeo.
Vostede sabe que a Lei de inclusión social entrou neste
Parlamento o 20 de maio, e vostede sabe que o Grupo Parlamentario Socialista, se leu o texto e non está de acordo coa
nova Lei de inclusión social, ten prazo ata o 8 de xuño para
presentar emendas. Dende logo, nós consideramos que é
como teñen que traballar vostedes, a través desas emendas,
para mellorar o que na nova Lei de inclusión social non lles
gusta a vostedes, e non a través dunha proposición non de lei
onde lle din ao Goberno que presente en seis meses unha
nova Lei de inclusión social. Miren, dentro de seis meses
non, agora, está no Parlamento. E vostedes son un grupo parlamentario, poden presentar as emendas que estimen oportunas e nós debaterémolas en comisión e debaterémolas neste
Pleno.
Polo tanto, esta iniciativa, cando a recibimos, tivemos
que comprobar a data na que fora rexistrada, porque non
entendiamos como hoxe o Partido Socialista quería debater
26
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unha iniciativa onde lle pide ao Goberno que no prazo de
seis meses traia a este Parlamento unha nova lei de inclusión
social, cando esa nova lei de inclusión xa entrou neste Parlamento na pasada lexislatura e cando neste momento volve
entrar para ser debatida e aprobada, señora Gallego. E se non
lle gusta ao Partido Socialista o proxecto de lei que envía o
Goberno...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora RODRÍGUEZ ARIAS: ...ten vostede que presentar
emendas. O que non pode é vir aquí e facer o que está facendo, pedirlle ao Goberno que incremente as axudas, cando
vostede estivo no debate dos orzamentos e sabe o que este
Goberno está incrementando as axudas para emerxencia
social e para inclusión social.
E, mire, ten unha oportunidade moi boa...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora RODRÍGUEZ ARIAS: ..., no debate da Lei de
inclusión demostrar realmente se vostedes están interesados
en mellorala ou non.
Grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo grupo autor da proposición non de lei ten a palabra
a señora Gallego.
A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señora presidenta.
En primeiro lugar, agradecer o apoio tanto do Grupo do
Bloque Nacionalista Galego como o de Alternativa Galega
de Esquerda a esta iniciativa.
Por suposto, aceptaremos como emenda de engádega a que
nos presentaba o señor Ron, porque consideramos que, efectivamente, máis alá da política de longo prazo é necesario tamén
adoptar medidas urxentes neste momento tan dramático.
A verdade é que concordo co que expresaban os portavoces da oposición en que se fala pouco de pobreza e en que
27
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se traslada pouco o que se fala aquí mesmo de pobreza e de
inclusión social porque é algo que parece que non termina de
entrar na axenda política. E nós queremos situar o debate da
inclusión da pobreza, do risco de exclusión social, na axenda política, porque entendemos que é necesario que entre
todos lle poidamos dar solución.
Eu, leccións neste Parlamento do que deben de presentar
os grupos da oposición do grupo que sustenta o Goberno,
vou recibir poucas. As proposicións non de lei que decide o
Grupo Socialista presentar no Pleno do Parlamento de Galicia decídeas o Grupo Socialista. Dende logo, non me vai
condicionar o Grupo Parlamentario Popular nas iniciativas
que debemos de traer.
O que si lle quero dicir á señora Rodríguez Arias é que a
lei que acaban de presentar e que, por suposto, nós emendaremos para mellorala, porque non nos gusta o proxecto tal
como vén ao Parlamento, é literalmente igual que a que presentaron en maio do ano pasado e que se debateu aquí xa no
que ten que ver co proxecto de totalidade neste Parlamento,
pois non entendemos como, se son tan sensibles a estas cuestións, tardan dende que gañaron as eleccións o 20 de novembro ata primeiros de xuño practicamente para traela ao Parlamento. É dicir, non entendemos que estiveron facendo
todo este tempo porque, ao final, non modificaron nin unha
coma practicamente, agás unha disposición transitoria nese
proxecto de lei. Pero iso xa o explicarán vostedes...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
A señora GALLEGO CALVAR: ...no momento en que o
teñan que explicar.
Mire, señora Rodríguez Arias, é falso que estes sexan os
orzamentos máis sociais que nunca fixeron. ¿Saben o que é
certo? O que é certo é que o señor Feijóo coa súa política
empobrece cada vez máis as clases medias e o que é certo é
que co señor Feijóo, coa súa política, que vai pasar á historia como o presidente que máis endebedou a comunidade
autónoma, neste ano imos pagar nada menos que 834
millóns de euros de amortización de débeda; iso si, sacándolle á inclusión social, que se reduce en investimentos nun
56 % e en transferencias de capital nun 67 %, porque o que
si se incrementa nese departamento é o capítulo I, que son os
gastos de persoal.
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Polo tanto, señora Rodríguez Arias, vir aquí dicir que
vostedes xa están facendo o necesario cando mes a mes
vemos como se van incrementando as cifras de exclusión
social e as persoas que están en risco de pobreza...

“O Parlamento de Galicia, co obxectivo de que todos os
aforradores afectados polas preferentes, subordinadas e
outros híbridos financeiros recuperen a totalidade dos cartos, insta a Xunta de Galicia a:

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

1.- Dotar dos medios humanos e materiais necesarios o
sistema de arbitraxe establecido no Instituto Galego de
Consumo co obxecto de axilizar os procedementos.

A señora GALLEGO CALVAR: ...é certamente unha falsida-

de. Fraco favor lles fan vostedes a todas as persoas do terceiro sector de acción social, dos sindicatos e dos concellos,
que están traballando a favor da inclusión social.

2.- Que dentro das súas competencias, faga públicos os
criterios de inclusión e exclusión na arbitraxe co fin de
transparentar a súa concesión.

Vostedes probablemente vaian votar hoxe en contra desta
proposición non de lei do Partido Socialista, pero teñan por
seguro que nós imos seguir insistindo e que as persoas que
cada día van incrementando as listas da pobreza e da exclusión social... (A señora Gallego Calvar pronuncia palabras
que non se perciben.)

3.- Prestar asesoramento xurídico a todas aquelas persoas que así o requiran e que posúan participacións prefe-

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

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Pedro Puy Fraga, sobre a elaboración e a presentación no Parlamento de Galicia dun informe mensual
en relación coa vía da arbitraxe que se está a desenvolver
en relación coa comercialización indebida das participacións preferentes das entidades financeiras
A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei presentáronse emendas do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego.
(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da
deputada Carmen Gallego Calvar, a través do seu portavoz
e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emenda a esta
proposición non de lei.
Emenda de modificación.
Débese modificar o texto resolutivo da proposición non
de lei polo seguinte contido:

rentes e obrigas subordinadas para poder demandar xudicialmente ás entidades financeiras.
4.- Solicitar da Comisión Europea da Competencia e do
Goberno de España que retiren a esixencia de quitas para
as persoas afectadas por esta comercialización indebida.”)
(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa do seu deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas
e ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda a esta proposición non de lei.
Emenda de substitución.

Substituír a parte resolutiva da proposición polos
seguintes puntos:
“1.- O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a que
en relación coa arbitraxe das preferentes elabore e presente
ante a cámara un informe mensual que inclúa a seguinte
información:
- Número de titulares de participacións preferentes e
obrigacións subordenadas que presentaron a solicitude de
someterse á arbitraxe posta en marcha polo Instituto Galego de Consumo e o seu desglose por Concellos.
- Número de titulares de participacións preferentes e
obrigacións subordenadas acollidos á arbitraxe ás que se
lle notificou a resolución positiva e o seu desglose por Concellos e por meses, desde o inicio do proceso de arbitraxe.
28
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- Número de titulares de participacións preferentes e
obrigacións subordenadas acollidos á arbitraxe ás que se
lle notificou a resolución negativa e o seu desglose por Concellos e por meses, desde o inicio do proceso de arbitraxe.

afectando milleiros de familias galegas que depositaron os
seus aforros en entidades financeiras e que logo se atoparon
cun problema co que non contaban, atopándose deste xeito
cos seus aforros atrapados.

- Perfiles das persoas afectadas considerados pola
Xunta de Galicia para sometelas a unha arbitraxe positiva.

2.1.- Manter a vía da arbitraxe para todos/as os/as afectados/as que o solicitaren, asegurando a rápida resolución
de todos os casos.

Na nosa comunidade autónoma hai milleiros de galegos
e galegas afectados por unha mala comercialización das participacións preferentes e que nestes momentos non poden
recuperar os seus depósitos. O Grupo Parlamentario Popular
de Galicia e o Goberno galego levan moito tempo en contacto coas asociacións de afectados polas preferentes e cos
cidadáns estafados por este produto financeiro na procura
dunha solución a este problema.

2.2.- Impugnar políticamente a Lei 9/2012, de reestruturación e resolución de entidades de crédito e os planes de
reestruturación aprobados pola Banco de España ea Comisión Europea, en defensa das competencias e dos intereses
dos aforradores estafados a través de preferentes, subordenadas e outros híbridos financeiros. Con tal fin, o Goberno
Galego:

co impulso do Parlamento de Galicia, un plan de actuación
específico para atender os afectados polas participacións
preferentes, instando as entidades financeiras a promover
solucións e reforzando a colaboración coa Fiscalía de Galicia, remitindo máis de 2.000 expedientes que posibilitaron a
presentación dunha demanda colectiva.

2.- O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:

2.2.1.-Instará ao Goberno do Estado a modificar a Lei
9/2012e a articular unha solución que garanta o reintegro
do 100% do diñeiro aos pequenos aforradores.
2.2.2.-Poñerase a disposición dos afectados para prestarlle toda a cobertura política e xurídica necesaria para
que presenten recurso contra o acordo do FROB.
2.3.-Personarse no proceso aberto a través da demanda
presentada pola Fiscalía.
2.4.-Perseguir penalmente aos responsábeis da estafa.”)
A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición ten a
palabra a señora Pouso Maneiro.
A señora POUSO MANEIRO: Grazas, presidenta.
Bos días, señorías.
O noso grupo parlamentario vén de presentar unha proposición relacionada cun tema que nos ten tremendamente
preocupados a todos os membros desta Cámara e que está
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Así mesmo, a Xunta de Galicia realizou xestións coas
autoridades comunitarias, co Banco de España, co FROB e
coa Comisión Nacional do Mercado de Valores que frutificaron facendo realidade a vía da arbitraxe en xullo do ano
2012, unha vez que Bruxelas deu o visto bo a esta solución.
Este traballo posibilitou que ata o momento se emitisen
máis de 18.000 laudos favorables, unha vía de solución que
ten demostrado a súa validez, permitindo a devolución dos
aforros a milleiros de familias galegas.
O noso grupo parlamentario considera importante que o
Parlamento de Galicia conte coa información axeitada e
actualizada sobre as xestións que o Goberno está realizando
sobre este problema e considera positivo que a Xunta de
Galicia remita periodicamente á Cámara galega a información sobre o número de reclamacións aceptadas, o número
de vistas celebradas e os laudos emitidos.
Por todo iso, instamos a que, en relación coa arbitraxe de
preferentes, o Parlamento inste a Xunta de Galicia a que se
elabore e presente ante esta Cámara un informe mensual que
inclúa a información sobre o número de reclamacións aceptadas pola entidade bancaria, así como sobre o número de
vistas celebradas e os laudos emitidos.
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Señorías, non quero deixar pasar a ocasión de destacar
unha vez máis que dende o Goberno galego se estivo a traballar con sensibilidade e en colaboración con distintas institucións e en contacto cos distintos cidadáns afectados por
este problema serio que hoxe está acuciando. Un plan de traballo coordinado dende o primeiro momento, resolvendo
problemas ocasionados en épocas nas que neste país estaba
gobernando outro partido político, que non é o que neste
momento está afrontando unha solución, e buscando solucións para estes miles de cidadáns.
Sabemos que por parte do grupo do Goberno socialista
en Madrid no ano 2009, cando a Comisión Nacional do Mercado de Valores lanzou a advertencia de que se estaba
comercializando este produto a persoas que non cumprían
cos perfís adecuados, que non cumprían ese perfil de investidores, a actuación do Goberno naquel momento foi nula. É
máis, estábasenos dicindo que a situación das nosas entidades financeiras era unha situación de solvencia e mesmo que
superaban os test de estrés que estaban impostos pola Unión
Europea, por Bruxelas. Quero dicirlles que foron numerosos
os esforzos, trámites e traballos realizados na procura dunha
solución áxil e barata.
O compromiso do Partido Popular e a defensa do Partido
Popular destes afectados que foron vítimas dunha mala praxe
é patente. Así, recentemente, o Concello da Coruña vén de firmar un convenio co Colexio de Avogados para dar asesoramento –a maiores do que se está prestando dende a Xunta de
Galicia e dende o Instituto Galego de Consumo– aos afectados
por estes produtos. Tamén quero informalos de que outros concellos gobernados polo Partido Popular, en concreto o Concello de Ribeira, ten posto tamén un especialista, un avogado
especialista nestes temas, para asesorar a todos estes afectados.
Creo que non é baladí que nesta Cámara se teñan acadado sete acordos unánimes, o cal mostra a sensibilidade para
resolver este problema.
A Xunta atendeu 70.000 consultas de afectados, presentou 7.000 reclamacións ante a Comisión Nacional do Mercado de Valores e deu traslado de 2.000 expedientes, como
dicía anteriormente, á Fiscalía do Tribunal Superior de Galicia. Estamos buscando solucións a enganos aos aforradores,
que se realizaron en épocas cando o Partido Popular non tiña
responsabilidades de goberno.
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¿Que se fixo no ano 2009 mentres se estaban comercializando indebidamente estes produtos financeiros aos pequenos aforradores? Pois polo Goberno do Estado optouse por
apostar por engadir máis débeda ao Estado español, tanto no
2009 como no 2010, acudindo a eses famosos plans E, que
nos supuxeron aos españois 13.000 millóns de euros, e polo
cal agora está en cuestión a utilidade deses devanditos plans.
Facían aquí referencia fai un rato á intervención do presidente, que dende o Partido Popular se estaba facendo un
paripé. Eu creo que quedou suficientemente contestado polo
presidente da Xunta de Galicia que os que se dedican a facer
paripés son, neste caso, outros grupos da oposición. (Aplausos.) Lamentamos que teñan vostedes esa opinión respecto
da actuación do Goberno do Partido Popular. Agora, na
situación de Galicia, nós estamos aquí mostrando as sensibilidades e apostando por resolver o problema dos galegos e
das galegas, que son aos que estamos representando nesta
Cámara.
Non todo o debemos facer mal cando outras comunidades aínda non acadan nin mil casos resoltos de vías de arbitraxe e cando se incorporaron moito máis tarde a esa vía
habilitada grazas ao traballo realizado polo Goberno galego.
Señorías, eu creo que, en aras dunha maior transparencia,
a nosa proposición que se presenta hoxe nesta Cámara é para
que teñamos toda esa información, e pídese mensualmente, o
cal vén diferenciarnos tamén do Goberno do Estado, onde o
compromiso de facilitar esa información é trimestralmente.
Esperamos contar co apoio do resto dos grupos da oposición para que tamén así os afectados por estes produtos e que
se encontran atrapados poidan ter unha información máis
transparente e que traballemos todos na mesma dirección.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Pouso.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señor Jorquera.
O señor JORQUERA CASELAS: Moitas grazas, señor presidente.
30
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Señoras e señores deputados, saben vostedes que eu primeiro fun senador, despois fun deputado no Congreso e
agora son deputado no Parlamento galego, o camiño inverso
ao que seguiron outras persoas; un camiño que, desde logo,
eu non entendo como unha degradación, porque para min o
BNG, Galiza, é o máis importante. Pero comento isto porque
na miña experiencia parlamentaria me atopei cun fenómeno
paranormal, desde o meu punto de vista, de difícil explicación; unha metamorfose á cal non acabo aínda de atoparlle
unha explicación científica: ¿como as mesmas persoas que
teñen un discurso aquí en Galiza pasan o Padornelo, pasan
Pedrafita, e son capaces de dicir total e absolutamente o contrario do que din en Galiza? E onte, señoras e señores do
Partido Popular, tivemos un novo exemplo a respecto da
proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego para
modificar a Lei 9/2012, que é a que habilita ao FROB para
establecer unha quita aos titulares de participacións preferentes.
E eu recoñezo as miñas limitacións porque, sinceramente, non entendín a explicación que deu na sesión de control
o señor Feijóo. Fun total e absolutamente incapaz de entender a xustificación para que unha proposición de lei exactamente igual mereza o apoio do Partido Popular en Galiza e
o rexeitamento do Partido Popular en Madrid, co voto en
contra a esa proposición de lei tamén dos deputados galegos
do Partido Popular. Fun total e absolutamente incapaz de
entender esa explicación.
Miren vostedes, eu creo que este debate neste pleno
sobre as preferentes é unha demostración do traballo parlamentario que fan os distintos grupos nesta Cámara. Son o
voceiro dun grupo parlamentario minoritario nesta Cámara,
e ese grupo parlamentario minoritario onte presentou unha
proposición de lei articulada, creo que moi ben fundamenta-

da, para intentar preservar o Estado de dereito ao que apelou
o señor Feijóo na sesión de control e para intentar evitar que
se perpetre un atentado ao Estado de dereito, como é que
persoas que foron estafadas aínda por riba perdan parte
importante dos seus aforros porque van ser destinados a
recapitalizar a banca.
E, fronte a iso, ¿con que contraataca o Partido Popular?
¿Cal é a contraofensiva do Partido Popular? Esta proposta,
señorías: “O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a
que, en relación coa arbitraxe das preferentes, elabore e pre31
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sente ante a Cámara un informe mensual que inclúa información sobre o número de reclamacións aceptadas pola entidade bancaria, así como sobre o número de vistas celebradas
e os laudos emitidos”.
Hai que recoñecer, señorías, que son vostedes ambiciosos. Se algo pode definir esta proposta é a súa extraordinaria
ambición.
Miren, señorías, é evidente que a Xunta de Galicia utilizou a arbitraxe única e exclusivamente para intentar desactivar a protesta antes das eleccións autonómicas, creando
unha falsa expectativa de solución do problema. A realidade,
fronte ao manifestado na sesión de control, cando non había
oportunidade de réplica –que é como sempre fai o señor Feijóo–, é que a arbitraxe tan só permitiu resolver o 15 % dos
casos; a realidade é que está practicamente paralizada despois das eleccións autonómicas; a realidade é que os propios
afectados denuncian non só a lentitude na arbitraxe senón as
extraordinarias irregularidades e discrecionalidades nos criterios de admisión e resolución. Tanto é así que hai casos
autenticamente escandalosos, como, por poñer un exemplo,
un caso concreto –que coñezo– de dous xubilados que investiron, enganados en participacións preferentes, menos de
9.000 euros. Solicitaron a arbitraxe en agosto de 2012 e
aínda están esperando ser admitidos. Estamos a falar de persoas con estudos primarios, cun nivel de renda baixa, e xubilados, e aínda están esperando ser admitidos pola arbitraxe.
Mentres, hai outros casos de persoas que si que poderían
entrar no perfil de auténticos inversores en produtos financeiros complexos que tiveron unha resolución favorable.
Polo tanto, nós na nosa emenda en primeiro lugar o
que demandamos é unha información exhaustiva e transparente...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
O señor JORQUERA CASELAS: ...para asegurar que exista equidade nos criterios de admisión á arbitraxe, e o que
demandamos é que esta Cámara deixe de facer paripés e,
polo tanto, se pronuncie sobre a necesidade de introducir os
cambios legais para preservar o Estado de dereito e para evitar que os estafados sexan esquilmados, que é o que pretende a Lei 9/2012.
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Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Jorquera.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallego.
A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señor presidente.
A verdade é que a iniciativa que nos presenta o Grupo
Popular voulle dicir o que opinan as plataformas de afectados polas preferentes dela, señores do Partido Popular: primeiro, que na páxina web de Novagalicia Banco xa se di día
a día o número de solicitudes resoltas; e, segundo, que o Instituto Galego de Consumo xa lles traslada mes a mes os
datos actualizados. Polo tanto, o que vostedes veñen propoñer aquí non é nada novo e, dende logo, non resolve os seus
problemas.
Se de verdade queren apostar por solucionarlles os problemas ás persoas estafadas, cumpran o que acordamos entre
todos o Día Mundial do Consumidor, o 15 de marzo, na
Comisión de Economía deste Parlamento de Galicia, que a
día de hoxe está sen cumprir, porque lles vou aclarar algúns
conceptos que parece que non teñen claros. Primeiro, cando
falamos de asesoramento xurídico gratuíto e de prestarlles
asesoría xurídica aos estafados que queiran acudir á vía
xudicial para poder recuperar o 100 % dos seus aforros, non
estamos falando de que o alcalde da Coruña, o de Ribeira ou
mesmo o de Vigo ou o de Pontevedra –que hai dous, tres
meses, que o teñen implantado– presten asesoramento xurídico aos estafados, estamos falando de que a Xunta de Galicia, que foi a que se comprometeu a través dese acordo parlamentario, lles preste ese asesoramento xurídico gratuíto
aos estafados para evitarlles que teñan que pagar o taxazo do
señor Gallardón; estamos falando diso.
Onte o señor Puy ufanouse aquí dunha nova vía xudicial
aberta por unha das asociacións que representan os estafados,
Agaprofi. Por certo, esqueceuse de dicir que mesmo a esa
asociación, que quixemos os grupos da oposición que viñera

comparecer na Comisión de Investigación das Caixas, o
señor Puy vetoulle a súa comparecencia na Comisión de
Investigación das Caixas. Dixo... (Murmurios.) Totalmente
certo, e ademais hai testigos, señor Puy; non estabamos eu e
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mais vostede sós, estabamos todos os grupos representados.
Vostede non quixo incluír esa asociación na comisión de
investigación. Así que deixen xa de utilizar a estafa e as vítimas da estafa para facer aquí cinismo político, porque iso é o
que está facendo o Grupo Popular con esta iniciativa que presenta hoxe, cinismo político, o mesmo que fixo onte votando
a favor dunha proposición de lei ben intencionada do Bloque
Nacionalista Galego, namentres no Congreso dos Deputados
estaba votando en contra. (O señor Puy Fraga pronuncia
palabras que non se perciben.) É totalmente certo, señor Puy,
enfádese o que se enfade; é totalmente certo. Preguntou vostede quen era Agaprofi, explicámosllo e dixo: Non. Iso é
totalmente certo, pode dicir vostede o que queira. Mire, as
sete iniciativas que se acordaron por unanimidade neste Parlamento foron a instancia sempre dos grupos da oposición,
nunca do grupo do Goberno.
E ¡home! de trufar sabe moito o señor Feijóo, que cando
fixo aquela operación tan beneficiosa para o noso país, que
foi a fusión das caixas, declarou nun medio de comunicación
nacional que el sabía que as caixas estaban trufadas de preferentes. O señor Feijóo era o que sabía moito de quen estaban trufadas as caixas, de preferentes. Sabíao el, e, por certo,
non fixo nada por evitalo.
E, miren, señores do Partido Popular, deixen xa de apelar
ao Goberno do Partido Socialista. Todo o mundo sabe que as
preferentes a minoristas, a aforradores, se empezaron a
comercializar dende que no ano 2003 o Goberno de José
María Aznar promulgou unha lei que o autorizou. (Aplausos.)
E nós, o Grupo Socialista, nunca dixemos neste hemiciclo,
nunca xamais dixemos neste hemiciclo, que fora culpa do
Partido Popular... (Interrupcións.) (Murmurios.) –se me deixan as súas señorías continúo, se non, paro– (Interrupcións.)
(Murmurios.) (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Silencio. Silencio, por favor.
Señor Losada e señora Prado, non interrompan a quen
está no uso da palabra.
A señora GALLEGO CALVAR: Grazas, señor presidente.
Dicía que desde esta tribuna o Partido Socialista
nunca culpou o Partido Popular de que exista no noso país
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unha estafa polas preferentes, nunca. Sempre dixemos
que foi o Partido Popular o que lexislou para que se favorecera a comercialización aos aforradores e aos minoristas. Sempre dixemos que é o Partido Popular o que está
no Goberno cando salta á luz pública a estafa; é, polo
tanto, o Partido Popular o que ten que tomar decisións
para resolver o problema, porque quen está no Goberno
ten a responsabilidade de resolver os problemas dos cidadáns...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por

favor.

A señora GALLEGO CALVAR: ...; é quen está no Goberno
o que ten esa responsabilidade, e iso é o que levamos pedindo dende o primeiro día, que, por certo, foi o Grupo Parlamentario Socialista o que trouxo por vez primeira a esta
Cámara o problema das participacións preferentes e das
obrigas subordinadas hai dous anos.
Señores do Partido Popular, se de verdade isto non é
cinismo político, acepten vostedes a emenda que lle presentamos dende o Grupo Socialista, que é unha emenda de substitución que o único que fai é recoller literalmente o acordo
unánime acadado o 15 de marzo nesta Cámara. Máis nada,
tan sinxelo como iso, recoller o acordado entre todos para
volver acordalo, a ver se así, volvendo acordalo, son vostedes capaces de convencer o Goberno do señor Feijóo de que
o leve á práctica.
Máis nada e moitas grazas.
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ser unha cousa etérea. ¡Manda tela! Un país que non ten vergoña, gobernado polo señor presidente da Xunta de Galicia.
E mesmo dicir que o Grupo de Alternativa Galega se coaligue con Marcial Dorado, cando son vostedes [...] (Por orde do
señor presidente, Santalices Vieira, e ao abeiro do artigo 106.3
do Regulamento retírase esta expresión do Diario de Sesións.)
Este é un país que non é normal... (Interrupcións.) (Murmurios.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Yolanda
Díaz, por decoro cara ao Grupo Parlamentario Popular neste
caso, prégolle que retire esa expresión.
A señora DÍAZ PÉREZ: Non o vou retirar, señor presiden-

te, non o vou retirar; do mesmo xeito que a presidenta que o
precedeu non lle obrigou a retiralo ao señor Feijóo. Non o
vou retirar.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Pois vouno retirar eu, porque teño atribucións como presidente...
A señora DÍAZ PÉREZ: Non o vou retirar.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu vouno retirar...
A señora DÍAZ PÉREZ: Non o vou retirar, xa llo digo; non
o vou retirar, de ningún xeito, e, se non, que se retirase o que
dixo o señor Feijóo. ¡De ningún xeito!
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Retíroo eu, porque teño capacidade para iso.

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

A señora DÍAZ PÉREZ: Isto é fascismo,¡fas-cis-mo!,
¡fas-cis-mo!

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda,
señora Díaz.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, perdoe, non, non é fascismo.

A señora DÍAZ PÉREZ: Grazas, señor presidente.
Efectivamente, este non é un país normal. É un país no que
o presidente lle fai preguntas á oposición, un país no que cando
emite a Comisión Europea un informe demoledor diante da
situación das rías do noso país, o que di o Goberno do Partido
Popular é que ese informe é sesgado e parcial. ¡Manda tela!
Semella que a planta de gas no interior da ría de Ferrol debe
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A señora DÍAZ PÉREZ: O señor Feijóo falou aquí e dixo o
que dixo. Non o vou retirar.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Isto queda retirado. Queda retirada esa expresión da orde do día.
A señora DÍAZ PÉREZ: Estes son vostedes, señor presidente. Esta é a súa dobre vara de medir...
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non é a
miña vara de medir, é a vara de medir e de saber comportarse no Parlamento.
A señora DÍAZ PÉREZ: Son lamentables, ¡la-men-ta-bles!,
¡la-men-ta-bles! Teñen medo ao que estamos a dicir aquí,
teñen medo, efectivamente... (Pronúncianse palabras que
non se perciben. ) (Murmurios.) Cando queira, vou seguir.
E, señora Pousa –creo que é–, retire esta iniciativa, é o
mellor que pode facer. Retire a iniciativa por varias razóns,
a primeira, porque votedes están gobernando, xa teñen que
cumprir co mandato, como lle dixo a señora Carmen Gallego, do 15 de marzo deste ano. Retire a iniciativa, poñan os
manguitos dende a Xunta de Galicia e póñanse a traballar.
Teñen dous graves problemas no noso país, o paro e un
corralito, que son as preferentes. E despois dun mandato,
catro anos, e mais máis de sete meses, seguen sen facer nada,
enganando a xente; un exercicio, como dixo a voceira do
PSdeG-PSOE, de cinismo político, efectivamente. Ao
mesmo que votaban pola mañá a favor, pola tarde, efectivamente, dicían que non.
Señor Pedro Puy, ¿como se sente vostede?, ¿como se
sente? ¿Como se cualifica o que fixeron vostedes? ¿Como o
cualifica vostede, que é o voceiro do Grupo Parlamentario
Popular? ¿Como se cualifica o que fixeron vostedes? Díganlles aos galegos e ás galegas, aos dos corralitos, como se
cualifica o que fixeron vostedes onte nesta Cámara galega.
E vou seguir tamén con algunha reflexión. Primeiro,
(Interrupcións.) (Murmurios.) –si, descarado, ¡vamos!–
¿algunha pregunta, señora Pousa –perdón, Pouso–? Acaba
de aprobar o Partido Popular unha serie de recomendacións
tamén (Interrupcións.) (Murmurios.)...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Prado,
señora Prado, prégolle que garde silencio.
Prosiga, señora Díaz.
A señora DÍAZ PÉREZ: Dicía, señor presidente, que se
acaban de aprobar por parte do FROB unha serie de normas
respecto da aplicación dos instrumentos híbridos –que se
chama– de capital e débeda subordinada. Unha delas ten que
ver no punto 6 respecto das cantidades que poden ser obxec-
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to de arbitraxe por parte dos afectados das preferentes, e
atinxe esta cuestión a un límite, como saben vostedes, de
10.000 euros para as persoas que poidan acudir á arbitraxe.
As asociacións das preferentes teñen unha pregunta para
vostede: ¿que vai pasar respecto das persoas que superan esa
contía de 10.000 euros en depósitos de aforro?, ¿van ser
atendidas nas arbitraxes ou non?
En segundo lugar, no día de hoxe, segundo nos din as
asociacións de preferentes, hai 8.170 peticións –no día de
hoxe– de arbitraxe no noso país, e tan só 2.032 resoltas.
¿Que vai pasar co que resta ata chegar a preto de 80.000 persoas afectadas?, ¿vai suceder o que están dicindo que dicía
onte a Asociación de Xuíces pola Democracia, que dicía que
coa arbitraxe o único que estaban a facer era seguir facendo
negocio as entidades financeiras en detrimento ou nas costas
dos aforradores do noso país? ¿Que vai facer o Goberno
galego?, ¿vai negociar co FROB e co señor Rajoy para que,
efectivamente, dunha vez por todas se lles pague aos aforradores o que lles roubaron os responsables das nosas caixas?,
¿ou van seguir facendo o que fixeron onte no Parlamento de
España, que é enganar unha gran parte deste país...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...enganar os aforradores e as aforradoras de Galicia?
E, señora Pousa... (Uns señores deputados e deputadas:
“Pouso”.) Perdón... Retire a iniciativa, é o mellor que pode
facer, e deixen xa de exercer o cinismo político. É lamentable.
E, señor presidente, é lamentable que o presidente da
Xunta poida dicir que nos coaliguemos co Marcial Dorado e
a el, que sabiamos que había nieve e que as súas amizades
son os narcotraficantes, non se lle esixa que retire o que
dixo. Esta é a súa dobre vara de medir. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Turno de peche,
señora Pouso.
A señora POUSO MANEIRO: Grazas, presidente.
Señora Díaz, a ver se dunha vez por todas se aclara vostede co meu apelido.
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En segundo lugar, quero dicirlle que nos fala vostede
tanto de neve que creo que lle sería conveniente ir practicar
un pouco de deporte porque mens sana in corpore sano, e eu
teño a miña dúbida de que vostede estea en plenas facultades. (Aplausos.) (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Tranquilidade,
tranquilidade... (Protestas.) Tranquilidade... (Mumurios.)
Perdón..., (Protestas.) o presidente sabe moi ben o que ten
que facer e o presidente fará o que ten que facer. Prosiga,
señora Pouso.
A señora POUSO MANEIRO: Ben.
Señor Jorquera, con referencia á súa intervención, eu
quería dicirlle que, despois de percorrer vostede tantas institucións, aínda que fora á inversa, sendo vostede como é
nacionalista, non sei se pasou antes por un concello e estivo
directamente en contacto cos veciños para coñecer de primeira man os problemas, porque, ao mellor, igual estamos
tan por arriba que igual nos olvidamos do que é a base.
(Aplausos.) Debía vostede saber a diferenza. Un tema é o
Parlamento español... (Aplausos.) e outro tema é a Cámara
galega. Aquí estamos defendendo os intereses dos galegos,
e, como ben dicimos... Mire..., (Protestas.) escoite..., (Pronúncianse palabras que non se perciben.) os de Cataluña...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Garden silencio,
por favor.
A señora POUSO MANEIRO: ...é un problema que teñen os
cataláns, e o resto... (Pronúncianse palabras que non se
perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Jorquera,
por favor, garde silencio.
A señora POUSO MANEIRO: Mire, non podemos meter no
mesmo saco. Aquí aos nosos veciños, aos nosos cidadáns, o
que máis lles afecta é o problema de Novagalicia Banco, o
cal non quere dicir que non nos sintamos sensibilizados con
outros afectados de entidades financeiras.
Mire, demostrámoslle que nós non facemos un exercicio
de cinismo político, e demostrámosllo aprobándolle onte a
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súa iniciativa. Estamos loitando e traballando para apostar
por que todos aqueles que foron vítimas desa mala comercialización, que foron vítimas dunha mala praxe bancaria
poidan recuperar os seus aforros, e díxollo esta mañá aquí o
señor presidente da Xunta de Galicia, que imos seguir traballando nesa liña, por moito que a vostedes lles moleste e que
se incremente o número de resolucións de casos. (Aplausos.)
Fala vostede de propostas sen ambicións. Mire, non se
vai retirar a proposta, xa llo dixen antes á señora de AGE. A
nosa ambición non é... (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) nin máis nin menos que transparencia e que se
resolvan todos os problemas destes cidadáns afectados. Esa
é a ambición que ten o Partido Popular nesta Cámara; ningunha outra, señor Jorquera.
Señora Gallego, mire, o seu xa non ten nome. Eu diríalle
que na Comisión de Investigación das Caixas todo ese listado de comparecentes se aprobou por unanimidade, non sei
como vostede se atreve a vir aquí dicir o que dixo. Ten vostede, claro, certo interese en que non se fale do que se fixo

mal en épocas pasadas, pero é que, señora Gallego, é unha
evidencia. Que nos sirva que o que pasou no futuro, o que se
fixo mal no futuro... Porque, ¿onde estaban os controles?
Onte dixéronlle a vostede –non llo dixo o Partido Popular,
díxollo Convergència i Unió– que quen fallou en todo este
problema foron os sistemas de mecanismo de control, o responsable da Comisión Nacional do Mercado de Valores,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nomeado por vostedes.
¡Por favor! (Murmurios.) Mire, é que non queremos que se
repitan os problemas, e para iso vanse establecer e establecéronse mecanismos; agora, imos intentar resolverlles o problema aos afectados.
Señora Gallego, pero recoñeza que vostedes tiveron
moita culpa de que toda esta comercialización indebida se
producira mirando para outro lado e non tomando as medidas oportunas que tiñan que tomar ao seu debido momento.
Se vostedes admitisen a situación, se vostedes no ano 2009
admitisen que a situación das entidades financeiras era mala
e acudisen naquel momento a pedir axuda a Bruxelas, non
terían vostedes despois esta papeleta que temos agora os do
Partido Popular enriba da mesa, non terían vostedes despois,
no ano 2010, (Murmurios.) cando sacaron a normativa de
aforro de rebaixa de débeda pública, que lles aplicaron a
rebaixa salarial aos empregados públicos... ¿E sabe a que ía
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destinada esa rebaixa salarial dos empregados públicos,
señora Gallego?
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
A señora POUSO MANEIRO: Por orde de preferencia
–remato, señor presidente–, primeiro, a financiar remanentes
negativos de tesourería; ¡ah!, pero, segundo, a amortizar
anticipadamente débedas ás entidades financeiras. Abríronselles a vostedes os ollos en maio do 2010, por non querer
pedir e admitir a realidade, cando outros llelo viñan advertindo.
Señorías, non teño máis que dicir, simplemente que imos
seguir traballando, que imos seguir traballando e que imos
traballar para que se aumente ese número de persoas aos que
se lles resolvan os casos.
En canto á referencia que facía dos 10.000 euros, independentemente dos 10.000 euros, os que teñan máis e foran
vítimas dunha mala comercialización terán dereito a ese proceso de arbitraxe. E, de todas formas, tamén recordarlle e
lembrarlle que non soamente está aberta a vía de arbitraxe,
senón que, á parte da vía de arbitraxe, aquel que teña desconfianzas ou que non queira apostar por esa vía ten aberta
a vía xudicial.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Pouso.
Señora Pouso... Perdón, señora Pouso, pídolle que retire
a expresión na que fixo alusión ás plenas facultades mentais.
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directa que se me fixo por parte da portavoz que interveu en
representación do Grupo Socialista no debate inmediatamente celebrado.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Adiante, ten vostede tres minutos.
O señor PUY FRAGA: A señora dixo literalmente que eu
vetara a presenza dunha asociación na Comisión de Caixas.
Iso é absolutamente falso. No proceso de negociación quedamos en que ía asistir unha das asociacións que representa
os consumidores, a petición do Grupo Socialista. Eu pedinlle ao Grupo Socialista que me indicase cal delas podía vir
ou consideraba que era máis importante que viñera, e foron
eles mesmos os que me propuxeron Adicae como a representativa dos consumidores.
Dito isto, eu tiven ao día seguinte unha chamada curiosa
dos señores de Agaprofi precisamente preguntándome por
que os vetara, porque a señora Gallego os chamara inmediatamente para dicir que eu vetara estas persoas. Evidentemente, a proba de que non foi vetado ninguén é que foi por
unanimidade.
Eu simplemente quero pedirlle que, se vostede quere que
haxa certa confianza no que é o pacto que levou a unha votación unánime nunha comisión, teña, primeiro, rigor, respecto á verdade, e o da discreción xa é unha cuestión de cada
un, pero eu recomendaríalla e suxeriríalla pola boa relación
entre os grupos parlamentarios en xeral.
Grazas. (Aplausos.)
(A señora Gallego Calvar pide a palabra.)

A señora POUSO MANEIRO: Ah, si, si, retíroo, presidente.
(Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): ¿Si, señora
Gallego? ¿Para que quere a palabra?

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas. Queda
retirado.

A señora GALLEGO CALVAR: Para unha cuestión en relación co artigo 76.3.

(O señor Puy Fraga pide a palabra.)
O señor PUY FRAGA: Quero pedir a palabra con base no
artigo 76.1 do Regulamento por unha alusión persoal e

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, pero as alusións non teñen réplica.
A señora GALLEGO CALVAR: Si, si que teñen...
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non; non
teñen réplica.
A señora GALLEGO CALVAR: Señor presidente, o señor
Puy acaba de dicir que eu mentín, e eu...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Perdón, señora
Gallego, non ten o uso da palabra, coñezo o Regulamento.
As alusión non teñen réplica. Non, non... (A señora Gallego
Calvar pronuncia palabras que non se perciben.)
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“...En todo caso dito plan deberá recoller, canto menos,
o mantemento da actuais liñas, frecuencias e paradas nos
servizos ferroviarios actualmente existentes.”)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
proposición non de lei ten a palabra o señor Fernández Calviño. (A señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non
se perciben.)

Non, non, non ten... Non, señora Gallego, que non conste en acta nada disto. Non ten vostede a palabra. Non, non;
non ten vostede a palabra. (A señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non se perciben.) Non, non, que non,
señora Gallego, non ten vostede... (A señora Gallego Calvar
pronuncia palabras que non se perciben.)

Señora Gallego, non está vostede xa no uso da palabra.
Creo que o debate está pechado... Señor Puy, creo que está
pechado o debate. Está pechado o debate e agora corresponde debater a iniciativa... (O señor Fernández Calviño: A min
dáme igual. ) Non, non, pero inicie vostede o debate da súa
iniciativa. (A señora Gallego Calvar pronuncia palabras
que non se perciben.) (O señor Puy Fraga pronuncia palabras que non se perciben.)

Señora Gallego, chámoa á orde, non ten vostede a
palabra. Chámoa á orde. As alusións non teñen réplica. (A
señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non se
perciben.) Non teñen réplica as alusións, coñeza vostede
o Regulamento. Por iso a chamo á orde por primeira vez.
(O señor Puy Fraga pronuncia palabras que non se perciben.)

Señora Gallego... Señora Gallego, chámoa á orde por
segunda vez, e advírtoa de que, de volver chamala, ten que
abandonar o pleno... (A señora Gallego Calvar pronuncia
palabras que non se perciben.) Non, non, terá que vostede
entender o que é o Regulamento (A señora Gallego Calvar
pronuncia palabras que non se perciben.) (O señor Puy
Fraga pronuncia palabras que non se perciben.)

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre
as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de servizos ferroviarios
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista.
(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Raúl Fernández Fernández, a través do 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. (doc. núm. 5807)
Emenda de adición no segundo parágrafo.
Engadir in fine, no segundo parágrafo, o seguinte contido:
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Señor Puy, señor Puy, veña... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)
Señor Fernández Calviño, proceda.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Despois do que pasou
hoxe, onde aquí cambia absolutamente todo e onde o que
menos se fai aquí é escoitar argumentos e só se din trapalladas, pois vir tratar de falar de tema serios a nivel ferroviario
para a bancada da dereita é como botarlles margaridas aos
porcos, ¿non?, porque para poder ter un debate hai que estar
abertos a escoitar, ver as argumentacións da oposición e non
facer o que probablemente se veña facer aquí, que despois
vai ser vir dicir que o bipartito o fixo moito peor, que se a
culpa foi toda de Zapatero, que se Rajoy non sei que, que se
Aznar, o Plan Galicia, etc., etc.
O que nos trae aquí é o deficiente estado das liñas ferroviarias galegas, o ataque que se está a producir por parte do
Estado ás liñas de cercanías, vinculadas, desde o noso
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humilde punto de vista, a esa obra faraónica, inservible e
antieconómica que é a liña de alta velocidade para 350 quilómetros por hora. Neste momento desde o Goberno do
Estado estase a defender que no futuro en Galicia só existan
dous trazados de tren: un que sería a liña A Coruña-Vigo,
que, por sorte, é tren convencional, polo que poden ir mercancías, e outro que sería a liña Compostela-Madrid, pola
que poderían circular eses trens que poderían ir a 350 quilómetros por hora, mais non se preveu ningunha estación de
parada en ningunha vila, polo que non poderán circular mercadorías, e que terá uns custos de mantemento terribles,
¿non?, e, por exemplo, tampouco poderán circular trens nocturnos. A nós chegounos o ruxe ruxe desde os traballadores
dos servizos ferroviarios de que incluso o Ministerio de
Fomento se está a plantexar eliminar o tren nocturno que vai
tanto da Coruña como de Vigo cara a Ourense, e de aí a
Madrid. Iso é o que se pretende, e tamén é un tren que non
poden dicir que sexa deficitario, porque vai sempre cheo; de
feito, é moi difícil pillar un billete para ese tipo de trens, normalmente hai que facelo con bastantes días de antelación, e,
con todo, quérese suprimir en aras dese gran progreso que
algúns din que é o famoso AVE, que en teoría circularía a
350 quilómetros por hora, pero que non pararía en ningún
sitio e non lle daría servizo á poboación galega, salvo a
aqueles que se poidan desprazar diariamente a Madrid, que
non son a maioría dos galegos. É un tren elitista que vai
facer que a maior parte dos servizos de cercanías acaben por
desaparecer. Desde Alternativa Galega de Esquerda cremos
que este é un modelo ferroviario absolutamente errado.
Nós consideramos que os trens deben ser trens que vertebren o territorio. Cremos que deben existir novas liñas que
xunten as cabeceiras de comarcas e que, cando menos, teñamos uns trens decentes que nos leven dunhas cidades a
outras de Galiza. Non sei se vostedes tentaron ir algunha vez

en tren desde Ourense a Lugo, pero é unha auténtica odisea,
ou mesmo de Lugo a Compostela, tamén é practicamente
imposible, e xa non digo as condicións dos servizos ferroviarios de Ferrol.
Esta é a situación que temos no país. E a aposta que está
facendo o Ministerio de Fomento, o Goberno do Estado,
apoiado pola Xunta de Galiza, é de, en lugar de fortalecer a
vertebración territorial interna de Galiza mediante a expansión do tren convencional, está apostando por un modelo
que para o único que vai servir é para que uns cantos rica-
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chóns estean nunha hora e pouco en Madrid, porque para as
persoas con baixos recursos que non necesitan acudir habitualmente á capital do Estado pois é un tren que non lles vai
servir practicamente para nada.
Teño que lembrar aquí que as competencias en transporte ferroviario interno poden ser da Xunta de Galicia, se así o
desexa, porque así está escrito no Estatuto de autonomía de
Galiza, ese que tanto nos lembra o home que senta aí –que
non lle podo chamar doutra forma– en cada ocasión. Di que
eles respectan moito o Estatuto e tal pero en realidade non o
cumpren nin fan nada por cumprilo. Nós queremos que a
Xunta de Galiza tome as rendas do que é o ferrocarril no
noso país, que faga un plan serio de extensión do ferrocarril
en Galiza e que mentres nós non sexamos capaces de desenvolver a nosa propia rede pois, polo menos, que se lle esixa
ao Estado que non elimine os poucos servizos ferroviarios
que temos. Xustifícase aquí a eliminación de liñas que van a
pequenas aldeas porque teñen poucos usuarios e entón non
son rendibles e dan perdas, pero, entón, vostedes teranlle
que explicar á cidadanía por que apostan por un tren como é
o chamado AVE, de 350 quilómetros por hora, que é un tren
que xamais poderá ser amortizado e cuxos custos de mantemento xamais van poder ser pagados por uns billetes razoables e, sen embargo, queren privar as nosas pequenas aldeas, as nosas pequenas vilas, que aínda manteñen certos servizos ferroviarios moi deficitarios; iso si, vostedes xustifican
a súa retirada en aras de facerlle unha felación intelectual,
evidentemente, ao Partido Popular en Madrid e de favorecer
ese modelo de transporte onde a única necesidade que hai é
que todos nos poidamos xuntar en Madrid probablemente
para esas grandes xornadas que fan vostedes, onde tamén lle
fan [...]. (Por orde do señor presidente, Santalices Vieira, e
ao abeiro do artigo 106.3 do Regulamento retírase esta
expresión do Diario de Sesións.)
Polo tanto, nós desde aquí esiximos que a Xunta de Galiza cumpra o Estatuto de autonomía, tome as rendas sobre o
ferrocarril e dote a cidadanía galega, dote as nosas vilas e as
nosas cidades dun tren que nos permita desprazarnos libremente por todo o país. É dicir, fagan o que teñen que facer
segundo o mandato estatutario e veraneen menos por aí con
narcotraficantes e outras persoas indesexables.
Tamén teño que dicir que desde un punto de vista do que
é a responsabilidade social para o futuro –xa o dixen moitas
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veces, pero vostedes teñen dificultades de entendedeiras–,
para evitar posibles problemas de elevación dos prezos do
petróleo, pois é necesario ter un sistema de ferrocarril no
noso país para poder afrontar eses problemas. Iso, como xa
lles dixen en moitas ocasións, fixérono todos os países europeos que sufriron crises do petróleo e hoxe en día teñen uns
modelos de transporte público baseados no tren que son moi
bos, que permiten que a cidadanía, independentemente dos
seus recursos, independentemente de se ten coche ou non ten
coche, se poida desprazar libremente por todo o país e a prezos asequibles, e non como pasa neste momento que, se non
temos coche, pois probablemente non podemos ir a ningures.
Sei que non nos van facer moito caso porque a súa política é obedecer o ditado das grandes compañías construtoras,
que son os únicos beneficiados dese modelo de tren que vostedes teñen, e ademais son os que lles dan suculentas comisións en “B”, claro está, que permiten que vostedes sigan
mantendo o que seguen mantendo e que sigan tendo a actitude sinvergüenza e irrespectuosa con este país que teñen no
Parlamento galego.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Calviño.
Grupo Parlamentario Socialista autor da emenda, señor
Fernández.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) (O
señor Fernández Calviño pronuncia palabras que non se
perciben.)
Señor Calviño, prégolle silencio porque vai intervir o
señor Fernández.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Señorías... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Señorías, eu prégolles que poida haber certa orde, porque, se non, é oportuno que suspendamos uns momentos o
pleno para que isto se alixeire un pouco. Non teño ningún
inconveniente. (Risos.)
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Pero, desde logo, esta Presidencia o que quere é facelo o
mellor posible e contar coa colaboración de todos vostedes.
Agora, se este ambiente está tan tenso como está, se lles
parece, suspendemos quince minutos, convocamos unha
reunión cos portavoces, falamos da cuestión e reanudamos o
pleno. Creo que é o que procede.
Entón, imos suspender o pleno quince minutos para que
isto estea un pouco tranquilo e despois reanudámolo.
Suspendemos o pleno quince minutos.
Suspéndese a sesión.
Retómase a sesión.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Reanudamos a
sesión.
Correspóndelle a intervención ao Grupo Parlamentario
Socialista, a través do seu deputado Raúl Fernández, para
pronunciarse sobre a emenda.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Señor presidente.
Señoras e señores deputados, bos días.
Novamente vén a esta Cámara unha iniciativa que ten que
ver co ferrocarril convencional. Nesta volta é o Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda quen nos presenta unha proposición non de lei relativa á constitución da rede
galega de cercanías e mellora do ferrocarril convencional.
O momento da iniciativa parece o idóneo, xa que estamos nas vésperas da pervivencia ou desaparición do tren
convencional en Galicia; vésperas nas que nos xogamos que
milleiros de persoas do ámbito rural teñan ou deixen de ter
o único medio de transporte público que lles queda a moitas
aldeas, pobos e vilas do rural galego. Momento, polo tanto,
oportuno e moito máis que xustificable por unha nova agresión por parte do Partido Popular ao espazo territorial máis
débil do noso país: o ámbito rural. Ámbito rural que amorea
día tras día, decisión tras decisión, de xeito permanente e
continuado, accións negativas do Partido Popular que o fan
máis débil e menos habitable. Cecais ese sexa o obxectivo
final do Partido Popular: crear o ambiente propicio para que

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
o vivir nas zonas xeográficas menos poboadas sexa unha
misión imposible. Porque non debemos esquecer que sucede
o que tememos, e non parece que o Executivo do señor Feixóo lle queira levar a contraria nesta cuestión ao Executivo
do señor Rajoy. Os habitantes do rural sufrirán un novo agravio que se suma a outros xa sufridos polas familias a consecuencia das políticas do señor Rajoy e do señor Feijóo:
peche de escolas, redución de mestres, redución de médicos,
peche de oficinas bancarias, recorte de servizos sociais,
menos asistencia a persoas maiores, etc.
Así pois, dende o Grupo Parlamentario Socialista compartimos o momento e, dende logo, os motivos desta iniciativa. Á fin e ao cabo, esta e outras iniciativas similares presentadas polos grupos da oposición nesta Cámara só teñen a
intencionalidade de reflectir a preocupación da cidadanía
ante unha nova agresión do Partido Popular aos servizos
públicos e ao mundo rural.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista compartimos o
momento, compartimos o motivo e compartimos de forma
xenérica o argumentario desta iniciativa. Creo que se fai
necesario, aínda a risco de ser repetitivo, lembrar unha vez
máis as consecuencias da aplicación do Real decreto lei
22/2012, do 20 de xullo, para o conxunto de Galicia: supresión de arredor de noventa e catro servizos á semana; peche
definitivo de 30 estacións, que se suman ás 26 xa pechadas;
21 estacións que terán unha única parada diaria, máis de
cento cincuenta mil galegas e galegos afectados anualmente.
Resulta curioso e tamén esclarecedor que a aplicación do
mesmo decreto en comunidades de poboación similar ou
inferior á galega teña unhas consecuencias moito menos perniciosas para esas comunidades. Así, en Asturias redúcense
11 servizos por semana; en Cantabria, 14; no País Vasco, 12;
en Valencia, 24. E mentres isto acontece, o señor conselleiro

e o señor Feijóo permanecen ausentes e impasibles: nin unha
palabra, nin un xesto. Mesmo semellan ser os colaboradores
necesarios para a desaparición do vello ferrocarril en Galicia,
namentres moitos galegos padecen as consecuencias.
Señor Calviño, o Grupo Parlamentario Socialista participa –como xa dixen– do momento, do motivo, da argumentación e da proposta de resolución desta iniciativa. Queremos
incluso facer unha aportación a través dunha emenda de adición no segundo parágrafo. En todo caso, o Grupo Parlamentario Socialista vaille dar o seu apoio a esta iniciativa.
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Moitas grazas.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Fernández.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Pontón.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señor presi-

dente, moi bo día.

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos
que o debate sobre o futuro do tren non é unha cuestión
menor, é unha cuestión relevante que ten que ver non só
coa articulación das comunicacións do noso país, senón
tamén con como se vertebra Galiza, con que dereitos
temos os galegos e as galegas. En todo caso, eu hoxe,
como xa debatemos en varias ocasións sobre esta cuestión
e imos ter unha interpelación, permítanme que lle dea voz
a opinións que nos trasladaban a través do Facebook diferentes persoas preocupadas polo tren. Creo que as súas
opinións merecen ser escoitadas nesta Cámara e tamén ser
tidas en conta antes da votación, dado que poñen de manifesto a preocupación que hai e tamén a visión que algúns
galegos e galegas teñen e que desde o Bloque Nacionalista Galego compartimos. Dado que, se non se consegue dar
marcha atrás aos plans do Goberno, moitas vilas do noso
país, mesmo moitas cidades importantes, van ver reducidos dunha maneira drástica uns servizos de ferrocarril que
–como digo– para o Bloque Nacionalista Galego son fundamentais e era fulcral que a Xunta de Galiza defendera.
E parécenos realmente grave que o papel da Xunta de
Galiza sexa de comparsa, de complicidade, coa destrución
do noso ferrocarril.
Pois ben, quixera trasladarlles algunhas das cuestións
que sobre isto teñen que dicir cidadáns galegos. Xosé Rodríguez dinos que poñan un tren cada hora entre cada cidade
galega. Manuel Facián di: pregúntalle ao señor Feijóo se a
supresión de rutas deficitarias se fai para facer máis atractiva a futura privatización de Renfe. E recórdalle que en
Arxentina e en moitos países a privatización da rede ferroviaria foi un fracaso e aumentou o número de accidentes. O
tren debe ser un servizo público e de calidade en favor dos
cidadáns e non dos especuladores. E que poñan uns horarios
máis acordes coa demanda dos usuarios. Unha aperta.
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Manuel Facián pide unha tarxeta de desconto, como se fai
nalgunhas áreas metropolitanas coas liñas de autobuses.
David Carro apunta que sería bo que se aumentaran as frecuencias dos trens, que os poñan a uns horarios normais, que
aumenten as paradas e que rebaixen algo o custo do billete. Eu
penso que con estas medidas aumentaría o número de usuarios e usuarias e, ao final, ía ser máis rendible dende o punto
de vista económico, que é o único que miran eles. Pero tamén
máis rendible dende o punto de vista social e medioambiental.
María Penedo pide que as casas das estacións non se vendan nin se pechen, e que, en todo caso, se lles dea utilidade
con fins sociais.
Carlos Valcárcel di que non se pechen estacións nin tramos deficitarios, que na realidade teñen moito potencial.
Mira a estación de Oural –ao lado da estación de tren na que
eu me criei–, só se pode ir a Sarria ou a Monforte utilizando
o coche ou o bus, ou se non tes cartos, os veciños que te
leven. As petroleiras e as multinacionais de automoción
estarán felices, os novos e os vellos servizos poden e deben
convivir; a redución de prezos é irrenunciábel.
Loli di que ten dúas suxerencias: que non poñan tantas
trabas á xente usuaria da tarxeta 10 libre ou da tarxeta mensual para entrar no AVANT e que cambien os horarios dos
trens, que continuamente van con atraso. Véxase, por exemplo, no traxecto Vigo-Compostela e logo A Coruña; sempre
chega con atraso polas tardes e noites. O tren é ecolóxico,
práctico, humano, e o que hai que analizar é por que a xente
deixa de utilizalo. Xa puxen varias reclamacións, entre as
que están estas dúas suxerencias, pero sempre me contestan
que toman nota. En fin, algo se debe poder facer; mellorando o servizo gañarán usuarios.
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por Ferrol, por Monforte, por Sarria... Por todos eses pobos
que van quedar sen servizo. Apoiamos esta iniciativa, que
vai na mesma dirección que outras que xa ten defendido o
Bloque Nacionalista Galego nesta Cámara, porque cremos
que o tren ten futuro, e para que o noso país teña futuro precisamos do tren. Non sexan vostedes verdugos e enterradores do ferrocarril na Galiza.Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora

Pontón.

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señor Rodríguez González.
O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señor
presidente.
Señorías.
Os deputados que estamos nesta Cámara non só somos
persoas individuais, senón que dentro deste recinto somos os
representantes da vontade democrática libre dos cidadáns.
Todos os galegos, en absoluta liberdade, elixen cada equis
tempo aquelas persoas, aquelas formacións políticas, que
entenden que mellor defenden os seus intereses como galegos, e esta formación política está onde está, basicamente,
porque os galegos entenden que vai defender os seus intereses mellor que outras formacións políticas. Por iso digo que
é importante que nesta Cámara esteamos á altura das circunstancias, respectemos as regras democráticas e fagamos
un exercicio absolutamente democrático, que se pode defender practicamente calquera cuestión con argumentos.

E finalmente, nun ton máis irónico, dinos Pepe: dilles
que o único tren que vai quedar é o de Andrés do Barro.
Podes suxerir que lle dediquen unha estación abandonada.

Seguramente este Goberno se equivocará, este partido se
equivocará, e seguramente en ocasións vostedes terán razón,
pero o importante é argumentos. A xente que nos está vendo
aquí arriba, que nós ve a través dos medios de comunicación, preguntarase: ¿estes señores que fan? Nós aportamos
argumentos. Poderemos equivocarnos, pero defendemos
unha idea, un modelo, e intentámolo facer co máximo respecto a todo o mundo. (Aplausos.)

Nós queremos, efectivamente, que o tren nos siga levando non só pola beira do Miño, senón polo Barco, por Lugo,

E mire, en ningún momento este portavoz, e estou
seguro de que ningún dos meus 41 compañeiros, lle vai

Luís dinos unha suxerencia: na miña opinión é fundamental a creación dunha compañía galega de camiños de
ferro como existe en Cataluña, por exemplo.
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faltar ao respecto insultando o presidente da Xunta en activo nin a calquera ex vicepresidente desta Xunta de Galicia, porque non é unha persoa física, representa a vontade
democrática dos galegos, e iso para nós implica o máximo
respecto. E tampouco imos dubidar nunca da capacidade
intelectual de ningún membro desta Cámara, no o imos
facer, porque entendemos que todos e cada un dos que
están aquí ten os mesmos méritos, dende o máximo nivel
ao mínimo nivel.
E mire, señor Fernández, vostede dicía que era difícil
falar de temas serios. Neste Parlamento, despois das preguntas ao presidente, falouse de temas –polo menos para esta
formación política– moi serios: falouse da pobreza e da
exclusión social, falouse das preferentes e agora falamos do
ferrocarril, temas moi importantes e moi serios.
Vostede di que non falemos do pasado, do pasado recente, eu dígolle que é necesario falar do pasado recente para
entender o que está pasando en materia ferroviaria neste
país. Non podemos entender o presente se non falamos do
pasado. E, ¿por que estamos a falar agora mesmo dunha
reestruturación dos servizos de media distancia? Basicamente por unha cuestión. No ano 2010 no Consello de Ministros,
sendo ministro de Fomento o señor José Blanco, plantexouse unha serie de medidas e é agora cando se recollen os froitos. O acordo que se plantexou foi que todos aqueles servizos que non fosen considerados obrigacións de servizos
públicos non poderían continuar sendo subvencionados, ben
sexa polas comunidades autónomas ben sexa polo Estado.
Este acordo refórzase cun real decreto e encárgaselle un
estudo a unha consultora especializada, a Ineco, no que nos
vai dicir cales deben ser suprimidas ou cales teñen que deixar de ser financiadas en base a custes ambientais, sociais e
económicos.
É dicir, agora mesmo estase concluíndo un proceso técnico, administrativo, económico e político iniciado polo Partido Socialista, e aquí hai dúas interpretacións: unha política
e unha técnica. A política: eu creo que o Partido Socialista
lle perdeu o respecto ao señor Pepe Blanco, sinceramente,
perdeulle absolutamente o respecto ao señor Pepe Blanco,
cando antes era o seu líder espiritual, porque están cuestionando abertamente a política ferroviaria do señor Blanco. Eu
creo que se sente como aquel Julio César nos idus de marzo,
que se está preguntando: ¿por que me hacen esto?
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Na pasada Comisión 2ª, do 23 de maio, o meu compañeiro Alejandro Gómez Alonso, dun xeito politicamente moi
intelixente, defendeu unha iniciativa do Partido Socialista
practicamente idéntica a esta simplemente lendo as declaracións do señor ex ministro. Se os argumentos do ano 2010
lle valían ao Partido Socialista e lles poderían valer posiblemente aos seus socios ocasionais –Izquierda Unido, ás veces
o Bloque, etc.–, estou seguro de que o que era bo, o que era
necesario ou o que era imprescindible no ano 2010, hoxe, no
ano 2013, éo moito máis. Non a vou repetir aquí por falta de
tempo, pero realmente se naquel momento era sensata, hoxe
ségueo sendo, porque estamos, insisto, falando dun plantexamento político impulsado polo Partido Socialista.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por

favor.

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: E desde o punto de vista

técnico e económico hai un principio básico, e resúmoo moi
rapidamente. ¿Ten sentido que os recursos públicos, cada
vez máis escasos, estean dedicados a financiar servizos sen
demanda social, sen retorno social, a financiar servizos sen
persoas, trens sen persoas? ¿Ten sentido? Non o tiña no ano
2010 para os socialistas, pero parece que agora si o ten no
ano 2013. Realmente, se no ano 2010 era sensato, hoxe éo
moito máis.
E mire, nós –e xa remato, señor presidente– non podemos apoiar a iniciativa de AGE, é unha iniciativa trampa.
Vostedes din: convertan de xeito inmediato os trens, os servizos rexionais, en cercanías. Se o facemos de xeito inmediato, pasan a ser considerados OSP e podemos seguir aportando, podemos seguir dedicando recursos públicos, a un
servizo que non ten demanda nin uso social, e sobre todo
cando hai alternativas.
E mire, non se poden confundir os servizos de cercanías
co que son os servizos rexionais de media distancia. Pero en
todo caso, máis alá de AGE, que a súa postura podémola
entender, o que non entendemos e o que cuestionamos abertamente é a postura do Partido Socialista, porque cunha serie
de iniciativas en concellos, a nivel autonómico e incluso a
nivel estatal, no Congreso e no Senado, están cuestionando
a súa propia política ferroviaria.
E para concluír, e para resumir moito...
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...diría o que di o mítico
Borges falando dos peronistas: son vostedes incorrixibles.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Rodríguez.
Turno de peche. Grupo Parlamentario da Alternativa
Galega de Esquerda, señor Fernández Calviño.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Antes de nada, agradecer
o apoio do BNG e do Partido Socialista e dicir que imos
aceptar a emenda do Partido Socialista.
De aquí, deste debate, saco dúas cousas. O Partido Popular, en lugar de argumentar cal é o seu modelo de ferrocarril,
o que fixo foi trasladar a pelota ao ex ministro Blanco, que
desde o meu punto de vista foi un calamidad como ministro
–é a miña opinión persoal–, toda a súa política en infraestruturas foi feita ao revés do que opina Alternativa Galega de
Esquerda que se debe facer, pero iso non é unha escusa para o
Goberno galego para non facer nada. A cousa que saco clara
de aquí é que existen uns grupos que apostan por que o tren
sirva ao rural, porque nós consideramos que teñen que existir
os servizos para que poida existir xente. E non me refiro só ao
ferrocarril, refírome tamén ás escolas que o Partido Popular
está pechando constantemente, ás escolas infantís, que o Partido Popular non aposta para nada por elas, aos servizos de
atención. É dicir, que calquera galego, independentemente do
lugar onde viva, teña as mesmas oportunidades e os mesmos
servizos; esa debería de ser a política da Xunta de Galiza.
No inicio desta lexislatura o señor Núñez dixo que o Partido Popular facía unha grandísima aposta polo medio rural,
que o seu obxectivo era fortalecer o medio rural, e non era
máis que unha auténtica mentira, porque non pode ser certo
que se aposte polo rural cando se pechan colexios, cando se
pechan os poucos servizos que teñen, sexan ferroviarios ou
doutro estilo, e despois dicir, si, si, estámoste apoiando. Non,
o que están facendo vostedes é tratar de despoboar o medio
rural, e con iso probablemente está moi relacionado ese Plan
sectorial mineiro que acaban de presentar, que o que preten43
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de é que isto sexa todo unha mina, que a poboación se concentre nas cidades e que desapareza a maior seña de identidade que temos neste país, que é o noso medio rural.
Ficou claro aquí que nós, desde Alternativa Galega de
Esquerda, co apoio doutros grupos da oposición, apostamos
por que o tren chegue a todo o mundo e o Partido Popular
defende un tren elitista que só sirva para uns poucos, que lles
sirva a moitos para ir tomar unhas copas a Madrid moito máis
barato, para estar rodeados de todos os luxos que queiran,
pero iso non servirá para o pobo, non servirá para vertebrar o
país e, polo tanto, non servirá absolutamente para nada. Sigan
malgastando diñeiro, síganlle quitando servizos á xente, pero
non lle mintan, fano porque queren e porque é a súa política.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández

Calviño, na súa disertación inicial, ao inicio da proposición
non de lei, vostede fixo unha referencia ao xefe do Vaticano,
e, aínda que foi en ton metafórico, eu entendo que pode ser
lesiva para moita xente de aquí e para moita xente de afora...
(Protestas.) Polo tanto, pídolle que a retire. Señor Fernández
Calviño, pídolle que a retire.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Está de coña,¿non?
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non estou
de coña. Queda retirada, queda retirada esa expresión.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Pero non co meu consentimento.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Pero o presidente ten capacidade para iso. Queda retirada.

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

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,
por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e tres deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o
Goberno galego en relación co financiamento e remate das
obras da autovía da Costa da Morte xa iniciadas, así como
coa execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no proxecto adxudicado
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
(O G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (EUANOVA), por iniciativa do seu deputado Juan Manuel
Fajardo Recouso e a través do seu portavoz Xosé Manuel
Beiras Torrado, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte emenda de substitución a esta
proposición non de lei.
Emenda de substitución.
Débese substituir o texto da parte dispositiva polo
seguinte:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a
resolver o contrato de construcción e mantemento da autovía da Costa da Morte, procedendo a solicitude de restauración á empresa concesionaria dos danos e prexuizos causados polos incumprimentos contractuais e proceder á construcción e mantemento de forma directa de dita
infraestructura.”)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular
esta proposición non de lei ten a palabra a señora Soneira.
A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señor presidente.
Representar aos cidadáns de Galicia nesta Cámara é
unha das maiores dignidades que nos cabe a cada un de nós.
Eu, que levo moito tempo nesta Cámara, a primeira vez que
subín a esta tribuna e que prometín o cargo desde o meu
escano, naquel momento pasei por unha emoción especial.
Cada deputado temos un nivel de dignidade, e sobe cando
alguén ten a responsabilidade de presidir un goberno ou de
formar parte del, porque está por riba incluso dos grupos.
Dicía Concepción Arenal que a dignidade é o respecto
que unha persoa ten de si mesma, e quen a ten non pode
facer nada que a volva desprezable aos seus propios ollos.
Señorías, a verdade é que creo que folga dicir moito máis
con respecto a algunhas cousas que temos vivido hoxe aquí.
A autovía da Costa da Morte é un claro exemplo da maneira
en que este Goberno fai política. O Goberno de Galicia des-

Número 25
29 de maio de 2013

cobre que existe a Costa da Morte e o seu atraso histórico
cando embarranca un petroleiro –non chegou a embarrancar,
si a súa carga–, entonces fabrican aquel famoso Plan Galicia
que tivo o efecto mariposa. Hai un accidente en Fisterra,
unha catástrofe marítima, e os efectos chegan ata Monforte,
para o porto seco e todas aquelas cousas e todos aqueles carteis que estaban espallados por toda Galicia.
O plan era facer unha vía rápida entre Carballo e Baio
no 2002, queden coa fecha. Cando os cidadáns galegos
deciden que haxa outro Goberno, faise un proxecto homoxéneo entre Carballo e Berdoias, unha autovía libre de
peaxe, catro carrís, dous en cada sentido, e ademais inmerso nun plan de desenvolvemento do conxunto da Costa da
Morte que inclúe o porto de Brens, cambiando a súa concesión inicial para que a principal empresa beneficiaria do
porto contribúa aos seus gastos, e hoxe é o porto da Administración autonómica que máis crece en tráfico de mercadorías. A variante de Brens, hoxe esquecida, a variante de
Carballo, desaparecida dos orzamentos, e o chan industrial
que se fixo e que hoxe podemos contemplar como está invadido non por empresas –por certo, dicía o Partido Popular
naquel momento que o chan ía ser case regalado–, senón
por toxos e por xestas.
A adxudicación que fai o Goberno bipartito é por trinta
anos, nun concurso que non tivo nin unha soa reclamación,
a unha UTE de empresas que estaba formada por Taboada e
Ramos e por Ferrovial, e cando entra o novo Goberno do
Partido Popular, porque así o decidiron os galegos, empeza
un estilo –vémolo cada mércores que hai Pleno aquí nas respostas que dá o presidente– que se define pola soberbia política, polo desprezo cara aos demais, á oposición política.
Antes díxose aquí que nunca o Partido Popular desprezaría
ou faría intervencións descualificadoras do exercicio doutros presidentes, doutros gobernos. Iso non é certo. O primeiro que fixo este Goberno cando chegou –e ademais coa
pluma dun conselleiro que non ten ningún problema en certificar o que non existe, como é o señor Hernández– foi dicir
que a empresa non tiña cualificación técnica, e a empresa o
único que tiña era un problema de financiamento que o ten
hoxe tamén, porque a crise empezaba naquel momento e
pediu reformular as condicións, e dicía que con 45 millóns
de euros –perfectamente recollido nas bases da adxudicación– podería abordar o proxecto. E ¿por que necesitaba esa
cantidade suplementaria? Sencillamente porque as entidades
44
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financeiras naquel momento subíronlle os intereses, case
llos duplicaron.
Bueno, dixo o Goberno lexitimamente, non hai nada que
facer, rescindimos, aquí non se fixo nada, foi un engano.
Pero resulta que pagaron o engano con 4.100.000 polos traballos xa feitos. É dicir ¿pagamos por non facer nada? O
proxecto, as expropiacións, o inicio dos traballos.
Moi ben, rescíndese o contrato, convócase un concurso
novo, e polo camiño tivemos un escándalo tremendo, con
denuncias das empresas que concursaban porque se lle daba
ao proxecto máis caro. Houbo a dimisión dunha directora
xeral que menos mal que dicía que era da Costa da Morte,
porque se chega a dicir que era de Fuengirola non sei onde
estariamos. E resulta que o escándalo que se monta fai que
se anule esa licitación, ese concurso, e que se proceda a un
concurso novo que acaba nunha licitación que nos custa case
300 millóns de euros máis por cinco anos menos, porque a
concesión do bipartito era a 30 anos e esta é a 25, e ademais
Agustín Hernández –non lle custa nada, certifica o que faga
falta– di que no verán do 2013 imos circular todos pola autovía da Costa da Morte.
Vale, pois xa me explicará como. Ademais, isto por encima parece que é un cachondeo. ¿Quen sae ganadora do concurso? A mesma empresa Taboada e Ramos, só que agora, en
lugar de ir con Ferrovial, vai con Copasa. Agora xa ten cualificación técnica, ¡manda chover na Habana! E aquí cando
chegamos a denunciar nesta Cámara que as obras estaban
paradas, que alí non se movía nada, díxosenos que había
máquinas traballando. As máquinas fantasmas, negábase a
realidade. O señor Agustín Hernández recibe os alcaldes e
recibe a Plataforma en defensa da Costa da Morte e dilles
que lle dean un par de meses porque a empresa ten, ¡cousa

curiosa!, problemas de financiamento e que lle están axudando a conseguilo; que lle dean dous meses, que pasen as
eleccións.
A realidade, señorías, é esta. Todo isto son fotos que llelas podo pasar cando queiran. Este é o desmonte que se fixo;
a propia Xunta nunha resposta dinos que está o 20 % feito.
2013 é o ano no que estamos, o verán está aí á volta dun mes,
e isto é o que hai. Isto que vén vostedes por aquí son toxos,
son xestas. Hai cousas que incluso, case, case, ¿como lle
diría eu?... Isto, por exemplo, é unha mata preciosa de dixi-
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talis, en castelán dedalera, no meu pobo chámaselle estalote; xogabamos de pequenos a soprar e a explotalos. Da dixitalis sae a dixitalina, que serve para tratar aos enfermos cardíacos. É unha metáfora ben axeitada, porque a xente da
Costa da Morte temos que tratarnos porque estamos fartos
de enganos, de manipulacións, de que se nos veña contar
sempre o mesmo discurso, e moito lamento que ademais se
utilice incluso a algún deputado da Costa da Morte para certificar aquí a infamia que sempre, sempre, sempre os gobernos do PP teñen cometido coa Costa da Morte, infamia política. Aquí tense falado de infamias e de moitas outras circunstancias.
Tamén demostra unha cosa, que non é certa a teoría de que
á empresa privada lle é máis fácil conseguir as cousas, entre
outras o financiamento, e temos exemplos que están estalando –valla a redundancia, polo da dixitalis– un detrás doutro.
Esta empresa non consegue que os bancos, ou polo menos
algúns, lle faciliten financiamento a un interese razoable, e
tampouco o consegue alguén que debería construír un hospital en Vigo, a pesar de que xa lle temos o nome buscado.
¿Que pedimos na nosa iniciativa? O que lle pedimos é
que a Xunta de Galicia cumpra co comprometido: que apoie
a empresa, que a avale e que lle axude a conseguir o financiamento. A iso se comprometeu. Non o fixo na adxudicación –que xa estaba feita no seu día– do Goberno...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
A señora SONEIRA TAJES: ...–remato, señora presidenta– presidido polo señor Touriño. ¡Home, faga o favor!,
¡por Deus!, que é unha adxudicación que fixeron vostedes.
Fagan esa xestión. ¿Ou é que as entidades financeiras non
lles fan a vostedes tampouco caso? E se non conseguen
ese financiamento, Xunta de Galicia, Goberno de Galicia,
acometan vostedes a obra, ¡fágano! ¿Ou é que vostedes
tampouco queren que a empresa consiga o financiamento
para non ter que ir pagando as cotas e non contribuír ao
déficit? Porque, claro, se tiveran que pagar este ano a cota
correspondente aos coches que estiveran circulando,
incrementariamos o déficit –que é o que obsesiona a este
Goberno– no 0,7 %.
E dicimos no terceiro punto que tanto nun caso coma noutro hai que facer o proxecto tal e como o herdaron e tal e como
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o pagou este Goberno: 4,1 millóns de euros, trazado desde
Carballo a Berdoias. E ¿sabe por que lle dicimos isto?...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Soneira, por favor.
A señora SONEIRA TAJES: ...–Só un segundo, señora presidenta.– Porque o Partido Popular, con nocturnidade e aleivosía políticas, rexistrou unha proposición non de lei –e ademais case me doe, porque case sempre en todas estas felonías políticas se utiliza a un nativo do lugar. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Si, a un nativo, porque para
abrir a porta das fortalezas e asaltar os fortíns con facilidade...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Soneira.
A señora SONEIRA TAJES: ...alguén ten que abrir a porta
desde dentro– que di: “O Parlamento de Galicia insta a
Xunta de Galicia, en relación coa construción da autovía da
Costa da Morte, a priorizar e poñer en funcionamento o treito comprendido entre Carballo e Baio”. E o resto da comarca a velas vir historicamente, coma sempre.
Polo tanto, aí queda a nosa iniciativa. Teñen vostedes
unha ocasión magnífica para converter en autovía o que
hoxe é isto. Convídoos a que vaian...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Soneira.
A señora SONEIRA TAJES: ...e, se encontran unha soa
máquina traballando, prométolles, señorías, que sen aderezo
nin nada como todos estes papeis. (Risos.)
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Intervención dos grupos parlamentarios. (Pausa.)
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Fajardo Recouso.
O señor FAJARDO RECOUSO: Moi bos días a todos, se é
que se pode nomear así despois do que aconteceu hoxe na
Cámara.
Quero empezar a intervención con dous breves apuntamentos. O primeiro é que lle agradezo á señora Pilar Rojo
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que retome o control da Cámara, porque queda claro que o
anterior presidente en funcións o perdera e non é quen de
controlar a Cámara e dirixila cun mínimo de dignidade.
A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, por favor, céntrese na cuestión.
O señor FAJARDO RECOUSO: A segunda cuestión é que
quero denunciar a dobre moral do Partido Popular, que é
quen de indignarse e de solicitar que se retiren da orde do día
expresións como felación e vaxina, que se molesta cando se
fan expresións sexuais, que se molesta cando se fai unha
palabra fóra de ton, pero non se indigna cando se recortan as
pensións, cando se recortan as prestacións dos desempregados, cando se permite o roubo das preferentes, cando se
recortan dereitos aos nosos pensionistas, cando se reducen
prestacións sanitarias, cando se obriga a pagar os libros de
texto, cando se obriga a pagar os comedores... ¡Aí non hai
indignación! Iso si, se dis vaxina ou dis felación, entón si
que hai que indignarse. Polo tanto, nós non estamos na palabra do politicamente correcto, senón nos feitos politicamente correctos; e os feitos son atender as necesidades do país e
non aparentar unha cousa e facer outra, que é o que fai o Partido Popular, que hoxe nin sequera quixo aparentar que
goberna este país, senón que o que quixo foi facer oposición
da oposición unha vez máis, sen responder as preguntas da
oposición respecto desa amizade lúdica na ría de Arousa con
narcotraficantes.
Pero o que nos trae á cuestión ten moito que ver co
modelo que ten destrozado este país; un modelo que deixa
ben claro cales son as prioridades políticas do Partido Popular. A política é unha cuestión de prioridades, e para a Alternativa Galega de Esquerda as prioridades son as que son:
atender a xente que o está pasando mal e garantir os servizos
fundamentais. Coa escusa da crise, o Partido Popular ten
recortado nos servizos máis fundamentais. Pero, iso si,
cando se fala de saquear o país e de drenar cartos públicos
ás empresas privadas, aí non hai ningún problema, incluso
conivencia con outros gobernos anteriores.
¿Que quero dicir con isto? Que o modelo e a forma de

licitación desta obra da que estamos a falar é un exemplo
máis de como se drenan cartos públicos para a empresa privada sen ter en conta a situación do país e sen ter en conta
que existen outras prioridades. E, polo tanto, o que se pre46
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tende non é dotar de infraestruturas este país –que se podería facer a menos custo–, senón drenar cartos de todos aos
catro de sempre. E poño un pequeno exemplo. A licitación
definitiva desta obra vaille custar ao país 584 millóns de
euros; a obra en si apenas custaría 200. ¿Que pasa? Que vostedes regalan a concesión para o mantemento posterior, a
razón de 25,8 millóns de euros anuais, a unha empresa que
forma parte desa UTE que aparece nos papeis de Bárcenas.
Esa é a realidade da xestión do Partido Popular. As grandes
empresas de construción deste país aparecen case todas nos
papeis de Bárcenas, e son as mesmas que reciben contratos
multimillonarios coma este por peaxes na sombra.
Vou relatar algunhas das peaxes na sombra que se pagan
neste país mentres se permite que neste país se pague polo
comedor escolar, haxa que pagar máis polos cueiros dos
nenos, teñamos que pagar polos libros de texto e se reduzan
servizos farmacéuticos e sanitarios. Namentres, empresas
multinacionais da construción deste país reciben 7,9 millóns
de euros anuais pola autovía de Santiago-Brión, 3,4 millóns
de euros pola autovía do Salnés, 7,4 pola autovía de Celanova, 15,3 pola de Dozón, 9,4 pola do Barbanza e recibirían
ademais 25,8 por esta autovía. Sen contar esta última, 34,8
millóns de euros anuais en peaxes na sombra. Para iso hai
cartos, non para facer a infraestrutura, senón para regalarlles
os cartos ás empresas construtoras, mentres vostedes acaban
de incumprir novamente o seu programa electoral.
Ao meu pobo, a Vilagarcía de Arousa, viñeron en multitude de ocasións. Hoxe tamén veu a conselleira de Sanidade
dicir que ían rematar un hospital que non ten UCI, que non ten
a suficiente dotación de camas, que non ten a suficiente dotación de quirófanos, que pode custar a morte de moitos veciños, e esa ampliación custa 6 millóns de euros. Non a fan,
pero mentres non a fan son capaces de gastar case cinco veces

máis en pagarlles ás empresas construtoras para que manteñan
infraestruturas que debían de ser netamente públicas.
Este modelo mixto de contratación é...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...unha aberración en termos
económicos, pero tamén é unha aberración en termos políticos.
¿Que é o que están a facer vostedes co país? Non é certo que
non existan recursos para servizos básicos, o que pasa é que
47
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vostedes teñen clara a súa premisa política, e a súa premisa
política é que todo o que hai ten que ir para as grandes multinacionais e todo o que hai ten que ir para aqueles que gobernan o país. O país non se goberna desde o Parlamento, nin
sequera se goberna desde o despacho da Xunta, onde está o
teórico presidente. Este país gobérnase desde os despachos...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, señor Fajardo,
por favor.
O señor FAJARDO RECOUSO: ...dos consellos de administración das construtoras e dos grandes bancos, é aí onde
está o problema.
Nós imos apoiar unha parte da proposta. Queremos e
necesitamos que se remate esta infraestrutura. A xente da
Costa da Morte necesita esta infraestrutura. Pero opoñémonos a que o modelo de financiamento sexa ese, que é o
mesmo que o do hospital de Vigo,...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor FAJARDO RECOUSO: ...un modelo absolutamen-

te irracional.

Polo tanto, plantexamos unha emenda para que se faga
con carto publico directamente e se xestione de forma pública, porque é máis barato, é máis eficaz e non serve para que
catro listos se fagan de ouro co sufrimento do conxunto dos
galegos. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Fajardo.
Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Pontón Mondelo.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señora presidenta.
Quixera empezar lamentando que hoxe non estea presente neste debate o conselleiro de Medio Ambiente porque
sería para min importante, dado que creo que ten feito numerosas visitas á Costa da Morte sobre este tema e é unha cuestión que penso que requiría hoxe a súa presenza, mais tamén
porque –como o vou citar– non quero que logo se poida sentir aludido.
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Cito textualmente unhas declaracións que fixo o conselleiro de Medio Ambiente, o 23 de abril de 2012, nunha visita ás obras da autovía da Costa da Morte. Hai un vídeo,
señorías, que poden ver en internet e comprobarán como
nesa altura –hai algo máis dun ano– o conselleiro –ante quen
diciamos que se estaban paralizando as obras e o problema
que había das mesmas– dicía que era unha irresponsabilidade que se lanzaran dúbidas sobre esta obra, e apelaba a que
o que necesitaba Galiza era traballo, rigor e certezas. Nós
coincidimos, efectivamente, Galiza precisa traballo, rigor e
certezas. Lástima que estas cualidades non as teña o Goberno da Xunta de Galiza, que o que está facendo non só en
relación con esta infraestrutura, senón con outras, é mentir e
sementar incertezas, e neste caso nós tamén cremos que
inducir unha certa fraude; unha fraude que ten que ver cos
sobreprezos que vén denunciando o BNG en relación con
esta infraestrutura e, desde logo, cun modelo que nós pensamos que a todas luces fai auga e que constitúe unha fraude
para o conxunto da sociedade.
É mentira –e era mentira naquel momento– que as obras
non tiveran ningún problema. As obras levan meses paralizadas –hoxe o Partido Popular xa o recoñece–, e, desde logo,
o que nos parece grave é que estean de brazos cruzados, porque hai un incumprimento claro dunha empresa, dos prazos
que ten establecidos, e a Xunta de Galiza en vez de dicir que
esta empresa non pode continuar coas obras, acometer un
rescate desta infraestrutura e facela con fondos públicos,
segue beneficiando e calando ante ese incumprimento. Mais
tamén vemos como este modelo de concesión de obras
públicas a empresas, este modelo concesional, fai augas por
todas partes. Nós xa denunciamos que aquí, efectivamente,
cando se rescinde un contrato e ademais se lle dá á oferta
máis cara, iso non ten absolutamente... E se imos pagar xa
con ese modelo 200 millóns de euros máis, é unha auténtica

estafa. Pero a nós, desde logo, o que nos parece é que o
modelo é fraudulento.
Fíxense, señorías, esta obra –segundo se pode ver na propia documentación oficial– en si mesma vai ter un custo que
está arredor dos 200 millóns de euros. Pero é que cando
remate a concesión desta obra o que lle vai pagar non a
Xunta, senón os galegos e as galegas, a esta empresa son 751
millóns de euros; é dicir, catro veces máis do custo real da
obra. Este modelo, polo tanto, é un modelo fraudulento porque imos pagar moito máis do que realmente custa este ser-
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vizo. É un modelo que o Consello de Contas, no seu último
informe de fiscalización en relación co ano 2010, xa alerta
dos perigos que ten para a viabilidade das contas públicas no
futuro. Dinos en concreto este informe sobre o ano 2010 que
son xa 1.229 millóns de euros o importe comprometido para
pagos ás concesionarias. E todo isto sen ter en conta o hospital de Vigo. O propio Consello de Contas alerta sobre que
o volume que foron adquirindo os pagos a futuro da Administración galega...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PONTÓN MONDELO: ...especialmente polo peso
da peaxe na sombra, é demasiado elevado. Di que hai que
reducir este tipo de cuestións, que hai que controlar como se
fan estas obras, porque se están hipotecando os orzamentos
para o futuro e se están hipotecando as posibles accións doutros gobernos noutra dirección.
O Bloque Nacionalista Galego defende que esta infraestrutura é necesaria para a Costa da Morte porque hai que pagar
unha débeda histórica. Nós, desde logo, cremos que a Costa
da Morte e a zona de Bergantiños ten moitos problemas económicos, problemas aos que se lle suma un modelo de explotación da minería absolutamente insustentable que o único
que fai é espoliar os nosos recursos. Cremos que as obras por
si mesmas non xeran desenvolvemento, pero que, efectivamente, esta é unha zona que ten potencial e neste momento o
único que ten é mentiras e máis mentiras por parte do Partido
Popular, incumprimentos e máis incumprimentos.
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Pontón, por favor.
A señora PONTÓN MONDELO: E proxectos como a mina
de Corcoesto, que realmente, lonxe de representar futuro, o
que representa é pobreza e un grave problema medioambiental para o conxunto dos galegos e das galegas.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Piñeiro Martínez.
A señora PIÑEIRO MARTÍNEZ: Moitas grazas, presidenta.
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Bo día, señorías.
Señora Soneira, un par de puntualizacións. Referíase
vostede a que o señor Hernández certifica de todo, e o señor
Hernández aínda non certificou adxudicacións por 40
millóns de euros a dedo argumentando razóns de urxencia,
como fixeron outros, nin adxudicou obras en contra da mesa
de contratación con informes de consultoras amigas, como
foi o caso da autovía da Barbanza –e non foi precisamente o
señor Hernández–, que creo que se chegaron ata 200 millóns
de euros pola porta de atrás a través deste sistema; non é precisamente o señor Hernández.
Mire, teño que dicirlle, tamén como nativa, de nativa a
nativa, que para min a autovía da Costa da Morte é, igual
que para vostede, unha infraestrutura esencial para o desenvolvemento da nosa zona, claro que si. Pero a diferenza
entre vostede e eu, entre o seu Goberno e o noso, entre o
señor Pachi Vázquez e o señor Feijóo, é que nós demostramos ese interese con feitos, con feitos palpables, e vostedes
pois venderon máis ou menos fume e unhas cantas primeiras
pedras para a Costa da Morte.
Eu non quería falar moito da historia, quería cinguirme
ao presente desta infraestrutura, pero vostede volve ao pasado. Entón, volvamos, e volvamos a aquela época en que vostedes, dous anos despois de anular o proxecto do Partido
Popular, por certo, tardaron un pouco en licitar unha nova
obra, unha nova obra que, por certo, só era autovía entre
Carballo e Baio –creo recordar–, porque entre Baio e Berdoias prevían un corredor. E agora reclaman o que vostede
nin proxectaron nin fixeron, que é unha autovía completa;
non sei por que non a fixeron vostedes daquela.
E o peor de todo vén dado porque vostedes daquela o que

fixeron foi ocultarlles cousas ás xentes da Costa da Morte.
Vostede, que fala de dignidade política, vostede, que é nativa,
ten que saber que en outubro do 2008, seis meses despois da
súa licitación, a empresa pediu a primeira prórroga por problemas financeiros. Pero ninguén soubo nada na Costa da
Morte, nin na Costa da Morte nin en Galicia, ninguén sabía
que a empresa á que vostedes lle licitaron a obra tiña problemas económicos. Resulta que iso foi o 8 de outubro. O 18 de
decembro convócanse as eleccións, convócaas o presidente
Touriño, e o 22 de decembro, catro días despois de convocar
eleccións, sabendo que a empresa tiña problemas económicos
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e non podía realizar a obra, foi á Costa da Morte colocar unha
segunda primeira pedra – que a primeira xa fora en setembro–, foi colocar unha segunda primeira pedra, e agora fálannos vostedes de fotos e de vídeos. Aquela si que foi a foto da
vergoña, aquela si é a foto da vergoña para a Costa da Morte,
señora Soneira. (Aplausos.) Aquela si é a foto da vergoña.
Non sei onde estaban vostedes, non sei, señora Soneira,
vostede, como nativa, tamén coma min, porque daquela non
se manifestaba nin protestaba ante o seu presidente nin presentaba iniciativas. Sabían que non se podía iniciar e coas
eleccións convocadas, coas eleccións xa convocadas, vai e
volven a unha segunda primeira pedra.
Hai máis. 5 de xaneiro do 2009, a empresa solicita unha
segunda prórroga. Seguimos, estamos empezando a campaña electoral. Desta tampouco non se soubo nada. En plena
campaña vostedes, socialistas nativos da zona, seguían
anunciando a obra a bombo e platillo polos seus mitins electorais, e sabían que xa estaba a segunda prórroga solicitada.
E a historia non acaba aí, porque a terceira prórroga solicitouse cando xa o conselleiro Hernández levaba oito días no
Goberno e foi cando nos enteramos por primeira vez.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PIÑEIRO MARTÍNEZ: –Agora mesmo–.
Miren, a diferenza élles moi grande. A diferenza é grande porque nós non ocultamos nada, porque vostede coñece a
situación moi ben e de primeira man, porque vén aquí moitas veces o señor Hernández a dicilo e foi á Costa da Morte
tamén. Sabe cando, como, onde e por que se adxudicou a
obra a través dun contrato de concesión administrativa. Sabe
a cantidade e a natureza das obras que hai feitas –porque
agora hai obra feita–. Coñece a necesidade de financiamento que ten a empresa neste momento, que nunca, nunca
negou nin este grupo nin este Goberno, nunca. Por iso nos
parecen peregrinas as súas propostas.
Primeiro. Procurar os instrumentos financeiros correspóndelle á empresa, e sábeo.
Que o Goberno se faga cargo da obra. ¡Home!, estamos
de broma. Estamos de broma porque vostedes en plena
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Champions League da economía que vostedes mesmos dicían non a fixeron, e pretenden que se faga agora.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora PIÑEIRO MARTÍNEZ: –Agora mesmiño–.
Teño que dicirlle que, ao contrario do que fixo o bipartito, este Goberno está traballando en serio no seu firme
obxectivo de garantir a continuidade das obras da autovía
libre de peaxe, para que canto antes sexa unha realidade.
E pídolles, por favor: fagan política a favor da Costa da
Morte e deixen de utilizar a Costa da Morte para facer política.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo grupo parlamentario autor da proposición non de lei
ten a palabra a señora Soneira Tajes.
A señora SONEIRA TAJES: Pásame a señora Pontón unha

nota que tiña eu tamén entre as miñas fotocopias, e está datada en 2012, venres 21 de setembro: Los candidatos de Bergantiños y Costa da Morte Aurelio Núñez Centeno y Marisol Piñeiro quieren respaldar las declaraciones que realizó
el conselleiro sobre el ritmo de ejecución de la autovía, pero
al mismo tiempo recordar” –isto quen o publica é o Partido
Popular, ¡eh!– “la autovía a día de hoy es una realidad palpable...”. (Risos.) –Se palpa, se nota, se siente, se siente–
“... que está a la vista de todos”.

Claro, as fotos que me sacou un compañeiro meu –por
certo, fotógrafo profesional que paga os seus impostos, ¡eh!,
non anda por aí, claro, aquí...–... Por favor, isto é que se pode
palpar, é dicir, incluso se vostede quere dopar a alguén co
froito da digitalis, incluso pode provocar unha morte e é moi
difícil seguirlle o rastro; sábeno moi ben as menciñeiras e os
menciñeiros que utilizaban estas cousas.
E eu, despois de dicirlle todo isto e da realidade palpable
–e como só teño pois moi pouquiño tempo–, digo: ¿por que
se presta vostede a isto? ¿Por que? Porque vostede sabe que
os empresarios –Fecom– da Costa da Morte, os alcaldes,
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toda a sociedade da Costa da Morte constata todos os días
que é mentira. Que este señor certifique o que faga falta.
Oia, certifica pontes e estradas que non se tiñan iniciado,
para cobrar subvencións.
E, por certo, o fume, o fume do Goberno... (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Home, claro, si. Bueno,
mire, señora Piñeiro, temos pouco tempo pero cando queira
falamos desas cousas e de como algúns pois temos máis
acceso a determinadas...
(A señora Piñeiro Martínez pronuncia palabras que non
se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Señora Piñeiro.
A señora SONEIRA TAJES: ...sentenzas que outros.
Pero mire, vostedes moi caro pagan o fume, ¡eh!:
4.100.000 euros por fume. Son vostedes uns auténticos
derrochadores. Mire,...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora SONEIRA TAJES: ...eu simplemente teño que
posicionarme sobre a emenda que presenta AGE. Podemos
noutras circunstancias falar sobre ese tema. Neste caso concreto nós negámonos a que haxa nin un só atraso máis nesta
infraestrutura. Tres veces licitada. Non, non, non, agora
non, sempre. (A señora Piñeiro Martínez pronuncia palabras que non se perciben.) E este señor dixo que os
coches...
A señora PRESIDENTA: Señora Piñeiro.
A señora SONEIRA TAJES: ...circularían pola autovía da
Costa da Morte no verán de 2013.
E, señora Piñeiro, sigo mantendo a miña proposta, ata
como as digitalis –fíxese– se vostede é capaz de circular en
coche pola autovía da Costa da Morte no verán de 2013,
¿entende?
Polo tanto, nós non podemos aceptar a emenda tal como
está, salvo que a transaccionemos co noso punto 2.
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E só unha recomendación, que isto tamén mo comentaba
o señor Caamaño, que, como vostede sabe, tamén é nativo
da zona.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora SONEIRA TAJES: Recordábame un vello dito que
parece ser que dicían os vellos na súa zona e non sei se incluso o seu avó, que dicía: “home, despois de todo o que desfixestes, polo menos acaba o que empezastes”. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Enrique Nóvoa López e seis deputados máis,
sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego para a construción dunha nova vía de enlace para
o polígono ourensán de San Cibrao das Viñas desde a
estrada N-525 ata a autovía das Rías Baixas (A-52)
A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei pre-

sentáronse emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.
(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Raúl Fernández Fernández, a través do 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 (09/PNP-000470, doc. núm. 6269).
Emenda de modificación do punto 1.
Débese modificar o punto 1 da parte resolutiva da proposición non de lei polo seguinte contido:
“1. Tramitar coa maior celeridade posible e nun período non superior aos catro meses a elaboración do estudo
informativo e a licitación da redacción do proxecto construtivo dunha nova vía de enlace para o polígono ourensán de
San Cibrao das Viñas, desde a estrada N-525 ata a autovía
das Rías Baixas A-52, procurando o menor impacto e as
menores afeccións no seu trazado, e tendo en conta as alegacións presentadas ao Plan sectorial de a rede viaria de
Ourense e a súa área de influencia.”
Emenda de adición dun novo punto 2 bis.
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Débese engadir un novo punto 2 bis, que quedará redactado co seguinte contido:
“2 bis. As accións anteriores deberán posibilitar que a
data de licitación das obras se realice no presente ano
2013.”)
(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da súa deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
emenda a esta proposición non de lei.
Emenda de substitución:
Substituír a parte dispositiva polo seguinte texto:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a:
1.- Paralizar a tramitación do plan sectorial da rede
viaria de Ourense e a súa área de influencia na que se prevén entre outras actuacións, con un negativo impacto
social, territorial, económico e ambiental, as vías de altas
prestacións Ronda Este conexión A-52 con N-525 e A-52
coa A-76 en San Cibrao das Viñas; semienlace conexión
N-120 coa AG-53 en Santa Cruz de Arrabaldo; nova
estrada entre a N-120 e a OU-536 na parroquia de Velle;
o tramo interubano da rolda Bulevar entre a OU-105 e
Polígono de San Cibrao na parroquia de Seixalbo e nova
estrada entre a OU-537 e a OU-536. Estas actuacións
deben ser desbotadas dos plans da Xunta por non adecuarse ás necesidades de comunicación, por non mellorar
os tempos nin as distancias e supoñer un elevado e ineficiente custe económico.
2.- Elaborar e executar un plan de mellora viaria no
interior do polígono industrial de San Cibrao das Viñas.
3.- Elaborar e executar, en colaboración do Ministerio
de Fomento, as melloras necesarias na N-525, no tramo
comprendido entre o polígono industrial de San Cibrao das
Viñas e o seu enlace coa A-52, coa finalidade mellorar substancialmente a seguridade viaria e os tempos de enlace coa
autovía desde o sito polígono.
4. Executar actuacións de mellora do tramo de acceso ao
parque empresarial de Pereiro de Aguiar desde a OU-536.
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5.- As actuacións previstas nos puntos 2, 3 e 4 deberán
iniciarse no prazo máximo de seis meses.”)
A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición ten a
palabra o señor Nóvoa López.
O señor NÓVOA LÓPEZ: Grazas, presidenta.
Señorías, moi bo día.
A consecución dunha axeitada conexión do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas, válida tamén para a
Cidade do Transporte, o Parque Tecnolóxico e o Parque do
Pereiro de Aguiar, xa que están todos no mesmo contorno, é
unha vella aspiración dos empresarios alí radicados, na procura de acadar unha maior competitividade e do conxunto da
cidadanía do contorno urbano da capital ourensá, e que a
cotío se ve na obriga de acudir a este importante núcleo
laboral e comercial.
Durante os últimos anos sucedéronse distintas tentativas e acordos para lograr este ansiado enlace, coa única
realidade dunha primeira fase rematada xa en 2005 coa
posta en servizo da vía que enlaza o polígono coa estrada
N-525. A pesar da mellora que supuxo no seu momento
aquela nova obra, faise preciso avanzar para completar un
cómodo acceso directo coas vías de alta capacidade que lle
engada valor estratéxico e de mobilidade a este enclave
empresarial.
Na pasada lexislatura por parte da Xunta de Galicia
houbo unha clara vontade de afrontar esta vía de enlace,
poñendo en marcha un proceso de información pública, que,
á vista das numerosas alegacións recibidas polo seu impacto, rematou por abandonarse, á espera de procurar a súa
axeitada incardinación nun plan sectorial viario para toda a
área urbana da capital ourensá.
Agora, cando este plan sectorial se encontra moi avanzado e a piques de rematar o período de información pública,
e tendo en conta tamén a experiencia acadada no proceso de

participación pública anterior, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia considera que é o momento axeitado para retomar esta cuestión e afrontar como vial prioritario a conexión
do polígono ourensán coa A-52, avanzando nos pasos necesarios para a súa consecución.
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Señorías, este deputado ourensán pide apoio para esta
iniciativa á Cámara do Parlamento por moitos motivos. Esta
infraestrutura é de vital importancia, xa que desde hai moito
tempo así o demandan máis de 320 empresas que están no
contorno destes polígonos, que xeran traballo e riqueza e
dan emprego a 8.000 traballadores.
Hai máis datos que recomendan tamén a construción
desta conexión. Circulan diariamente arredor de 16.000 vehículos, dos cales entre 5.000 e 7.000 son de gran tonelaxe.
Este vial entre o polígono de San Cibrao das Viñas e a
autovía das Rías Baixas, cando estea en servizo, reduce
tempo e gastos. Polo tanto, as empresas do polígono, do
polígono de San Cibrán, do Parque Tecnolóxico e tamén do
Parque do Pereiro de Aguiar serán máis competitivas, e
gánase tamén nun aspecto moi importante como é o da seguridade.
Este deputado sabe que conta co apoio do Grupo Parlamentario do Partido Popular e –o que é máis importante–
sabe tamén que a vontade do Goberno galego e do seu presidente Alberto Núñez Feijóo é sacar adiante este proxecto e
dar comezo ás obras canto antes.
Tamén sabe este deputado o que se votou hai aproximadamente dous meses no Concello de San Cibrao das
Viñas. Foi un goberno democrático municipal, que cada
vez ten máis apoio cidadán, dos seus conveciños, que
votou a favor por maioría suficiente para sacar adiante esta
infraestrutura.
Tamén este deputado recoñece –porque se preocupa e
ocúpase, como o goberno municipal de San Cibrao das
Viñas, dos seus veciños– que hai persoas que se verán afectadas por este vial. ¿Pero cando se fixo unha infraestrutura
deste tipo que non afectase a alguén? Estas infraestruturas
non se fan polo aire. Polo tanto, nós imos estar completamente ao lado destes veciños para que o seu problema sexa
o menor posible, e tendo en conta unha cousa: que a sensibilidade do Partido Popular, destes deputados de Ourense,
sabe que é compartida tamén co Goberno galego. E isto
verase coa redacción do proxecto construtivo, que se adxudicará moi pronto. En poucos días veremos definitivamente
cal é o trazado, cales van ser as cotas e cales van ser os lindes. Ese é o momento de mirar a quen afecta.
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Pero unha cousa está clara, señorías. O Goberno galego ten moi claro, porque é de sentido común, que non é
igual expropiar, cando se fai un tipo de infraestrutura destas, solo rústico como se houbera que afectar algunha
vivenda, algún galpón ou algunha bodega. Polo tanto, nós
o que lles dicimos aos veciños afectados é que estaremos
en contacto con eles porque se verán afectados o menos
posible.
En consecuencia, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei a este pleno, que é o
seguinte:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a tramitar, coa maior celeridade posible, a elaboración dun estudo informativo e a licitación da redacción do proxecto construtivo dunha nova vía de enlace para o polígono ourensán
de San Cibrao das Viñas desde a estrada N-525 ata a autovía
das Rías Baixas (A-52), procurando o menor impacto e as
menores afeccións no seu trazado.
Segundo. Dirixirse novamente ao Ministerio de Fomento co obxecto de tratar de articular unha fórmula de colaboración que permita, coa maior brevidade posible, a consecución desta importante conexión entre as dúas vías de competencia estatal.
Señorías, de antemán grazas a todas as señorías, a todos
os grupos, pero, dunha maneira especial, a quen vai apoiar
esta importante infraestrutura, xa que no día de hoxe hai
moita xente pendente deste asunto. Así que, polo tanto, é
todo o que teño que dicir na primeira intervención.
Moitas grazas a todos. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Nóvoa.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.
Bo día, señoras e señores deputados.
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A iniciativa que hoxe nos trae aquí o señor Nóvoa é unha
iniciativa que na súa formulación, sobre todo na formulación
que el lle deu desde esta tribuna, pretende inducir a confusión. Porque vostede, efectivamente, dixo que había un pronunciamento unánime do Pleno do Concello de San Cibrao,
tamén do Pleno do Concello do Pereiro de Aguiar, e en breves días haberao tamén do Pleno do Concello de Ourense,
opoñéndose á tramitación, a que continúe a súa tramitación
o plan sectorial de rede viaria de Ourense e da súa área de
influencia, na que entre outras infraestruturas se contempla
esa a que vostede fai mención.
Se vostede está pedindo que se axilice a tramitación desa
infraestrutura, na práctica está pedindo que se axilice a tramitación dun plan a que se opoñen os concellos, a que se
opoñen as asociacións de veciños e a que se opón tamén a
plataforma de afectados, e a que tamén se opón o Bloque
Nacionalista Galego.
Porque, señoras e señores deputados do Partido Popular,
vostedes plantéxanlle a Ourense e á súa área de influencia un
plan que por un lado vira entre o fantasmagórico e o propagandístico. Fantasmagórico porque, entre outras necesidades, di que hai que responder á necesidade de comunicar a
A-52 co parque empresarial do Val da Rabeda, que vostede
decidiron paralizar no ano 2010, e coa autovía A-76 desde
Ponferrada, que o Ministerio de Fomento tamén decidiu
paralizar. E entre o propagandístico porque este plan prevé
investimentos por valor de 162 millóns de euros, atribuíndolle os investimentos á propia Xunta de Galiza, ao Ministerio
de Fomento, tamén abren a posibilidade de que se faga a través da vía de investimento de financiamento privado, do cal
xa sabemos cales son as consecuencias que acaba tendo,
como agora que en Madrid van rescatar autopistas por valor
de 3.000 millóns de euros, sen que en ningún sitio figure
consignación orzamentaria.
Neste plan prevense tres tipos de actuacións. O máis
grave, e ás que se opón rotundamente o Bloque Nacionalista Galego, son actuacións de nova construción na maior
parte dos casos de vías de alta capacidade que, ademais, na
maior parte dos casos non responden a ningunha necesidade.
E centrándonos concretamente na vía de comunicación
entre o polígono industrial de San Cibrao e a autovía A-52
–que, efectivamente, a mellora desa comunicación si que
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responde a unha necesidade, pero a solución achegada polo
Partido Popular non é ningunha solución senón todo o contrario–, pretenden vostedes que se invistan –porque así figura na memoria do plan sectorial– 15 millóns no tramo 1 e 22
millóns no tramo 2 desa chamada ronda leste, e no caso da
conexión entre o polígono industrial de San Cibrao e a autovía A-52, se falamos da dirección Vigo, a distancia actual é
de 5,20 quilómetros e a distancia resultante dese novo vial é
de 11,410 quilómetros.
A min gustaríame que alguén me explicase que gañan os
ourensáns, que gaña o polígono de San Cibrao, cunha comunicación, cunha autovía que agora mesmo é de 5,20 quilómetros, cunha pendente máxima de 2 %, a un novo vial de
11,4 quilómetros, cunha pendente máxima...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PAZ FRANCO: ...do 7 %, para eses transportes
dos que vostede nos falou, que, segundo vostede, entre o
50 % e o 70 % son de transporte pesado. En dirección
Madrid, ocorre algo moi similar: a distancia actual, que é de
10,3 quilómetros, pasará a ser de 11,5 quilómetros.
Polo tanto, desde o Bloque Nacionalista Galego o que
non estamos dispostos a contribuír co Partido Popular é a
seguir tirando cos cartos dos galegos e das galegas. Non
estamos dispostos a contribuír a que se siga malgastando en
cemento inútil os cartos dos galegos ao mesmo tempo que
lles quitamos os comedores, as pensións, e que deixamos a
xente tirada na rúa.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra don
Raúl Fernández Fernández.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Señora presidenta,
señorías, novamente bos días.
Señor Nóvoa López, sabe vostede que é unha persoa e un
político ao que eu respecto, mesmo aprecio; quizais o pasado coincidente como veciños metidos a política espertou esa
cosimpatía; quizais esa vocación natural de servizo que
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compartimos dende o ámbito local foi moi próxima ás persoas e espertou tamén esa relación; quizais esa predisposición diaria e permanente a resolver as necesidades dos nosos
conveciños espertou tamén unha certa empatía; quizais coincidimos en ser pragmáticos, gastamos as enerxías en resolver e non en discutir como se resolven. Señor Nóvoa, seguramente somos máis de actuacións resolutivas que de teorías propositivas. Sei que vostede é de palabra e por iso me
choca –aínda que entendo o seu papel nesta iniciativa– a
proposta que nos presenta.
Creo sinceramente que a proposta de resolución que nos
propón o Partido Popular nesta iniciativa é un engano máis.
Por iso me doe que sexa vostede quen defenda esta proposta, que non compromete en nada, que só pretende calmar as

lexítimas esixencias de cumprimento das promesas e promesas feitas polo señor Feijóo durante os anos de presidente da
Xunta. Dende logo, as empresas, os transportistas e as persoas ligadas a este espazo industrial non se merecen un permanente ninguneo por parte do Goberno do Partido Popular.
Estamos a falar do polígono empresarial de San Cibrao

das Viñas, 3.250.000 metros cadrados de superficie, o 75 %
do seu terreo ocupado, 320 empresas instaladas nese espazo,
8.000 traballadores, máis de 16.000 vehículos diarios de
intensidade media que circulan polas súas vías, como ben
dixo a señora Paz, entre o 50 % e o 60 % desa circulación de
vehículos pesados. Polígono de San Cibrao que se complementa no mesmo ámbito co polígono do Pereiro de Aguiar,
co Centro Tecnolóxico de Galicia, coa fracasada Cidade de
Transportes e co polígono de Barreiros incluso.
Claro que compartimos a necesidade dunha boa conexión de todo este ámbito industrial coa autovía das Rías Baixas, coa autovía A-52. Por iso mesmo, pola importancia
desta zona industrial e por respecto ás persoas que alí conviven, non imos asumir unha proposta resolutiva que non
resolve, que só especula coa teoría de resolver, coa praxe de
facer que se fai.
Señor Nóvoa López, o Grupo Parlamentario Socialista
está disposto a abordar esta cuestión con seriedade e rigor.
Queremos compromisos claros e firmes na parte resolutiva
que dean credibilidade ás resolucións desta Cámara e que
comprometan os actores desta, empezando polo Partido
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Popular, que nos trae esta iniciativa, e polo Goberno do Partido Popular como Executivo.
Para isto presentamos unha emenda encamiñada a concretar e garantir...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...a veracidade da pro-

posta cos seguintes obxectivos.

Primeiro, ter presentes e respectar as alegacións presentadas ao plan sectorial da rede viaria de Ourense e a súa área
de influencia. Segundo, minimizar o impacto e as afeccións.
Terceiro, temporalizar o proceso de elaboración do estudo
informativo e a licitación da redacción do proxecto construtivo. E cuarto, temporalizar a licitación das obras.
Estas condicións son irrenunciables para o noso grupo.
Sen estas condicións, a resolución é só unha cortina de fume.
Sei da súa predisposición a aceptar a primeira parte da
emenda. Nembargantes, parécenos absolutamente insuficiente. Insuficiente porque sen un compromiso de licitación
das obras –e para iso estamos dispostos á transacción...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...da segunda parte da
emenda en canto á data–, é todo papel mollado, é unha proposta baleira de contido.
Señor Nóvoa, o Grupo Popular ten a oportunidade de
converter a súa teoría propositiva nunha actuación resolutiva aceptando a emenda do Grupo Socialista.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra don David Fernández Calviño.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Señor Nóvoa, desde o
noso punto de vista o trazado proposto no plan viario non é
o adecuado, por varios motivos. O primeiro, que non está
consensuado cos veciños da zona, téñense manifestado en
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contra deste trazado. Por outro lado, este trazado non achega o polígono á cidade de Ourense, aínda que si á autoestrada, pero este vial, entorno a 11 quilómetros, en lugar de
achegarnos á cidade de Ourense, tería o seu enlace coa autoestrada á altura da Mezquita, e polo tanto bastante lonxe da
propia cidade de Ourense, polo que nós non consideramos
que resolva eses problemas de comunicación da cidade de
Ourense co polígono. De feito, se se constrúe este trazado,
eu, que vou bastante ao Parque Tecnolóxico de Galicia,
seguirei sen ir pola autoestrada porque tería que dar moita
volta, ¿non?
Polo tanto, eu coido que esta non é a solución máis acertada. Ademais, o plan viario de Ourense aínda non resolveu
todas as alegacións dos veciños afectados, non está consensuado entre as distintas forzas políticas e os concellos da
zona, e polo tanto nós consideramos que este tipo de planificacións e este tipo de infraestruturas teñen que servir da
mellor forma posible. Claro que nós estamos de acordo en
que ten que haber unha conexión adecuada do que é a zona
de polígonos industriais da cidade de Ourense coa autoestrada das Rías Baixas, mais consideramos que esta non é a
mellor solución, polos motivos que acabo de dicir, ¿non?
Sabemos que existen presións por parte dos empresarios
do polígono, que son absolutamente lexítimas, pero considero que a mellor solución para dar un bo acceso da cidade de
Ourense ao polígono de San Cibrao non pasa pola solución
prevista neste plan, ¿non? Se queremos achegar a cidade de
Ourense ao seu polígono, que si é certo que está bastante
desconectado e custa bastante chegar nalgunhas ocasións,
pois eu creo que teñen que existir outras alternativas de
conexión que faciliten o achegamento da cidade de Ourense
e da autovía das Rías Baixas ao polígono industrial.
Polo tanto, nós non podemos apoiar esta iniciativa, por
respecto aos veciños afectados e fundamentalmente porque
non é a solución que nós consideremos máis axeitada para
este enlace.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
A señora PRESIDENTA: Réplica do grupo parlamentario
autor da proposición non de lei.
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Ten a palabra o señor Nóvoa.
Déanlle voz ao escano do señor Nóvoa, por favor.
O señor NÓVOA LÓPEZ: Grazas, presidenta.
Ben, a verdade é que respecto profundamente pois os
portavoces dos grupos da oposición, pero non comparto pois
o que dalgunha forma eles defenderon, ¿non?, e ademais alégrome dunha cousa importante, porque somos deputados
todos de Ourense e cada un terá que asumir a responsabilidade, porque a razón non a quita ou non a dá segundo a
forma de intervir, con máis forza ou levantando a voz, nin
moito menos; quen dá a razón e quen a quita son os cidadáns
cada certo tempo, que depositan o voto nas súas urnas, e iso
é credibilidade, iso é confianza, e eses son feitos.
Dende logo, o Partido Popular e este portavoz ourensán
sabe que isto vai ser unha realidade e polo tanto voume dirixir en primeiro lugar a vostede, señor Calviño. Dicirlle que,
efectivamente, vostede di que xa o preocupan pois os veciños
afectados; a este deputado tamén; pero iso verase, en definitiva, cando o proxecto, como lle comentaba, o proxecto construtivo que se vai adxudicar dentro de moi poucos días, pois
se verá por onde vai o trazado e cales serán as cotas; ese é o
momento de dicir: estes son os veciños afectados.
Señor Fernández, sabe que o que vostede pensa de min é
mutuo, ¿non? Nós colaboramos institucionalmente cando
tivemos oportunidade, non só persoalmente, senón cada un
defendendo pois a posición que tiña, chegamos a moitos
acordos. Gustaríame tamén chegar a este, porque, efectivamente, por moi pouco seguro que non damos chegado, xa
que no primeiro punto da súa emenda é case igual do que di
tamén o Partido Popular. Pero o Partido Popular non pode
aceptar o segundo punto, porque iso si que é enganar os
veciños, e vostede sabe, igual ca min –porque vostede é
deses–, que nós somos dos que miramos aos ollos a xente e
damos a cara; polo tanto, eu nunca vou aprobar nada que sei
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Cibrao das Viñas. Señora Paz, eu non lle dixen que se aprobara por unanimidade, díxenlle que se aprobara por maioría,
como ten a representación tanto un concello como outro e
cada vez ten máis porcentaxe de apoio dos seus cidadáns, e
con esta construción da autovía, seguro que vai ter máis.
Polo tanto, señorías, eu pídolles humildemente que reflexionen, porque imos ter que dar a cara, e cada un vai coa súa
mensaxe, Dende logo eu chegarei con ela ata onde poida,
porque hai moita xente pendente do que se vai facer hoxe a
estas horas neste Parlamento.
E, señora Paz, non se refira aos empresarios como se
refire vostede desta forma, parece que vostede ten máis
razón ca os empresarios. Mire, iso só o pode dicir unha
deputada, un deputado, que nunca soubo o que custa nin
sabe nin saberá nunca o que custa levantar unha persiana.
Polo tanto, eu pídolles respecto a eses empresarios, que efectivamente hai moitos anos que demandan esta autovía...
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor
O señor NÓVOA LÓPEZ: ...e vai ser unha realidade en
pouco tempo.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Grazas.

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a
realización de xestións polo Goberno galego diante do
Goberno central para o reinicio pola Axencia Tributaria, ao
abeiro do Plan de residencias suntuarias, das investigacións daqueles patrimonios susceptibles de teren vinculación co narcotráfico

que non vou cumprir, nese tema, pero estou seguro de que
ese vai ser un vial que se vai facer pero xa. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: A esta proposición presentáronse
emendas do Grupo Popular, do Grupo Socialista e do Grupo
do Bloque Nacionalista Galego.

En terceiro lugar, eu tiven a oportunidade, o luns pola
mañá, de reunirme con varios empresarios deses polígonos,
empresarios grandes, medianos, pequenos, e tamén autónomos, e tamén co equipo de goberno do Concello de San

(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz, ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emenda a esta proposición non de lei (7424).
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Emenda de modificación.
Débese modificar o texto da parte resolutiva no seguinte senso:
Onde di: “… para que se reanude…”
Debe dicir: “…para seguir impulsando…”
E onde di: “…susceptibles de teren vencellos co narcotráfico…”
Debe dicir: “…susceptibles de teren vencellos co narcotráfico ou calquera outra actividade de defraudación fiscal…”)
(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Juan Carlos González Santín, a través do 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 (núm. 7424).
Emenda de adición.
Na parte resolutiva da iniciativa despois de: … “ao
Goberno do Estado para que …”, débese engadir o seguinte: “ … no caso de que se teña interrompido, …”
Emenda de adición.
Na parte resolutiva da iniciativa débese engadir un novo
parágrafo que terá o seguinte contido:
“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para
que se dirixa ao Goberno de España e solicite un informe
pormenorizado sobre o procedemento e o resultado das

investigación por parte da Axencia Tributaria dos patrimonios susceptibles de teren vencellos co narcotráfico ao abeiro do Plan de residencias suntuarias. Este informe será trasladado ao Parlamento de Galicia.”)
(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da súa deputada Tereixa Paz Franco, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
emenda a esta proposición non de lei, doc. núm. 7424.
Emenda de adición.
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Engadir un novo punto na parte resolutiva:
“2.- A solicitar do Goberno do Estado a dotación á
Axencia Estatal de Administración Tributaria dos medios
humanos e materiais necesarios para unha adecuada persecución de todo tipo de fraude fiscal e de branqueo e evasión
de capitais.”)
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, señora Díaz, para
formular a súa proposición non de lei.
A señora DÍAZ PÉREZ: Grazas, presidenta.
Como saben vostedes, o Estado español computa no conxunto da Unión Europea como un dos Estados nos que destaca a fraude fiscal sobre calquera outra das razóns, estas,
xunto con tamén, efectivamente, as ringleiras do desemprego no conxunto do Estado español.
Como saben vostedes, España ten máis ou menos a
mesma estrutura tributaria que países como Francia, como
Alemaña e como outros semellantes. Máis ou menos temos
a mesma estrutura impositiva, temos máis ou menos os mesmos tributos e os mesmos tipos impositivos. Estamos quizais un pouco alonxados no que ten que ver co IVE, pero no
resto dos tributos as condicións son semellantes.
Se ben é certo temos un problema de recadación, temos
un fallo, unha grande eiva estrutural, que está sendo consentida por parte do Partido Popular, no que ten que ver coa
recadación, que permite que esteamos nunha distancia que
nos sitúa a dez puntos do PIB co resto das medias europeas.
Vou poñer un exemplo. Por exemplo, o tipo do imposto de
sociedades en torno ao 30 % finalmente na recadación. Como
saben, efectivamente, recadamos tan só nas medias o 5 % do
mesmo, é dicir, que realmente temos como un grande burato no
que as exencións fiscais, as bonificacións e outros beneficios
fiscais, efectivamente, permiten que nos alonxemos de facto de
todas as medidas europeas. Mesmo Gestha, o Sindicato de Técnicos de Facenda, e mesmo tamén a Axencia Tributaria, está
sinalando que este grande burato que son as bonificacións ás
exencións acada ata un total de 40.000 millóns de euros.
Pensen que o déficit que temos se sitúa na actualidade en
70.000 millóns de euros, e de ter afrontado ou combatido
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estas prácticas de bonificacións e exencións, pois seguramente non permitirían que se levaran adiante os recortes
contra as maiorías sociais que hoxe aplica con eficacia e
dureza o Partido Popular contra todos e todas os traballadores deste país.
Mesmo tamén, como saben vostedes, isto ubícase nunha
situación na que a economía mergullada, aínda que non
temos datos veraces e certos sobre a mesma, a Axencia Tributaria sitúa entre o 20 e o 25 % do conxunto do PIB; é dicir,
que estariamos preto de 1 billón de euros, que efectivamente están sen aflorar, están ocultos para o conxunto de todos e
todas nós; é dicir, que entre 200.000 e 250.000 millóns de
euros non tributan. Por tanto, temos dous grandes buratos:
40.000 millóns de euros de bonificacións e exencións fiscais, e temos outro grandísimo burato que supera os 200.000
millóns de euros, que teñen que ver coa fraude fiscal.
Xustamente por estas razóns, xa dende o ano 2005, pero
fundamentalmente o 5 de marzo do 2010, o Goberno central
aprobou un Plan integral de prevención e corrección da fraude fiscal, laboral e tamén da seguridade social. Mesmo neste
plan, que é minucioso e contundente, plantéanse unha serie
de actuacións, que ata o de agora eran obxectivos vitais da
propia Axencia Tributaria. Por exemplo, o control da fraude
por infravaloración e contrabando de determinadas mercancías, os traballadores falsamente autónomos; por exemplo, o
Plan de loita contra a fraude fiscal, a través dos paraísos fiscais; por exemplo, todo o que ten que ver coas rendas non
declaradas depositadas en entidades de crédito na Unión
Europea; e, por exemplo, o que ten que ver coa iniciativa
que hoxe Alternativa Galega de Esquerda trae, que era, ata o
de agora, a investigación sobre signos externos por vinculación á fraude fiscal ou branqueo de capitais.
Particularmente sorprende a iniciativa do señor Montoro,
nestes tempos nos que xustamente a Administración tributaria ía investigar en dous municipios do noso país, en Vilagarcía e en Cambados, un total de 49 investigacións que
teñen que ver cos chamados bens suntuarios, ou os signos
externos que teñen que ver coas vivendas de alto valor catastral, con vehículos de luxo, con trofeos de caza importados,
con, en definitiva, unha serie de produtos que, efectivamente, a todas luces reflicten que están vencellados nesta práctica da que hoxe falabamos pola mañá, que é a que ten que ver
co narcotráfico.
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Semella que esta actuación, ademais, estaba sendo moi
eficaz no que ten que ver co Servizo de Vixilancia Aduaneira, que –como saben– ten conseguido recadar 100
millóns de euros só no que ten que ver con estas actuacións
de economía mergullada, pero sobre todo de diñeiro negro
vencellado ao narcotráfico. Isto ten bastante que ver, ten
bastante importancia no noso país, porque, lonxe de ir
decrecendo na situación de crise, a economía mergullada,
o diñeiro negro acaba de incrementarse no pasado ano un
6,4 %. O noso diñeiro negro é, casualmente, Galicia no
conxunto do Estado español, pois ten nada máis e nada
menos que o inefable dato do 40 % de crecemento e de
actuacións ilícitas.
Por tanto, semella que este plan que se ten aprobado no
ano 2010 era de bastante importancia para o conxunto de
Galicia e particularmente en intres nos que, efectivamente,
está sendo posto en cuestión pois mesmo o vencellamento,
¿non?, do narcotráfico con financiamentos ilegais de certos
partidos políticos. A verdade é que non sabemos se é casual
que xusto cando o señor presidente da Xunta pois publícanse unha imaxes nas que aparece vencellado a unha amizade
que ten que ver cun narcotraficante como é Marcial Dorado,
efectivamente o señor Montoro dá a instrución de paralizar
esas 49 investigacións que estaban sendo levadas adiante no
conxunto de Galicia.
Bueno, a verdade é que o señor Montoro xa foi preguntado por esta cuestión no Senado, e dixo que non se tiñan
paralizadas as investigacións. Eu teño que dicir que nós fixemos as consultas á Axencia Tributaria, e se ben é certo que
non paralizaron este plan que é moi longo, si é certo que de
facto se lle deu instrucións ao persoal para que non se acometeran estas investigacións que ata o de agora se estaban
levando adiante.
É certo que isto ten bastante importancia, porque vai na
procura ou na senda contraria; é dicir, temos un gran burato
negro, que é a fraude fiscal, temos os 35 empresarios do
IBEX pois que teñen as rendas en paraísos fiscais, sen
embargo temos un Goberno que está recortando os recursos
da propia Axencia Tributaria, e mesmo temos un Goberno
que acaba de reducir pola metade os recursos vencellados ao
Greco, como saben, ese grupo de actuación dirixido directamente, efectivamente, á persecución da fraude fiscal e sobre
todo dirixido ao narcotráfico.
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A verdade é que non ten moito sentido, ¿non?, que se un
quere aflorar, ¿non?, ou mesmo se se están practicando
recortes profundos no conxunto da poboación, pois o sensato sería que ataque directamente á fraude fiscal e sobre todo
efectivamente que leve políticas tributarias que nada teñen
que ver co que se está a facer aquí.
Lonxe de facer isto, efectivamente, o Partido Popular, o
señor Montoro fai agasallos fiscais aos seus amigos, e lonxe
daquela amnistía fiscal na que nos dicía e prometía que ía
recadar un total de 40.000 millóns de euros, o que obtivo só
foron 1.200 millóns de euros e mesmo tivemos que sufrir o
bochorno de que persoas inefables, como o señor Luis Bárcenas, ex tesoureiro do Partido Popular, pois efectivamente
é un dos que sae beneficiado por esas prácticas que non son
máis que absolutamente delincuentes.
Non podemos ter máis que certo cariño, ¿non?, con estas
políticas...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...–vou rematar– que dende logo
evidenciarían, ¿non?, que se poden facer as cousas ben.
Sobre todo, non sei, facémonos algunha pregunta dende
Alternativa Galega de Esquerda, por exemplo por que non se
pode publicar aquí a lista Falciani, por que razón ten tantas
persoas o Partido Popular. Eu vou dar algúns nomes que se
publicaron nos medios de comunicación: o señor José María
Aznar, Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra,
Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga e moitísimas persoas importantísimas do conxunto do
Estado español, que aparecen publicados na lista Falciani.
Dende logo isto é unha indignidade.
Semella que por esta razón, efectivamente, o señor Montoro deu a instrución de paralizar unha das actuacións que
máis relevancia tiña na actualidade, efectivamente, sobre
todo no que ten que ver coas costas vinculadas especialmente ao narcotráfico no noso país.
Con todo, hai varias emendas presentadas polo Partido
Socialista,...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
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A señora DÍAZ PÉREZ: ...polo Partido Popular e polo Bloque Nacionalista, que, á vista de como o formulen, efectivamente estamos dispostos a transaccionalas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.
Dicir que desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor desta iniciativa. A emenda
que temos presentado en todo caso é simplemente de engádega, e o que pretende é redundar en que, para que se poida
dar cumprimento ao que a señora Díaz formula na súa iniciativa, é imprescindíbel que por parte do Estado se faga un
esforzo na dotación de medios materiais e humanos á inspección da Axencia Tributaria para poder desenvolver o seu
traballo.
E nós imos votar a favor porque é posíbel que nós non
saibamos o que custa abrir unha persiana polas mañás, pero
sabemos o que lles custa aos cidadáns honestos e honrados
que pagan os seus impostos pagalos, e o que lles custa sobre
todo a moitos cidadáns honrados e honestos soportar os
recortes que como consecuencia desa inmensa fraude fiscal
e financeira nesta época da enxeñería fiscal e financeira vivimos no noso país.
Eu, simplemente, para redundar nas cuestións ás que fixo
referencia a señora Díaz, vou dar uns cantos datos que non
son do Bloque Nacionalista Galego senón que estiven
recompilando estes días. Gestha, que é unha organización
que agrupa os inspectores e subinspectores da Axencia Tributaria, denuncia que cada español tributa case 2.000 euros
de máis para paliar os efectos da evasión fiscal. Ou sexa, que
para que os señores Bárcenas e compañía poidan seguir
campando ás súas anchas cada cidadán –que ao mellor non
levanta persianas pero tamén se levanta para ir traballar– ten
que pagar 2.000 euros máis ao ano.
Tamén esta mesma organización, este mesmo sindicato
de técnicos do Ministerio de Facenda, propón e pon á dispo-
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sición de todos nós un estudo no que demostra como se
poderían incrementar nun só ano en 63.800 millóns de euros
os ingresos do Estado con medidas bastante simples –desde
o punto de vista da súa formulación e tamén das súas consecuencias– coa simple actuación máis ordenada, máis decidida e, desde logo, cos medios suficientes por parte da Axencia Tributaria.
Por exemplo, cifran que a redución da economía somerxida en 10 puntos, é dicir, para equilibrala ou equiparala coa
media da Unión Europea, suporía un incremento da recadación de 38.577 millóns de euros anuais, o cal pois seguramente podería compensar moitos dos recortes que se lle aplican á cidadanía.
Pero tamén din que medidas como a reorganización do
Ministerio de Facenda e da Axencia Estatal de Administración Tributaria podería reportarlle ao erario público uns
ingresos adicionais de 6.200 millóns de euros simplemente
permitíndolles aos funcionarios e funcionarias públicas realizaren o seu traballo, é dicir, realizar auditorías operativas
para o control do gasto público e investigar as grandes fortunas e as empresas que son responsábeis do 72 % da evasión fiscal que padecemos no noso Estado.
Outros datos, da Funcas, da Fundación das –defuntas–
Caixas de Aforro, sinalan que a economía somerxida representa o 17 % do produto interior bruto.
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función de criterios preestablecidos, senón que son eses
dezasete notables nomeados polo Goberno...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Paz, por favor.
A señora PAZ FRANCO: ...os que deciden que se investiga
e quen o investiga.
Desde logo, cos casos de corrupción que estamos vendo,
coas permanentes conexións que estamos vendo dos casos
de corrupción política con empresas,...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora PAZ FRANCO: ...con capitais, con evasión de
capitais, con branqueo de capitais mesmo procedentes de
actividades ilícitas, é insoportable que sigamos mantendo
esta política en relación con estes delitos.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.
A señora PAZ FRANCO: Máis nada e moitas grazas.
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o señor González Santín.
O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidenta.

Efectivamente, o Ministerio de Facenda debía pensar que
estas cousas eran importantes, porque, como dixo a señora
Díaz, no ano 2010 aprobou un Plan integral de prevención e
corrección da fraude fiscal, entre outras. E iso é absolutamente incompatible e contraditorio cos recortes permanentes que se están aplicando na Axencia Tributaria –recortes de

inspectores–, e sobre todo é absolutamente incompatible coa
politización que vostedes están facendo –digamos– da parte
inspectora da Axencia Tributaria.

Bueno, empezar a miña intervención dicindo que nós
imos apoiar a iniciativa de Alternativa Galega de Esquerda,
como supoño que tamén será apoiada polo resto dos grupos
parlamentarios, dado que o único que pretende esta iniciativa é que todos os contribuíntes contribúan precisamente á
Facenda pública, aos ingresos do erario público, en función
da súa capacidade económica. Este é un principio básico da
tributación, a xustiza tributaria; polo tanto, entendemos que
será apoiada por todos.

Os propios funcionarios denuncian como co cambio de
Goberno se produciu unha politización mediante designación, por libre designación –e, polo tanto, a dedo– das dezasete persoas que cortan o bacallau –por entendérmonos– na
inspección da Axencia Tributaria, e tamén denuncian como
a principio deste ano modificaron a lei para que a asignación
dos casos a investigar non se faga, como se facía antes, en

Dicir que a Axencia Tributaria ten uns plans de inspección –como é ben sabido por todos– nos que se dedica a
intentar sacar ou aflorar aqueles ingresos ou aqueles bens
que os cidadáns de forma voluntaria pois non se deciden a
presentar ante a Axencia Tributaria. Pois ben, estes plans
sería todavía máis interesante ou habería que aplicalos de
forma máis exhaustiva cando estamos a falar de bens de
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carácter suntuario, é dicir, que publicamente a xente ve que
teñen unha capacidade recadatoria superior ao resto dos
cidadáns e que, polo tanto, teñen que contribuír máis que o
resto á Facenda pública. Se a isto, ademais, lle sumamos que
estes bens –como é no caso das Rías Baixas– poden estar
vencellados con actividades ilegais –como pode ser o narcotráfico–, pois todavía con máis intención.

subira o IVE que non ía subir o IVE –díxoo de forma categórica– e á semana seguinte subiuno. Tamén foi o ministro de
Facenda, que é o encargado de evitar a fraude fiscal, quen promoveu unha amnistía fiscal para todas aquelas persoas que
non cumpren coas súas obrigas fiscais para que puideran regularizar o seu diñeiro e pagando un 10 % do que deberían pois
teñan a súa situación con Facenda regularizada.

Gustaríame dicir que nosoutros fixemos dúas emendas a
Alternativa Galega de Esquerda, non para mellorar a súa iniciativa –que cremos que está ben– senón para intentar aclarar a situación da Axencia Tributaria, e intentarei explicarme. Hai uns meses no Senado, ante unha pregunta dun senador socialista, o ministro de Facenda, o señor Montoro,
dicíanos que a Axencia Tributaria desmentira que se suspenderan estes plans de inspección –non teño por que poñelo en
dúbida–, e el mesmo nesa intervención tamén dixo que iso
era así, que a Axencia Tributaria seguía facendo estes plans
de inspección e buscando nestes bens suntuarios posibles
fontes de fraude.

Por iso, como non nos fiamos do que di o señor ministro,
fixemos unha segunda emenda na que pedimos que sexa a
Axencia Tributaria nun informe a que se pronuncie: ¿en que
situación están estas inspeccións tributarias?; se se seguen
facendo inspeccións a este tipo –digamos– de bens que de
forma suntuaria expoñen os seus propietarios, ou se, polo
contrario, se reduciron. E pedimos que ese informe sexa
remitido canto antes, no momento máis breve posible, a este
Parlamento. Por suposto, cando falo dun informe non me
refiro a un informe que teña datos de carácter persoal –que,
evidentemente, non se poderán dar–, senón que ao que me
refiro é a que nos digan nese informe que cantidade se recadou por este tipo de inspeccións, que actuacións se fixeron e
o resultado destas actividades.

Pero tamén é certo, vostedes recordarán esta intervención porque o señor Montoro nesta intervención acababa de
pasar estes días que un actor francés, Gérard Depardieu, se
quería ir de Francia para non pagar tributos. E el, nesta intervención no Senado, dicíanos –digo entre aspas o que dicía–
que moitos “famosos” españois pois non contribuían ao erario público, non pagaban os seus impostos. Realmente paréceme unha actitude certamente reprobable, ¿non?, porque
estamos a falar do ministro de Facenda, que é o máximo responsable de que todo o mundo contribúa en función da súa
capacidade económica ao erario público. E se, polo tanto, el
coñece que hai algúns “famosos” –entre aspas–, como el
dicía, que non contribúen, a súa obrigación é facelos pagar.
Pero se isto non é certo, todavía é máis grave, porque que o

ministro de Facenda diga que hai xente que defrauda ao
fisco cando non é certo pois é –repito– unha actuación certamente reprobable.

Nosoutros, de todos os xeitos, temos dúbidas –temos dúbidas e dígoo así de claro– sobre o que dixo o señor ministro.
Non acabamos de crer que a Axencia Tributaria non suspendera –como di a iniciativa de Alternativa Galega de Esquerda– estes plans de inspección. E non nos fiamos porque este
ministro é o mesmo ministro que nos dixo que non nos ían
subir os impostos. Tamén nos dixo unha semana antes de que
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Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor
Puy Fraga.
O señor PUY FRAGA: Ben, moitas grazas.
Recentemente tivemos ocasión de pronunciarnos sobre a
cuestión da fraude fiscal na Comisión 3ª, por certo, nunha
comisión na que se pedía que o señor Falciani non fora
extraditado, cousa que nós dixemos que non ía ocorrer e
recentemente se confirmou. Está en todo caso en mans da
Axencia Tributaria e a xustiza está actuando en función da
información que lle facilita permitindo descubrir moita fraude fiscal, de igual xeito que está o señor Bárcenas en mans
da xustiza e será a xustiza a que determine cal é a súa situación fiscal.
Porque, en definitiva, o Grupo Popular xa dixo daquela
que estamos claramente posicionados en contra da fraude
fiscal, primeiro, porque produce ineficiencias tremendas no
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mercado. O empresario que paga impostos tendo un custo é
menos competitivo que quen non os paga. Produce inequidades tanto pola vía do ingreso, porque fundamentalmente
os asalariados teñen que cubrir o que non ingresan aqueles
que defraudan, pero tamén pola vía do gasto, porque hai un
menor financiamento para os servizos públicos e, polo tanto,
as persoas que máis os necesitan pois sofren tamén un defecto de financiamento, ¿non? E tamén precisamente por isto,
por haber menos cartos públicos, é máis difícil facer políticas económicas ao caer os ingresos e caer o gasto. E ao
xerarse máis déficit precisamente pola fraude –como se indicou por algún dos portavoces que interveu antes– tamén hai
menos capacidade de facer política económica.
E por iso nós estamos moi contentos de que nos últimos
anos, desde o ano 2008, no que na loita específica había
actas de inspección levantadas da política tributaria da
Xunta, pois pasara de 12 millóns de euros de fraude levantada en Galicia pois chegaramos a 30 millóns de euros no
ano 2011; é dicir, practicamente triplicouse nun momento
especialmente complexo das contas públicas. Que as actas
que se fan en Galicia pois de media teñan un cen por cento
máis de fraude descuberta que en tempos anteriores. E
tamén estamos moi contentos de determinadas decisións que
se adoptaron no pasado e que se adoptaron recentemente
polo Goberno do Estado, como a Lei 7/2012, de prevención
e loita contra a fraude fiscal, que endurecen notablemente
todo o que son as penas relacionadas con delitos fiscais e
fraudes á seguridade social.
Evidentemente, nisto non se debe de confundir o que é a
fraude fiscal co que son os orzamentos de gastos fiscais, que
son, efectivamente, os que fan que, sendo os tipos nominais
en España semellantes e mesmo superiores como no IRPF
aos dos países europeos, resulta que os tipos medios efecti-

vos son moito máis baixos como consecuencia da lexislación que tamén estamos a reformar. Por exemplo, o ano
pasado o Estado recadou 5.000 millóns de euros máis do
imposto de sociedades como consecuencia da eliminación
de determinadas deducións fiscais neste imposto, como o
límite de deducibilidade dos gastos financeiros, a supresión
da liberdade de amortización, etc., etc.
Polo tanto, aínda que non ten nada que ver, tamén o novo
Goberno do Partido Popular está traballando na mellora da
recadación vía supresión de gastos fiscais, cousa que nós
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entendemos que é boa porque isto afecta ademais as empresas que facturan máis de 20 millóns de euros.
Na emenda fálase dunha das variables clásicas na loita
contra a fraude, que é a persecución. Hai outro tipo de variables máis modernas que analiza a doutrina, fundamentalmente a estigmación social, a percepción da equivalencia,
etc., etc. Precisamente porque este é un dos temas que incide en que haxa máis fraude fiscal, eu creo que deberiamos
aforrarnos nesta tribuna declaracións como que a Axencia
Tributaria está politizada, está facendo cousas que non fai ou
que ten menos dotación de medios sen demostrar nada. Porque, entre outras cousas, a Axencia Tributaria –como todo o
mundo sabe– se autofinancia cos ingresos que xera a súa
propia actividade, ¿non? Polo tanto, deixemos de sementar
dúbidas sobre que a Axencia Tributaria está traballando
correctamente.
E iso afecta tamén ao texto. Nós emendamos dúas cuestións. A primeira é que a Axencia nós entendemos que non
ten deixado en ningún momento ese plan que vostede di que
está abandonado. Eu teño un teletipo, non un teletipo, unha
nota de prensa da propia Axencia Tributaria de hai nada, do
15 de maio do 2013, onde se di que están detidas unha serie
de persoas vencelladas ao branqueo, vencelladas á súa vez
ao narcotráfico; é a que se chama operación Manzano, e precisamente vén do Plan de vivendas suntuarias, ¿non?, en
Vilagarcía de Arousa.
Polo tanto, a Axencia segue con isto, nós cremos que
debe de seguir e, polo tanto, emendamos nesa liña.
En segundo lugar, evidentemente,...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
O señor PUY FRAGA: ...a loita contra a fraude fiscal é contra toda a fraude fiscal e utilizando –como di a propia Lei
xeral tributaria, artigo 115– todos os elementos: coches,
casas suntuarias, etc., que haxa; pero non só o branqueo de
capitais do narcotráfico, toda a fraude fiscal.
E esas son as dúas emendas que esperamos poder pactar
co Grupo de Alternativa Galega de Esquerda para conseguir
que todos esteamos de acordo no fundamental, que é a loita
contra a fraude fiscal.
62

Número 25
29 de maio de 2013

Grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Grazas.
Réplica da señora Díaz Pérez. Ten a palabra.
A señora DÍAZ PÉREZ: Grazas, presidenta.
Agradecerlle o voto favorable a todas as organizacións
que falaron antes que nós e si algunhas clarificacións, ¿non?
Señor Puy, nós estamos de acordo, ¿non?, no que vostede dicía. O que pasa é que cando temos unha distancia de
recadación en dez puntos, tendo máis ou menos aproximadamente a mesma estrutura tributaria, é que estamos facendo algo mal; é evidente. E que as bonificacións e exencións
están feitas lexislativamente neste caso polo Grupo Parlamentario Popular que sostén ao Goberno no partido... –agora
vou, agora vou– ... no Goberno central.
É certo, e aí téñolle que dicir con mágoa que, efectivamente, o Goberno que o antecedeu, efectivamente, tamén
fixo unha política errática no que ten que ver coa estrutura
tributaria, e mesmo chegouse a afirmar que baixar impostos
era de esquerdas; é dicir, que nós dende logo somos conscientes de que hai como un grande pacto de Estado por parte
dos dous grandes partidos políticos. Pero cando hai unha
distancia de dez puntos de recadación, é que algo estamos a
facer mal.
Tamén é certo que nós non cualificamos de politización
a Axencia Tributaria, porque é certo que é unha axencia que
se está demostrando absolutamente profesional e que funciona magnificamente e mesmo sería conveniente que o
resto das administracións funcionaran así, pero é certo que
dende que chegou o Partido Popular, efectivamente, nomeou os inspectores, os dezasete púxoos a dedo, é dicir, de libre
disposición. Este foi un cambio normativo que fixo o Partido Popular.
No que ten que ver con todas as emendas que se presen-

taron e na convicción de que é importante que isto saia
adiante, é dicir, a primeira, a emenda que achega o Bloque
Nacionalista, no sentido de que se melloren os medios
humanos e materiais para facer este traballo, por suposto,
imos engadila. E, se lles parece, imos facer unha transacción
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entre a emenda que formula o Partido Popular e o Partido
Socialista, de tal xeito, señora presidenta, que quedaría que
no caso de que se teñan interrompidas as investigacións que
estamos denunciando na propia proposición non de lei, esa
parte como primeira emenda.
E a segunda sería que o Parlamento de Galicia inste o
Goberno galego para que se dirixa ao Goberno de España e
solicite un informe pormenorizado sobre o procedemento e
o resultado da investigación por parte da Axencia Tributaria
dos patrimonios susceptibles de teren vencellos co narcotráfico, ao abeiro do Plan de residencias suntuarias. Este informe será trasladado ao Parlamento de Galicia, respectando a
Lei de protección de datos de carácter persoal, e farase a
entrega de todos os datos das actuacións realizadas, as contías e mesmo de todos os resultados obtidos.
Deste xeito quedaría unha transacción entre as emendas
formuladas polo Partido Socialista e polo Partido Popular,
agradecendo a aportación de todos os grupos políticos da
Cámara. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Ben, moitas grazas, e prégolle,
señora Díaz, se pode facer chegar aos Servizos Xurídicos da
Cámara a transacción plantexada.
Continuamos coa seguinte proposición.

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz Franco,
sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego
diante do Goberno central en relación coa proposta de
modificación da demarcación da planta xudicial
A señora PRESIDENTA: A esta proposición presentouse
unha emenda do Grupo Popular.
(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz, 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 (7611).
Emenda de substitución.
Débese substituír o texto da parte resolutiva polo seguinte texto:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a
defender –unha vez que o Goberno do Estado presente a súa
proposta de texto articulado da Lei de Demarcación e Planta– as características do territorio galego, co obxectivo de
configurar un modelo de demarcación e planta equilibrado,
racional, que garanta o dereito fundamental á tutela xudicial efectiva.”)
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a pro-

posición a señora Paz Franco.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.
Bo día novamente, señoras e señores deputados.
Esta proposición non de lei que imos debater a continuación pois trae causa desa hiperactividade lexislativa que lle
deu ao señor Gallardón e que ten como virtude fundamental
que por primeira vez na historia no ano último e medio
vemos como –insisto, por primeira vez– todos os operadores
da xustiza, empezando polos xuíces, polos maxistrados,
polos fiscais, os profesionais liberais que se dedican á Administración de xustiza e os funcionarios e funcionarias, e
tamén os cidadáns, están de acordo na súa oposición ás diferentes medidas que o señor Gallardón plantexa no ámbito da
Administración de xustiza. Medidas que, como imos vendo
conforme se van presentando a seguinte, todas camiñan na
mesma dirección; todas camiñan na dirección de constituír
unha xustiza de elite, unha xustiza unicamente para quen
teña recursos para poder acceder á mesma, unha xustiza cada
vez máis distanciada tanto desde o punto de vista da distancia física como da distancia de acceso á tutela xudicial efectiva dos dereitos da cidadanía, e unha xustiza cada vez máis
deteriorada e no camiño da súa privatización.
Empezou o señor Gallardón coa introdución de taxas
absolutamente abusivas e disuasorias que, apenas uns meses
despois da entrada en vigor da normativa que establece as
taxas, xa se pode ver como hai ámbitos nos que está ocasionando auténtica indefensión á cidadanía, que non pode presentar demanda para amparar os seus dereitos polas taxas
que se lle requiren.
Continuamos agora con dúas materias que se están dalgunha forma plantexando en paralelo e que dependen unha
da outra.
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Por un lado, o ano pasado a esta altura estabamos debatendo tamén neste Parlamento acerca dun informe encargado polo Ministerio de Xustiza ao Consello Xeral do Poder
Xudicial e que tiña como finalidade establecer as bases para
unha nova Lei de demarcación e planta xudicial. Ese informe propoñíalle ao ministerio que en Galiza se producise
unha reordenación da nosa demarcación e planta xudicial, de
tal forma que dos corenta e cinco partidos xudiciais actuais
se pasase a trece partidos xudiciais.
Daquela o Parlamento galego votou por unanimidade
unha iniciativa que tiña como finalidade instar o Ministerio
de Xustiza a que non acollese esa iniciativa. O Bloque
Nacionalista Galego renunciou á segunda parte da súa iniciativa en aras desa unanimidade, porque nós o que reclamabamos é que a única forma de evitar reformas deste tipo,
cunha concepción absolutamente centralista e mesetaria, era
que dunha vez por todas desde Galiza reclamásemos a transferencia da competencia en materia de demarcación e planta xudicial.
Porque non é concibible nun Estado que se di descentralizado e que di, que outorga autonomía política ás súas unidades descentralizadas, ter no ámbito da xustiza tan descentralizado como que os medios materiais e os medios persoais da xustiza os paga a Xunta de Galiza, pero quen decide
onde, como e cando hai unidades xudiciais é o Ministerio de
Xustiza.
E por iso nós daquela renunciamos a esa segunda parte,
simplemente para conseguir opoñernos ao inmediato que se
nos viña encima. Pero vemos como agora se fai novamente
imprescindíbel suscitar ese debate acerca da capacidade de
Galiza para actuar sobre a súa demarcación xudicial.
Porque agora vemos como, ademais dese proxecto, desa
proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial, outro grupo de
expertos, tamén absolutamente todos centralistas e mesetarios
–aí si que non hai ningunha fisura ideolóxica entre eles–,
acaba de facer por encargo tamén do Ministerio de Xustiza
unha proposta de modificación da Lei orgánica do poder xudicial, que necesariamente ten que ver e vai condicionar cal vai
ser a demarcación xudicial que se estableza no Estado.
E vemos como este grupo de expertos vai aínda máis alá
que o Consello Xeral do Poder Xudicial, e establece na súa
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proposta non que de corenta e cinco baixemos a trece partidos xudiciais, senón que propón xa rotundamente que non
existan partidos xudiciais tal e como os viñamos entendendo
até agora.
Propón suprimir ou modificar a planta xudicial de tal
forma que a partir de agora só existan os chamados tribunais
de instancia, que teñen xurisdición en toda a provincia, agás
nos casos de Madrid e de Barcelona, e que teñen xurisdición
ou competencia máis ben –perdón– sobre as catro ordes xurisdicionais: tanto contencioso, social, primeira instancia, ou
sexa, civil e penal, e que ademais teñan tamén competencias
que agora mesmo teñen as audiencias provinciais, e que a
segunda instancia, é dicir, a capacidade de apelar mesmo nun
asunto laboral ou mesmo nun asunto dun xuízo de faltas por
un accidente de circulación pase directamente aos tribunais
superiores de xustiza. É dicir, que un señor ou unha señora da
Gudiña, para presentar unha apelación nun caso de despedimento, no caso de que poida pagar as taxas, terá que ademais
desprazarse á Coruña para poder exercer ese dereito.
Nós, desde logo, desde o Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego opoñémonos rotundamente á concepción que ten esta modificación que propón este grupo de
expertos. Proposta do grupo de expertos que, a pesar do que
hoxe parece que desmentiu o señor Gallardón no Parlamento, a preguntas ou interpelado pola nosa compañeira Fernández Davila, a semana pasada, cando se produciu a súa comparecencia para explicar esta proposta de reforma, dixo que
a proposta do grupo de expertos era totalmente asumida polo
ministerio e que particularmente el era moito máis partidario
de establecer tribunais de instancia de ámbito provincial que
seguir mantendo os actuais partidos xudiciais.
E, señoras e señores deputados, eliminar os partidos xudi-

ciais, eliminar os xulgados de paz, que é outra das reformas
que plantexa o señor Gallardón, eliminar os xulgados de paz
para darlles ademais a competencia do rexistro civil aos colegas dos señor Rajoy, que dixo ademais o propio Gallardón
que había que compensalos porque como o mercado inmobiliario está así un pouco frouxo, que lles baixaran moitos os
seus ingresos, entón ímoslles dar todas as competencias en
materia de rexistro civil aos rexistradores da propiedade e os
cidadáns e as cidadás pagaremos taxas non só por exercer
dereitos senón en moitos casos por cumprir con obrigas que
nos impón a lei a respecto da normativa do rexistro civil.
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Isto todo, señoras e señores deputados, configura un
panorama que en Galiza, ademais da repercusión de carácter
xeral que ten sobre a cidadanía, de afastamento, de privatización da xustiza, de establecemento de taxas e de todo tipo
de obstáculos que favorecen que haxa unha xustiza só para a
elite e que a maioría da cidadanía teña auténticas dificultades, desde o punto de vista económico e tamén territorial...,
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando.
A señora PAZ FRANCO: ...para unha tutela xudicial efectiva dos seus dereitos, tal e como establece a sacrosanta Constitución. Pero é que, ademais, desde o punto de vista socioeconómico e territorial, para Galiza é dramático que das cabeceiras de comarca do rural desaparezan os xulgados de
primeira instancia e instrución cos seus correspondentes
rexistros civís, cos correspondentes despachos de procuradores e de avogados, co correspondente dinamismo económico e case que o único dinamismo social que crea iso en
moitas comarcas do noso país.
É absolutamente demoledor desde o punto de vista de
vertebrar un territorio en base á estrutura comarcal, que é
como se configurou de sempre o territorio galego, e non en
base a esa estrutura provincial rancia e imposta que parece
que o Partido Popular está empeñado en perpetuar, e, desde
logo, é demoledor para o medio rural no noso país.
Dicía hoxe aquí un deputado do Partido Popular que non
se podían manter servizos de tren no rural se non había viaxeiros. O que non podemos pedirlle é heroicidades á xente.
Non podemos pedirlle que vivan no rural se non teñen tren,
se non teñen autobús, se non teñen escola, se non teñen
médico e se tampouco teñen ningún tipo de servizo. Estamos
abocando o 80 % do territorio deste país á súa desertización.
Señoras e señores deputados, nós pedimos o apoio para
esta iniciativa, porque se o señor Gallardón ten algunha
dúbida de aprobar esta reforma, desde aquí digámoslle que
desde Galiza non queremos esta reforma.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora Paz.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Prado.

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señor presidente.
Señorías, esta voceira que lles fala tiña tamén encomendadas as competencias de xustiza na pasada lexislatura, e
dende marzo de 2009 ata xuño de 2012 non se falou nesta
Cámara nin unha soa vez da posibilidade de mudar a Lei de
demarcación e planta xudicial de España, e consecuentemente o que afectaría a Galicia. Pero neste último ano esta é
a terceira vez que temos a ocasión de falar deste tema tan
importante como é a nova fórmula de demarcación e planta
xudicial e como afecta a Galicia. E ¿que mudou neste tempo
para que xurdira este repentino interese da oposición por
falar da demarcación xudicial? Pois mudou o Goberno de
España e con el o interese por abordar unha reforma tan
necesaria como ineludible por modernizar o noso obsoleto
modelo de planta xudicial, que vén do século XIX, ante unha
parálise normativa do Goberno anterior. O que era rancio,
señora Paz, era este modelo que temos agora, o modelo
actual de planta xudicial. (Aplausos.)
Di a señora Paz na súa iniciativa que o incremento poboacional ten que levar consigo a implantación de novos xulgados. Supoño que a sensu contrario, señora Paz, vostede
proporá que naqueles lugares onde se perde poboación se
supriman os órganos xudiciais. O que está claro é que ese
modelo que vostede propón, de incrementar novos xulgados,
xa está superado, porque os propios expertos din que non
levou a ningún sitio. Porque ese foi o modelo que implantaron outros antes e é un modelo fallido, dado que a pendencia de asuntos non variou nin mudou, nin sequera se reduciu
un ápice.
Mire, señora Paz, non hai que incrementar máis xulgados, o que hai é que introducir medios para evitar a litixiosidade, como son a conciliación, a arbitraxe ou a mediación,

que son fórmulas polas que está apostando o Goberno do
Partido Popular da Xunta de Galicia.
Como vostede acaba de dicir, en marzo de 2012 puxéronse en marcha dúas comisións para abordar a reforma da
Lei orgánica do poder xudicial e a Lei de demarcación e
planta xudicial. A primeira xa amosou as súas propostas e a
segunda aínda non. E vostede aquí pídenos na súa proposta
que retiremos esa proposta. E eu pediríalle que retirara vostede a súa proposición porque esa proposta non se pode retirar dado que aínda non existe.
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Fixo vostede aquí alusión a unha resposta do ministro
Gallardón á súa compañeira no Congreso, á señora Olaia
Fernández Davila. Eu non sei se lle falla a memoria, se ten
memoria selectiva, ou é que aínda ela non falou con vostede. Porque mesmo hoxe no Congreso fíxolle unha pregunta
e a resposta do ministro Gallardón foi moi clara: non ten
pensado suprimir os partidos xudiciais e crear un partido
xudicial único por provincia. Pero iso non lle interesa dicilo
aquí, a vostede interésalle máis sementar a dúbida e sementar a desconfianza. Pero a realidade é que o ministro Gallardón vén de dicir no Congreso dos Deputados a unha compañeira súa que non haberá... Xa sei que aos de Vigo lles gustaría que non. Gustaríalles que a resposta fose outra.
Tranquilo, señor Lomba, que está garantido o partido xudicial de Vigo. (Aplausos.) Señor Lomba, está garantido.
(Aplausos.)
O que está claro é que hai que utilizar uns criterios diferentes aos que se viñan utilizando agora. É certo que co
modelo decimonónico que tiñamos ata o de agora o ministro
anterior non foi quen de levar adiante unha reforma, non tivo
a valentía suficiente para levar adiante esa reforma. E agora
critican porque saben perfectamente que vostedes tiñan en
marcha esa reforma. Se non a quixeron abordar –non sei por
que–, alá vostedes. Pero vostedes saben que era preciso
abordala, e o Partido Popular ten a valentía de facelo.
Miren, a última vez que se trouxo unha iniciativa similar
a esta Cámara foi hai tres meses, aproximadamente no mes
de febreiro. ¿E saben vostedes o que votaron? Voullo dicir.
Votaron crear unha comisión non permanente de estudo,
unha ponencia técnica e un grupo de traballo para avaliar as
necesidades do futuro mapa xudicial, así como solicitar a
transferencia das competencias de xustiza para Galicia; o
que apoiaron todos os grupos da oposición, incluso co voto
estupefacto dun ilustre deputado que tivo responsabilidades
de goberno importantísimas en materia de xustiza e que tivo
que votar iso co nariz pechado. (Murmurios.) Pero vostedes
votarán hoxe outra vez a transferencia das competencias de
xustiza para Galiza, e supoño que ese ilustre deputado tamén
o fará.
Nós presentamos unha emenda para que, unha vez que se
coñeza esa proposta na que está traballando a comisión,
Galicia poida introducir os seus criterios territoriais e demográficos...
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
A señora PRADO DEL RÍO: ...para que se teñan en conta na
futura Lei de demarcación e planta xudicial.
Debemos esperar, por tanto, a coñecer a proposta de lei
da demarcación e planta para ver o encaixe sobre o territorio
da nova organización xudicial que contén a proposta da Lei
orgánica do poder xudicial. Que, como vostede sabe, señora
Paz, é un puzzle que é preciso rematar coa proposta de
demarcación e planta. A Lei orgánica do poder xudicial soa
non pode dilucidar esta temática.
Por tanto, nós non podemos apoiar a retirada dunha proposta que aínda non existe.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Prado.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda, a señora Díaz.
A señora DÍAZ PÉREZ: Ben, respecto desta cuestión
–como supoño recordarán– Alternativa Galega de Esquerda
xa presentou dúas iniciativas, unha nesta Cámara, en debate
plenario, e, outra, na propia Comisión 1ª. Por tanto, xa
adianto que imos votar favorablemente as tres cuestións que
se nos plantexan.
Si que é certo que hai que facer algunha reflexión, e aquí
afirmouse que non se violentaba a tutela xudicial efectiva
reflectida no artigo 24 da Constitución española tras as últimas contrarreformas que plantexa o ministro de “inxustiza”,
o señor Gallardón. E eu quero afirmar que isto é radicalmente falso, porque a pregunta que nos podemos facer é
sobre as persoas, os 80.000 afectados polas preferentes,
80.000 familias que temos no conxunto do país. Pois si estamos certos de que moitos e moitas delas non levan o seu
asunto á xustiza, sabendo que a xustiza están sendo favorable, en todas e cada unha das resolucións que está ditando, a
anular as participacións preferentes e subordinadas. E non o
están a facer porque, efectivamente, o feito de introducir a
taxa que de antemán teñen que pagar é un serio obstáculo
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para poder acceder á xustiza. Por tanto, o obxectivo que tiña
o señor Gallardón de reducir a litixiosidade no conxunto do
noso país xa está garantido. Por tanto, afirmo que si se violenta o artigo 24 da Constitución española.
Digo tamén que é certo que estamos intervidos e rescatados –a pesar de que non lle gusta ao Partido Popular esta
afirmación– pero é certo de que nos acaban de vir visitar os
señores e señoras da troika para ver se estamos cumprindo
os deberes. E é certo que un dos mandatos que nos traduce
rapidamente a troika –os inefables do FMI e outros–, efectivamente, é mudar dúas plantas: a planta da Administración
local e a planta xudicial. E é certo tamén que o Partido Popular, como vasalo do capital que é, está cumprindo rapidamente esas peticións da propia troika.
Efectivamente, poñen enriba da mesa a mudanza da
Administración local, tal e como a temos concibida ata o día
de hoxe, mesmo atacando directamente os concellos do noso
país e fortalecendo as deputacións como institucións caducas e reaccionarias que temos. E, por outra banda, efectivamente está atacando directamente o modelo da Administración de xustiza que temos. E nós é certo que somos conscientes de que estamos no século XXI, e é certo que a
realidade da planta xudicial non se acomoda efectivamente á
Galicia do século XXI. Pero esta realidade vai en senso contrario xustamente do que pretende o señor Gallardón.
Na proposta, no borrador de expertos que temos no día
de hoxe, efectivamente, pasamos de 45 partidos xudiciais,
primeiro, en maio do ano pasado, a 13, que xa era unha proposta que estaba sendo combatida. Pero é que no día de hoxe
o borrador de expertos o que está sinalando é que efectivamente tiñamos un partido xudicial por provincia –no caso
galego, catro partidos xudiciais– e mesmo tamén con algunha excepción en grandes vilas –que supoñemos que serán as
de sempre, Madrid, Barcelona e Valencia, por pór un exemplo–. Efectivamente, isto é unha auténtica barbaridade.
Nós xa pedimos en varias iniciativas facer unha ponencia técnica e que Galicia, con carácter previo, para cando
realmente se discuta esta cuestión, pois tecnicamente decida
cal é o modelo de planta xudicial que precisamos. E mesmo
diciamos, ademais, que nesa ponencia técnica deben de estar
xuristas –por suposto que si– pero teñen que estar expertos
en transporte, teñen que estar expertos tamén na realidade

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
socioeconómica do noso país. Porque o impacto social e
económico que vai ter...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora DÍAZ PÉREZ: ...a supresión deses partidos xudiciais cremos que vai ter unhas consecuencias que, dende logo,
o Partido Popular no día de hoxe non as está calculando. E non
soamente iso, é que a xustiza precisa tamén de cercanía. E o
Partido Popular o que está facendo é reforzar ese modelo caduco das provincias do século XIX, alonxando a xustiza da cidadanía e convertendo realmente a xustiza nun auténtico luxo.
Por estas razóns obvio é que, como xa fixemos, imos
votar a proposta que presenta o Bloque neses tres puntos.
Aínda que o último deles, no que atinxe a esa pretensión e
denuncia correcta do corporativismo na xustiza, creo que é
bastante difícil de conseguir. Pero hai que loitar por iso,
Tereixa. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Sestayo Doce.
A señora SESTAYO DOCE: Grazas, presidenta.
Señorías.
Señora Paula Prado, ¿que ocorreu de novo? Ocorreu
Gallardón. Evidentemente non se debatía neste Parlamento
sobre o que se ten debatido moito, sobre xustiza, sobre o que
se ten debatido moitísimo, sobre demarcación e planta xudicial; precisamente sobre a capacidade que debemos ter as
galegas e os galegos para distribuír e ter capacidade de decisión. Por certo, vostede non foi ponente da reforma do Estatuto de autonomía, pero pode preguntar aos que si participaron e verá cal era a proposta conxunta –por certo, daquela
dos tres grupos parlamentarios– respecto de mellores competencias en demarcación e planta xudicial a través da reformas respectivas. Polo tanto, se hai alguén incoherente, señora Prado, é vostede, a pesar de que queira facer de voceira do
Grupo Parlamentario Socialista.
O certo é que, efectivamente, non ocorría nada, como
tampouco o Consello Xeral da Avogacía se tiña que pronun-
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ciar sobre ningún ministro, a pesar de que algún lle caia
mellor e outros peor, ata que chegou Gallardón, efectivamente. Creo que por primeira vez o Consello Xeral da Avogacía Galega declaraba a alguén como persoa non grata,
acordaba por unanimidade considerar o ministro de Xustiza,
o señor Gallardón, como persoa non grata. Nada máis e nada
menos que o Consello Xeral da Avogacía, que representa os
sete colexios de avogados de Galicia. Bueno, seguramente
vostedes, nese afán de razón absoluta, a pesar de que incluso maxistrados da APM están asinando publicamente ese
manifesto de Jueces para la Democracia respecto das reformas de Gallardón, a pesar de que todos os fiscais, a pesar de
que os funcionarios e empregados públicos dos xulgados,
médicos forenses, avogados, procuradores..., a pesar de que
todos bramen e exista unanimidade contra estas contrarreformas da xustiza de Gallardón, vostedes están encantados,
vostedes consideran que o están facendo magnificamente
ben e, polo tanto, non hai nada que cambiar.
Miren, o certo é que a deriva, efectivamente, das reformas deste Goberno teñen moito que ver e van paralelas a
unha ideoloxía moi concreta. Primeiro, a imposición de
pagos, taxas e privatizacións, efectivamente, nos servizos
públicos afecta tamén á xustiza. Empezaban vostedes con
esa Lei de taxas xudiciais, amplamente contestada por todos
os operadores xurídicos –e os que somos profesionais do
dereito creo que temos chamadas todos e cada un dos días,
por certo, e por iso formulamos o recurso de inconstitucionalidade–. Ben, pois o certo é que vostedes permanecen alleos a esa contestación masiva e unánime fronte ás taxas xudiciais. Establecen tamén as privatizacións, efectivamente.
Resulta incrible que pasen as cuestións que afectan ao estado civil das persoas, e que deben ser moitos manexados por
reserva de lei polas administracións públicas, e pasen efectivamente a facer negocio cara aos rexistradores da propiedade e notarios. Por certo, efectivamente, como recoñecía
nunha comisión aquí o director xeral de Xustiza, “claro, é
que perden diñeiro pola burbulla”. Porque a burbulla inmobiliaria xa non existe, entón resulta que o Goberno ten que
compensar os notarios e rexistradores, pero non ten que protexer os cidadáns.
Pero, ademais, a recentralización e alonxamento do
poder dos cidadáns, o alonxamento dos órganos de control,
é porque a vostedes non lles gusta o control, non lles gusta a
oposición. E non lles gusta que os cidadáns poidan controlar
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e exercer os seus dereitos dende a cercanía. E por iso existe
un paralelismo curioso entre a reforma da Administración
local e a reforma da xustiza.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora SESTAYO DOCE: Efectivamente, en ambos
casos a reforma da Administración e da xustiza toma como
modelo o modelo provincial. Alónxase dos concellos o
poder democrático, para pasar ás deputacións provinciais
nesa reforma da Lei de Administración local, que tamén é
contestada por todo o municipalismo galego e do conxunto do Estado. E centralízanse tamén os partidos xudiciais
nas capitais de provincia nese borrador-proxecto que,
efectivamente, alonxa unha vez máis a democracia e o
poder que emana do pobo, segundo a Constitución –a xustiza tamén emana do pobo–; lévano tamén ás capitais de
provincia.
E, señora Prado, o certo é que, efectivamente, existe
unha potenciación dese poder, desa ausencia de control, que
está sendo denunciada unanimemente por todos os colexios
profesionais. Vostedes sigan gobernando dende esa prepotencia, dende esa soberbia.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora SESTAYO DOCE: Xa remato, señora presidenta.
Mire, o certo, señora Paula Prado, é que vostedes están
gobernando contra todos. O certo, señora Paula Prado, é que
vostedes están tendo unha contestación social diaria á que
non lle están prestando atención.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora SESTAYO DOCE: O certo é que están vulnerando
flagrantemente dereitos humanos, que están vulnerando flagrantemente dereitos civís e dereitos fundamentais, e non
teñan ningunha dúbida... (A señora Sestayo Doce pronuncia
palabras que non se perciben.)
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Sestayo.
Moitas grazas.
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Polo grupo autor da proposición non de lei, ten a palabra
a señora Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Señora Prado, a que fai apreciacións incorrectas creo que é vostede, porque vostede dixo
que a comisión de expertos aínda non entregara este proxecto ao ministerio. E eu teño aquí o borrador da acta da comisión do Congreso dos Deputados de España –que España es
una cosa seria, non é isto, quero dicir, é unha cousa importante–. E di que “ambas han sido entregadas al Ministerio
de Justicia por la comisión institucional de expertos”, e por
iso comparecía o ministro a explicalas.
En segundo lugar, eu fixen na miña intervención primeira mención á confusión ou ambigüidade que introducira
hoxe o señor ministro Gallardón na resposta á señora Fernández Davila, onde lle dixo que a proposta dos expertos
suxire a creación de tribunais de instancia en sede provincial, e que os partidos xudiciais operarán aínda que se poidan sopesar criterios de especialización ou racionalización,
que en todo caso o modelo está esgotado e que o debate está
aberto a toda a sociedade. E como nós cremos que o Parlamento galego forma parte da sociedade, por iso o traemos
aquí a este debate e por iso o traemos, ademais, coa posición
que nós cremos que defende mellor os intereses dos galegos
e das galegas, que é para o que estamos aquí.
E mire, señora Prado, creo que vostede tamén leu a comparecencia do señor ministro a semana pasada na comisión.
E sabe vostede perfectamente que esa mesma ambigüidade
que tivo esta semana, hoxe, no pleno é a que tivo na comisión, porque efectivamente el dixo que non se podían desperdiciar as sedes xudiciais, o cal non é o mesmo que dicir
que non van desaparecer os partidos xudiciais. E concretamente en relación con Vigo dixo...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PAZ FRANCO: ...que non habería ningún problema para que a xurisdición, por exemplo, do mercantil, estivese toda en Vigo. Pero iso non quere dicir que os cidadáns
de Vigo, para un asunto civil, non teñan que ir á sede onde
estea o tribunal de instancia. Pero ¿alguén quere explicarme
como ese criterio de flexibilización o van aplicar en Ourense? ¿Mantemos, por exemplo, o tribunal de instancia do contencioso na cidade de Ourense e mandamos os 300.000 habi-
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tantes de Ourense para os asuntos civís a Trives? Ou na provincia de Lugo ou en calquera outro lugar. Dende logo, vostedes o que están intentando agora é saír da empanada na
que se meteu o señor Gallardón con esta proposta, que é claramente contraria aos intereses dos cidadáns galegos e que
os afasta da xustiza. Por iso nós insistimos: voten a favor da
nosa iniciativa para dicirlle a Gallardón que isto para Galiza
non vale.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de D. Francisco Jorquera Caselas,
sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa declaración de impacto ambiental do
proxecto de explotación dunha mina de ouro a ceo aberto
en Corcoesto, no concello de Cabana de Bergantiños.
A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei pre-

sentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista.

(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado, Francisco Caamaño Domínguez, a través do 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 adición
Na parte resolutiva da iniciativa débense engadir os
seguintes novos puntos:
3 bis) Procederá emisión dun novo informe de Impacto
Ambiental que teña en conta todos os estudos científicos elaborados ata o de agora e os informes sectoriais que se tiveron en conta para a elaboración da DIA, indicando expresamente en que senso o fixeron.
3 ter) Anular de forma inmediata o procedemento de
admisión definitiva do permiso de investigación Julia 2,
número 7155, a Mineira de Corcoesto, S.L., para a investigación de ouro, afíns e outros recursos da sección C) en 21
cuadrículas mineiras, unhas 600 ha, en Cabana de Bergantiños, Coristanco e Ponteceso.)
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A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición, ten a
palabra o señor Jorquera Caselas.
O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.
Señoras e señores deputados, nesta proposición defendemos que o Parlamento de Galiza inste a Xunta de Galiza a
anular a declaración de impacto ambiental positiva para a
mina de Corcoesto, a realizar unha investigación que avalíe
o risco para a saúde humana e o medio ambiente, o risco que
supoñen para a saúde humana e o medio ambiente as elevadas concentracións naturais de arsénico na zona da mina de
ouro de Corcoesto, e a denegar novas autorizacións de
investigación e explotación mineira así como movementos
masivos de terra na zona de Corcoesto, mentres non se dispoña da avaliación de risco natural á que facemos mención
no punto segundo. –Está claro que ás tres menos cinco da
tarde estou un pouco espeso.–
Pero o motivo destes dous últimos puntos é que a Xunta
de Galiza debe de aplicar o vello dito popular de “se non
queres caldo, dúas tazas”. Non só despreza a grande contestación social que está suscitando en Bergantiños e en
toda Galiza o proxecto de mina de ouro en Corcoesto e
outros proxectos de megaminería, non só fai oídos xordos
á maior mobilización que houbo en Carballo na súa historia, senón que, por desprezar, ata despreza informes científicos. Este mesmo mes coñecíase un terceiro informe científico que demostra a existencia dunha alta concentración
de arsénico no chan e nas augas da parroquia de Corcoesto, contaminación por arsénico que afecta tamén ao curso
baixo e ao esteiro do río Anllóns. Hai zonas onde a concentración por arsénico supera en doce veces os niveis
máximos permitidos. Escoitaron ben: en doce veces os
niveis máximos permitidos.
¿E que conclúe o estudo, este informe científico ao que
estou a facer alusión? O estudo conclúe que esta concentra-

ción de arsénico é atribuíbel a unha mina de ouro que ficou
en desuso en 1930, a unha explotación mineira abandonada
hai preto de cen anos. E con estes datos, a Xunta de Galiza
non só non paraliza o proxecto de Corcoesto senón que ao
día seguinte iniciou o proceso para conceder novas licenzas;
novas licenzas que, de confirmarse, significarían 630 hectáreas adicionais a engadir ás 392 do proxecto orixinal. Ese é
o amor que vostedes teñen por este país.
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Señoras e señores do Partido Popular, Castelao dicía:
“Estamos fartos de ser unha colonia”. E vostedes, parafraseando o grande poeta nacional Manuel María, compórtanse
como colonialistas ben colonizados, actúan como cabalos de
Troia permitindo o desmantelamento da base económica
deste país, e a alternativa de futuro que lle reservan é pouco
menos que facer de Galiza unha inmensa mina a ceo aberto.
Un novo exemplo da venda por parcelas deste país que están
a practicar de xeito sistemático. Como temos manifestado en
moitos debates nesta Cámara, vostedes aproveitan a crise
para impoñer un modelo aínda moito máis inxusto, no social
pero tamén no territorial. E o papel que lle asignan a Galiza
dentro dese modelo é o de acentuar a súa dependencia, un
modelo claramente colonial. ¿Ou acaso, señores do Partido
Popular, non é un modelo colonial que a mina que Edgewater quere facer en Galiza non a poida facer no seu propio
país, en Canada, porque as leis canadenses non llo permiten?
¿Non é colonialismo un modelo esquilmador dos nosos
recursos, do noso territorio e da nosa riqueza natural? Un
modelo que destrúe máis postos de traballo dos que crea, un
modelo onde os beneficios emigran e os custos se internalizan, un modelo de pan para hoxe e fame para mañá, ¿acaso
non é iso colonialismo, señores do Partido Popular?
Miren, cando marche a empresa, na zona ficarán solos
estériles, augas contaminadas e unha paisaxe lunar, como
ilustra un vídeo que serve de soporte a unha campaña contra
a megaminería, que xa acadou o apoio de 23.000 cidadáns.
Para extraer 34 toneladas de ouro, o equivalente á carga dun
camión, voarase con explosivos unha extensión equivalente
a 530 campos de fútbol, utilizaranse 4.300 toneladas de cianuro que xerarán 8.400 toneladas de arsénico, xeraranse 17
millóns de toneladas de refugallos contaminantes. Un modelo total e absolutamente incompatíbel co desenvolvemento
das grandes potencialidades que ten Bergantiños se se aposta pola dinamización do seu sector primario, un modelo
incompatíbel tamén co desenvolvemento das súas potencialidades turísticas, e un modelo incompatíbel coa saúde e coa
preservación das súas grandes riquezas naturais.

O río Anllóns é un lugar de grande importancia
medioambiental, os seus valores provocaron que formara
parte da proposta galega para a Rede Natura 2000, sendo
declarado no ano 2004 como zona de especial protección de
valores naturais. Esta zona de especial protección abarca 42
hectáreas nos concellos de Cabana de Bergantiños, Pontece71
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so, Coristanco e Carballo, e 45 quilómetros de leitos fluviais. Neste espazo inclúense hábitats de interese comunitario, con importantes formacións vexetais e unha grande
riqueza faunística, biodiversidade ameazada polo proxecto
de mina de ouro de Corcoesto, que acrecentará os problemas
de contaminación por arsénico deste espazo. Un proxecto
que se enmarca nun deseño –como dicía ao principio– que
pouco menos que quere converter a Galiza nunha inmensa
mina a ceo aberto. Refírome ao Plan sectorial de actividades
extractivas de Galiza, ao que a Xunta de Galiza lle dá, nada
máis e nada menos, que a consideración de proxecto industrial estratéxico, e que contempla a concesión de licenzas de
investigación e explotación mineira en boa parte do noso
territorio.
Miren, señores do Partido Popular, señores da Xunta de
Galiza, estes días foi noticia nos medios de comunicación o
señor José María Aznar. E foi noticia por dous motivos, foi
noticia por dous motivos, atendan un momentiño. Primeiro
porque o señor Aznar ameaza con volver –quizás ao ver
como as aspiracións sucesorias do señor Feijóo, tendo en
conta as súas amizades perigosas, ficaron total e absolutamente frustradas–. Primeiro motivo polo que foi noticia:
porque ameaza con volver. Segundo, porque vén de fichar
por Barrick Gold Corporation, a maior extractora de ouro do
mundo, empresa tamén canadense, fichaxe a sumar aos de
Endesa e News Corporation. El telégrafo –vostedes non o
coñecerán, pero afortunadamente internet permite acceder á
información de todo o mundo–, El telégrafo, un periódico
ecuatoriano...,
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor JORQUERA CASELAS: ...facíase a seguinte pregunta: “¿Como un mediocre avogado tributario chegou a
ilustre eminencia académica nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, ¡nada máis e nada menos!, a asesor de varias multinacionais e a gurú neoliberal en América Latina?”. E concluía El Telégrafo: “Algo terá que ver o
seu aliñamento cos verdadeiros poderes fácticos do planeta”. E ese é o problema, señores da Xunta de Galiza. Ese
tamén é o problema da Xunta de Galiza. Vostedes prefiren
aliñarse cos verdadeiros poderes fácticos do planeta en
vez de defender Galiza, en vez de defender a terra, en vez
de aliñarse co pobo galego. E iso é o que motiva esta proposición.
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Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Grupo Parlamentario Socialista, o señor Caamaño
Domínguez ten a palabra.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Grazas, presidenta.
Señorías, o día en que o presidente da Xunta, o señor
Alberto Núñez Feijóo, anunciou despois dun Consello da
Xunta que ía autorizarse ou pretendía autorizarse unha explotación mineira na zona de Corcoesto, no concello de Cabana,
que ía dar 1.400 postos de traballo, algúns sabiamos xa que
tiñamos un verdadeiro e grave problema enriba. Novamente
o presidente da Xunta ía buscar El Dorado, un “dorado” distinto do que navegaba con el. Primeiro atopouno nunha fábrica de coches eléctricos en Melón; despois, nunha fábrica de
baterías de Mitsubishi que ía haber noutro rincón. Todos ían
xerar miles de postos de traballo en Galicia. Non quero falar
agora dos contratos do naval que tantos postos de traballo van
dar. Ante a carencia dunha política de emprego buscamos El
Dorado, e metemos os postos de traballo milagrosos por
diante. E este era o verdadeiro problema.
Pero o peor de todo isto é só contar esa parte, porque non
vai haber 1.400 postos de traballo. Pero un Goberno de Galicia que defende o interese xeral e non outros intereses estratéxicos ao servizo dos defectos da súa política de emprego
diríalles aos galegos, con sinceridade, algunhas outras cousas importantes.
A primeira: unha empresa canadense queren solicitar
unha explotación de ouro no país, iso é unha boa noticia. Vai
dar postos de traballo –imos ver cantos–. Por suposto que eu,
como galego, quero que haxa traballo en Galicia, e máis na
zona de onde eu son, onde fai moitísima falta. Pero automaticamente hai que dicirlles aos galegos que esa zona é unha
zona protexida pola Rede Natura, debedes de sabelo. O
impacto deste tipo de extracción mineira ten moitos problemas, vai utilizar cianuro. O Parlamento Europeo tense proclamado varias veces en contra das explotacións mineiras

que utilizan cianuro. E non é un cianuro que exista alí, hai
que traer máis de 4.500 toneladas de cianuro para poñelas ao
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lado de onde viven os veciños de Cabana de Bergantiños, hai
que traelas de fóra para poñelas aí. Iso hai que dicírllelo
tamén para que saiban os riscos nos que van vivir, máis aló
dos postos de traballo.
Hai que dicirlles algunhas cousas importantes tamén:
imos desviar o río Loureiro, imos facer un boquete inmenso
neste territorio e imos manter unha lagoa permanente artificial con todos os refugallos desas augas nas que se utiliza
ese cianuro e nas que se ten que empregar tamén –dos restos
que quedan– moitísimas toneladas de arsénico, do que,
como xa se ten dito, vai haber un nivel que xa hoxe, oitenta
e tres anos despois da primeira explotación, é 12 veces superior ao tolerable. Imaxinen vostedes como será.
E explicado iso e escoitada a ciencia, tomar unha decisión. ¡Ah, non!, o Goberno de Galicia xa tomou esa decisión
antes. Xa a tomou porque quería vender os postos de traballo
de milagre. Xa a tomou e non lle importou defender o interese dos que temos que vivir alí e dos galegos e das galegas, e
sopesalo. E o que é máis grave: se tivesen un mínimo sentido da responsabilidade ante unha sociedade limitada –por
moi canadense que sexa, limitada–, que pode desaparecer
mañá, ante unha explotación cunha viabilidade económica
moi xusta e, por tanto, con beneficios taxados que non vai
querer investir máis do necesario para especular economicamente, sacar produto e deixar as cousas como están, porque,
se non, non é rendible no mercado do ouro –e por iso non o
foi ata o de agora, empezou a selo cando o ouro se disparou
pero tan pronto baixe, e está baixando, leva baixando nos
últimos meses, e a explotación comece a non ser viable...–...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: .Grazas, presidenta.
Iso todo debe de explicárselle ao pobo galego, débeselles
explicar ás persoas todo o que hai. E nada diso fixo o Goberno de Galicia.
E o que máis me apena: eu nunca permitiría dende un
goberno a unha empresa que vén solicitar unha licenza para
ver se pode facer unha explotación que vaia ofrecendo postos de traballo en momentos de crise e de paro, e que eu a
estea alentando, xogando co traballo que non hai, cando ao
mellor despois lle teño que dicir que esa explotación non se
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pode levar acabo. Iso non é dar unha licenza nin ten moito
que ver co abandono absoluto do medio natural. Iso é unha
irresponsabilidade política, que é o que se vai facer se se
aproba sen máis esta autorización para a mina.
Polo tanto, nós non só pedimos que se revogue –e sumámonos plenamente á iniciativa do Bloque Nacionalista– senón
que queremos mesmo –remato xa, presidenta– un punto máis
de precisión. Porque é unha vergoña que sexa a Defensora del
Pueblo a que estea investigando os defectos da concesión da
declaración de impacto ambiental feita aquí. E que aquí, a pesar
de informes científicos serios e rigorosos e, señores do Partido
Popular, que estamos a xogar co futuro de moita xente –e xa
sabemos o que pasou en Aznalcóllar, e pode pasar, que van vivir
ao lado dunha bomba de reloxería toda a súa vida...–...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señor Caamaño.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: E eu pídolles que recapaciten e que lles digan ao seu Goberno que o faga tamén en
defensa do interese xeral de Galicia, non dunha sociedade
limitada que mañá pode non estar.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Sánchez García.
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Bos días, case tardes.
Hoxe falouse nesta tribuna en varias ocasións, sobre todo
desde as ringleiras populares, sobre a dignidade desta Cámara e sobre non rebaixar esa dignidade, sempre referido a
cuestións máis ben de formas. Pois ben, eu quero ir ao fondo
da cuestión. Temos un presidente do Goberno que está
demostrado que mantivo durante anos amizades con narcotraficantes. E temos un presidente que está demostrado que
mentiu respecto a este asunto en reiteradas ocasións. E eu
pregunto: ¿hai algo que rebaixe máis a dignidade desta
Cámara que que veña este presidente aquí sen presentar a
súa dimisión? (Aplausos.) Eu creo sinceramente que non.
A señora PRESIDENTA: Señor Sánchez, á cuestión, por
favor.
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O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Si, isto ten relación tamén,
porque el rebáixase, pero rebaixa a este Parlamento e rebaixa
a este país. Rebaixa a este país porque iso é marcar o listón
democrático dun país. Incluso deputados e deputadas do Partido Popular saben que noutros países –dos que temos moito
que aprender– este señor non seguiría sendo presidente.
En relación coa mina de Corcoesto, quería dicir que nós
sempre vimos aquí cargados de argumentos, de datos. Cando
falamos de que este é o modelo do saqueo, poñemos exemplos. E a continuación vén o Partido Popular caricaturizarnos dicindo que non queremos o progreso, que esta mina é
progreso. Esta mina non é progreso en Ghana, en Tanzania,
en Perú, en Chile, etc., nunca significou progreso, e nós
poñemos exemplos. Cando falamos do risco de accidentes
da balsa, poñemos exemplos; cando falamos de que as
empresas nunca se fan cargo da restauración destes accidentes, poñemos exemplos. Póñanme un exemplo onde a
empresa pagase a restauración dos accidentes. Ningunha,
nin en Romanía, nin en Aznalcóllar, nin en Colorado (Estados Unidos), en ningún sitio. Porque teñen todas as posibilidades para escapar. En cambio, caricaturízannos dicindo que
nos opoñemos ao progreso. Iso é mentira, isto non é progreso. Ese é un discurso atrasado, un discurso analfabeto, totalmente. Ese progreso tamén era o progreso do que falaba o
Partido Popular cando estabamos construíndo máis vivendas
que en Francia, Alemaña ou o Reino Unido xuntos. Iso era
progreso tamén, xa se ve a onde chegamos.
É, polo tanto, unha irresponsabilidade non poñer os elementos para evitar iso. A Xunta está sendo cómplice, ademais, está mentindo, está utilizando a lexislación de xeito
torticeiro, e está facendo un procedemento que se demostra
totalmente estar vendido aos intereses desta empresa.
Trouxemos aquí en relación cos riscos ambientais os estudos da Universidade de Santiago de Compostela, de xente
como Macías Vázquez –precisamente non é un extremista de
esquerdas–, como Calvo, xente como a Sociedade Galega de
Historia Natural. Falamos dunha resolución do Parlamento
Europeo tamén, que dicía que que ocorra un accidente neste
tipo de minas é cuestión de tempo. Pero, bueno, nós somos
perseverantes ou, como dixo un concelleiro do meu pobo,
somos preservativos. E daquela, como non lles vale o Parlamento Europeo ou a Universidade de Santiago de Compostela, traemos aquí un documento do Departamento Pastoral
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Social da diocese de San Carlos de Bariloche, en Arxentina,
que ten un documento de 79 páxinas que analiza moi ben este
tema, e que di: “Las indicaciones de la doctrina social de la
Iglesia sobre la contaminación ambiental –Juan Pablo II, La
preocupación social de la Iglesia, número 34– y sobre las
condiciones de los trabajadores –de Pablo VI, sobre el desarrollo de los pueblos– reflexiona sobre los problemas que
presenta la actividad minera”. A ver se con esta sensibilidade lles entra mellor a argumentación. E nas principais conclusións e recomendacións...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: ...din moitas das que estamos

dicindo aquí, dentro dun país, falando de datos reais, onde a
megaminería a ceo aberto por cianurización ten unha ampla
a longa traxectoria. E di que “de los usos industriales productivos, tecnología y otros, sólo representan el 12 % de la
demanda mundial, de manera que casi el 88 % de la demanda puede considerarse para usos superfluos o especulativos”. Ou sexa, o 88 % das reservas de ouro do mundo están
pechadiños nunha cámara dun banco, e para iso imos destruír a natureza e poñer en risco a vida de persoas e da natureza. “El sector de la minería de oro tiene un capital estimado de 60.000 millones de dólares, entre los cuales el 65 %
está concentrado en cinco empresas”. Xa vemos como se
concentra. “La autoridad de la aplicación encargada del
control ambiental debería de disponer de los medios necesarios que permitieran el eficiente cumplimiento de ese control y de la mitigación y reparación de sus efectos”. Case
nunca se cumpren, aquí tampouco.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señor Sánchez.
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: “Puede decirse que casi
nunca la empresa se encarga de la restauración de los daños
producidos por los accidentes de las balsas de lodos tóxicos”, porque non hai os elementos que impidan que estas
empresas se larguen para Canadá sen asumir as responsabilidades.
Polo tanto, facemos unha vez máis o chamamento a que
o Goberno da Xunta de Galiza responda ao interese xeral,
que actúe responsablemente. Isto non é progreso, nin en
Galiza, nin en Tanzania, nin en Ghana, nin en Perú nin en
Chile...
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Sánchez.
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: ...significou nunca progreso
este tipo de minas.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor
Núñez Centeno.
O señor NÚÑEZ CENTENO: Grazas, presidenta.
Señorías, boas tardes.
De novo neste Pleno abordamos o tema de Corcoesto, e
hoxe imos falar do arsénico, que era ao que se refería a PNL.
O arsénico saben todos vostedes que é un elemento químico
que se atopa amplamente distribuído na natureza. Suele estar
na superficie das rochas, e o principal mineral é a arsenopirita. E respecto dos niveis de arsénico na bacía do río
Anllóns hai moitos artigos científicos que poñen de manifesto esta realidade, constatado así mesmo nos datos recollidos no propio estudo de impacto ambiental e na declaración
de impacto ambiental de que foi obxecto o proxecto. Todos
estes traballos atribúen en gran medida os elevados niveis de
arsénico nos sedimentos do Anllóns á xeoquímica natural da
zona e á presenza de arsenopiritas. Nalgún deles, como o
que citan vostedes na iniciativa, considérase que os antigos
labores mineiros poderían ter unha certa influenza nos niveis
presentes nos sedimentos, aínda que sen facer ningunha
cuantificación ao respecto. En ningún dos traballos publicados se pon de manifesto un enlace causal claro e preciso
entre ambas circunstancias nin se fai a máis mínima estimación respecto do volume de movementos de terras xerados
por estes antigos labores mineiros.
O arsénico do río encóntrase en formas moi pouco solubles, o que fai que o seu contido nas augas superficiais sexa
moi baixo –a quinta parte do permitido para augas de bebida–, e, por conseguinte, que tamén o sexa o risco para a
saúde humana e para os ecosistemas asociados á súa presenza. Aínda que se puidera establecer unha relación clara e precisa entre a presenza de arsénico e as actividades, o certo é
que tal circunstancia non impediu que prosperasen os valo74
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res ambientais, piscícolas, faunísticos e botánicos aos que se
fai referencia na súa iniciativa. Aínda viven veciños de Ponteceso maiores que acordan bañarse no río Anllóns nos anos
trinta e beber directamente a auga do río.
Este deputado que lles fala fixo a tesina de medicina cun
estudo sociosanitario sobre as causas de mortalidade no concello de Ponteceso entre os anos 1900 e 1980, e as cifras tratadas estatisticamente non revelan ningún tipo de variación
das causas de mortalidade nin das idades de mortalidade respecto do resto dos concellos de Galicia. E a propia vía leva
un seguimento co fin de que a calidade das augas estea garantida en todo momento, articula medidas preventivas e correctoras necesarias, prohibe calquera tipo de vertedura que poida
afectar á calidade das augas, esixe a implantación de sistemas
de control de arrastres por escorregas dos materiais removidos, e mantén a distancia de 140 metros á canle do río.
O estudo articula tamén un exhaustivo programa de vixilancia e seguimento ambiental, pide unha autorización
ambiental integrada ao abeiro da Lei de prevención e control
integral da contaminación, e a titular, ademais, debe elaborar unha análise de riscos como paso previo ao establecemento do importe e garantía financeira. Tamén ten que presentar un informe preliminar da situación respecto do estado
dos solos antes do comezo da actividade.
A semana pasada presentouse un estudo, tamén feito por
unha consultora e un instituto de estudos dependente da Universidade de Santiago de Compostela, que avaliaba o impacto económico da posible instalación da mina na comarca de
Bergantiños con resultados moi positivos; tamén en relación
coa precaria situación demográfica dos concellos da comarca.
Asemade, unha central sindical de implantación nacional

convocou unha reunión na Casa da Cultura de Cabana, coa
asistencia e máis de 400 persoas, na que defenderon o proxecto mineiro de Corcoesto. Por certo, nesa reunión informativa criticouse por parte do devandito sindicato a actitude
dunha central sindical nacional próxima a un dos partidos
que conforma a coalición da AGE que defende o reinicio da
actividade mineira en Río Tinto e se opón á actividade
mineira en Bergantiños.
Pensamos desde o Grupo Popular que a mina de Corcoesto pode ser beneficiosa para a comarca, que o proxecto ten
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o apoio dunha maioría da poboación, que pode contribuír a
mellorar a situación da economía e o emprego da zona. E a
consellería fixo unha declaración de impacto ambiental
completa e perfectamente estudada que inclúe o tema do
arsénico, e que se fan e se farán...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor NÚÑEZ CENTENO: ...todos os controis precisos
para garantir que se cumpran as normativas. E se nalgún
intre se modificara calquera das condicións de seguridade
ambiental, de sostibilidade económica ou se incumprise por
parte da empresa algunha das normativas vixentes, non
dubiden de que nós seriamos os primeiros en apoiar a non
concesión da autorización da explotación, as sancións ou o
peche da instalación se fora o caso.
Por todo iso, non imos apoiar a iniciativa.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica do autor da proposición non de lei.
Señor Jorquera.
Si, déanlle voz ao escano do señor Jorquera, por favor.
Ten a palabra, señor Jorquera.
O señor JORQUERA CASELAS: Moitas grazas, señora presidenta.
Permítanme que lea textualmente un extracto do estudo
ao que fixen alusión na miña primeira intervención:
“Malia que a ocorrencia de arsénico na bacía do
Anllóns estea asociado aos filóns de arsenopiritas, a súa
acumulación nos sedimentos fluviais pode considerarse
unha consecuencia directa das actividades mineiras e, polo
tanto, asignada á orixe antropoxénica. A súa toxicidade
para as poboacións bentónicas e o elevado contido de arsénico mobilizable de acordo co test de oxalato permiten
considerar este elemento como de elevada preocupación
ambiental”.
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Pero mire, señor voceiro do Partido Popular, é que hai
tres informes científicos que alertan das consecuencias
medioambientais desta mina. Un deles subscrito por investigadores galegos do CSIC. Hai tres informes científicos.
Mire vostede, aínda que o arsénico non é soluble, se o arsénico se tritura, si. Igual que un gran de café non é soluble,
pero se vostede moe café para facer café, pasa a ser soluble.
E o proceso mineiro conleva a trituración do arsénico e, polo
tanto, convérteo en soluble.
Pero mire, eu dei moitas máis razóns polas cales nos
opoñemos radicalmente a este proxecto, á parte do seu
impacto ambiental por acumulación de arsénico. O seu
impacto paisaxístico brutal, total e absolutamente incompatible coa potenciación, por exemplo, das potencialidades
turísticas da comarca de Bergantiños. Un proxecto incompatible co desenvolvemento das súas potencialidades en todos
os ámbitos do sector primario, agrario, gandeiro, forestal, e
co marisqueo. Pero é que, ademais, é un modelo económico
de rapiña. O interese destas grandes multinacionais obedece
única e exclusivamente á especulación nestes momentos a
respecto do prezo do ouro.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor JORQUERA CASELAS: Tan pronto a cotización
baixe, marchan e déixannos a nós o destrozo. Isto non crea
riqueza sostíbel e duradeira, isto é destrozar o país.
Simplemente conclúo dicindo que agradecemos o apoio
tanto do Grupo Socialista como do Grupo da Alternativa
Galega de Esquerda, e aceptamos as emendas do Grupo
Socialista porque cremos que enriquecen a nosa proposta
orixinal.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Votación das proposicións non de lei
A señora PRESIDENTA: Ben, pasamos entón á votación das
proposicións non de lei, comezando pola do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da señora Gallego Calvar, que xa dixo que aceptaba como adición a emenda
do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
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Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª
María Carme Gallego Calvar e dous deputados máis, sobre
as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
materia de protección e exclusión social, loita contra a
pobreza e apoio á infancia
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta proposición non
de lei.
A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo

Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa da señora
Pouso.
¿Señora Pouso, hai algunha transacción?
A señora POUSO MANEIRO: Si, señora presidenta.
Falado co Grupo Socialista, aceptamos a emenda de
engádega. Entón, despois do noso primeiro punto, engadiríanse os catro puntos que presenta o Grupo Socialista.
Lamentamos non ter chegado a máis acordos.
A señora PRESIDENTA: Ben, pois moitas grazas.
Entón votamos a proposición do Grupo Popular coa
emenda de adición do Grupo Socialista.
Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Pedro
Puy Fraga, sobre a elaboración e a presentación polo
Goberno galego no Parlamento de Galicia dun informe
mensual en relación coa vía de arbitraxe que se está a desenvolver en relación coa comercialización indebida das participacións preferentes das entidades financeiras.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 57; votos en contra, 1; abstencións, 15.
O resultado da votación é positivo.
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En consecuencia, queda aprobada esta iniciativa.
A señora PRESIDENTA: Votamos a continuación a proposición do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa da señora Díaz, que dixo que aceptaba a emenda do Grupo Socialista.
Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en materia de servizos ferroviarios.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.
A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do
Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa da señora
Soneira, que dixo que non aceptaba a emenda da Alternativa Galega de Esquerda; por tanto, votámola tal e como
foi presentada. (Solicítase a votación por separado do primeiro punto.)
¿Si, perdón? (Pausa.)
Ben, acéptase a votación por puntos. Entón votariamos o
punto primeiro por separado desta iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista.
Votación do punto 1 da Proposición non de lei do G:P.
dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e tres deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación
co financiamento e remate das obras da autovía da Costa da
Morte xa iniciadas, así como coa execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias segundo o previsto no
proxecto adxudicado.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 18; votos en contra, 40; abstencións, 15.
O resultado da votación é negativo.
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En consecuencia, queda rexeitado este punto.
Votación da Proposición non de lei do G:P. dos Socialistas
de Galicia, por iniciativa de Dª María Soledad Soneira Tajes e
tres deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo
o Goberno galego en relación co financiamento e remate das
obras da autovía da Costa da Morte xa iniciadas, así como coa
execución do tramo comprendido entre Carballo e Berdoias
segundo o previsto no proxecto adxudicado, agás o punto 1.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, quedan rexeitados estes puntos da iniciativa e, consecuentemente, a proposición non de lei.
Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de
Galicia, por iniciativa de D. Enrique Nóvoa López e seis
deputados máis, sobre as actuacións que debe levar a cabo
o Goberno galego para a construción dunha nova vía de
enlace para o polígono ourensán de San Cibrao das Viñas
desde a estrada N-525 ata a autovía das Rías Baixas A-52
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 40; votos en contra, 15; abstencións, 18.
O resultado da votación é positivo.
En consecuencia, queda aprobada esta proposición.
A señora PRESIDENTA: Votamos a proposición do Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa da señora Díaz, que pasou aos servizos unha transacción que
supón a adición da emenda do Bloque e unha transacción coas
emendas socialista e popular, que creo que os portavoces xa
coñecen, á que deu lectura a señora Díaz. Por tanto, votamos.
Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a realización de xestións
polo Goberno galego diante do Goberno central para o reinicio pola Axencia Tributaria, ao abeiro do Plan de residencias suntuarias, das investigacións daqueles patrimonios
susceptibles de teren vinculacións co narcotráfico
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Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 73.
O resultado da votación é positivo.
En consecuencia, queda aprobada esta iniciativa por
unanimidade.
Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque
Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª Tereixa Paz Franco, sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego
diante do Goberno central en relación coa proposta de
modificación da demarcación da planta xudicial.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.
A señora PRESIDENTA: Votamos, por último, a proposición do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa do señor Jorquera, que dixo que aceptaba
a emenda do Grupo Socialista como emenda de adición.
Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, sobre as actuacións
que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa
declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación dunha mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto, no concello de Cabana de Bergantiños.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 33; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.
Alteración da orde do día
A señora PRESIDENTA: Antes de suspender a sesión,
comunícolles ás súas señorías que as interpelacións do BNG
número 4576, da señora Ana Pontón, e a interpelación do
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Grupo Socialista, do señor Raúl Fernández, substanciaranse
de xeito conxunto.
Suspendemos a sesión ata esta tarde ás 17.00 horas.
Moitas grazas e boa tarde.
Suspéndese a sesión ás tres e media da tarde e retómase
ás cinco da tarde.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Reanudamos a

sesión.

Como dixo a presidenta á mañá, substanciaremos dúas
interpelación de xeito acumulado.
Acumúlanse as seguintes interpelacións:

Interpelación de Dª Ana Belén Pontón Mondelo, do G.P. do
Bloque Nacionalista Galego, sobre as medidas previstas
polo Goberno galego para impulsar e modernizar o ferrocarril en Galicia
Interpelación de D. Raúl Fernández Fernández e dous
deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre
a decisión do Ministerio de Fomento de eliminar varios
servizos ferroviarios en Galicia
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular,
polo tanto, a primeira interpelación, ten a palabra a señora
Pontón Mondelo.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señor presidente.
Moi boa tarde, señor conselleiro.
Traemos hoxe de novo a debate neste Parlamento o futuro que lle espera ao ferrocarril en Galiza; un servizo que
corre xa non ameaza senón un serio risco de poder desaparecer, e, polo tanto, milleiros de galegos e galegas van quedar sen a prestación dos seus servizos de ferrocarril.
As políticas do Partido Popular están levando a converter o ferrocarril nunha especie en perigo de extinción na
maior parte do noso territorio, algo que, xa lle adianto, rexei78
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ta o Bloque Nacionalista Galego. Imos combater e defender
o dereito que teñen os galegos e as galegas a dispoñer duns
servizos de ferrocarrís modernos iguais que os que teñen
outros cidadáns do Estado español.
Hoxe pola mañá o Partido Popular xustificaba a supresión deste tipo de liñas coma se este fora un problema técnico: encárgaselle un estudo a unha consultora e decide que
liñas hai que suprimir. Pois nós non cremos que o debate do
ferrocarril se poida dar desde ese punto de vista porque é falsificar a realidade. Estamos ante un problema político, e o
problema non é que o ferrocarril non teña potencialidade e
non teña futuro; de feito, os datos demostran que cando se
inviste na mellora das liñas se incrementa o número de usuarios e usuarias e cando se incrementan as frecuencias tamén
se incrementa o número de usuarios e usuarias.
Polo tanto, o problema que nós temos no noso país é que
non houbo un interese real por unha modernización do noso
ferrocarril nin por ofertar uns servizos acordes cos tempos
que vivimos. É a mostra palpábel de como a centralización de
competencias non leva a unha igualdade na prestación de servizos; máis ben todo o contrario, vemos como foron outros
territorios que si que apostaron por desenvolver o seu autogoberno, por desenvolver as competencias que tiñan nesta
materia, os que prestan uns mellores servizos de ferrocarril e
unhas mellores prestacións ao conxunto dos seus cidadáns.
Lástima, señor conselleiro, que a Xunta de Galiza nunca
optara por esa vía, e agora vemos como vostedes son unha
parte importante que está amparando o desmantelamento de
numerosos servizos que se estaban prestando no noso país.
Vostedes, en vez de defender o dereito dos galegos e das
galegas a contar con estes servizos, en vez de defender que
o noso país necesita este tipo de infraestruturas para evitar,

pois, unha marxinación cada vez maior de moitas poboacións galegas, simplemente, polo que sabemos, cando se
comunican este tipo de decisións, aceptan submisamente as
decisións. E temos que dicirlles que esta actitude é claramente lesiva para os intereses de Galiza, que é unha actitude cómplice co desmantelamento do noso país e que, efectivamente, pois estamos vendo como vostedes é no único no
que son eficaces, en traizoar os intereses de Galiza.
O recorte que nos anunciou nesta materia o Ministerio de
Fomento e que se vai executar xa nós cremos que ten un
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valor que vai máis alá da porcentaxe de servizos que se
recortan, que son moitos e moi importantes. Supón deixar
sen servizos de media distancia a maior parte das vilas e
cidades, supón deixar a milleiros de galegos e galegas tirados sen ningún tipo de alternativa e supón un erro histórico,
dado que moitas zonas deste país van pagar con creces o
desmantelamento que se está producindo dos servizos ferroviarios, dado que o ferrocarril é tamén un elemento de vertebración social, de vertebración territorial e por non falar xa
das súas vantaxes do punto de vista da seguridade viaria ou
das súas vantaxes do punto de vista medioambiental.
Desde o BNG levamos facendo durante moitos anos reivindicación de que hai que modernizar o ferrocarril en Galiza e de que a prioridade e o deseño que nós defendiamos
apostaba claramente por que se modernizara a nosa rede
interior e, polo tanto, se permitiran as comunicacións internas. O tempo, señor conselleiro, dános a razón e demostra
como os deseños que se fixeron en Madrid, pois, efectivamente, non serven para darlle un servizo de ferrocarril axeitado aos tempos que vivimos ao conxunto dos galegos e das
galegas.
O deseño que se está aplicando naceu e concibiuse única
e exclusivamente para conectar Galiza con Madrid; de feito,
gastouse xa e vaise gastar tres veces máis diñeiro en Galiza
para esta finalidade, é dicir, para conectarnos con Madrid,
que en todo o Eixo Atlántico Vigo e A Coruña no seu conxunto, que hai que dicir que é o tramo que máis viaxeiros
ten, que comezou a construírse en 2000 e que, con sorte, se
rematará no ano 2015.
Hai que denunciar tamén que Ferrol ficou á marxe desta
modernización e que non se fixo ningún tipo de mellora real,
e neste momento as ameazas que hai sobre a mesa son que
non vai ter media distancia á Coruña e que só vai contar cun
servizo a Madrid, vía A Coruña.
A liña A Coruña-Lugo-Monforte tamén ficou á marxe da
modernización e agora tamén está ameazada con perder os
servizos de media distancia que ten. Vigo-Ourense, pola súa
infraestrutura convencional á beira do Miño, tamén ficou á
marxe e a redución aquí pois vai ser absolutamente drástica.
O ramal Santiago-Ourense, que é o troncal do AVE, pois,
efectivamente, rematará de facerse no ano 2018 na parte que

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
vai de Ourense a Puebla de Sanabria. O problema que vai
pasar é que a liña convencional vai quedar en desuso porque,
desde logo, os servizos medios que se prestan, os tempos
medios de prestación deste servizo, son realmente moi alongados, e o problema é que unha vila tan importante como O
Carballiño queda descolgada da media e da longa distancia,
pois os Avant e os trens a Madrid van ir pola liña do AVE.
Polo tanto, este deseño ten como consecuencias máis
graves o abandono da liña da Coruña-Ferrol e Vigo-Ourense, que tamén vai quedar eliminada cos servizos de media
distancia; A Coruña-Lugo-Monforte, que quedará simplemente con servizos de longa distancia a Madrid e Barcelona;
e Monforte-O Barco de Valdeorras, que vai seguir no limbo
dos xustos, cuns trens que realmente case non teñen ningún
tipo de frecuencia.
Nós, señor conselleiro, cremos que é importante reaccionar, porque Galiza non pode perder o tren. Nós cremos,
señor conselleiro, que a Xunta de Galiza non pode ser cómplice cun deseño que vai marxinar novamente o noso país
e que vai marxinar un número moi importante de galegos e
galegas que pagan tamén os seus impostos como outros
cidadáns do Estado que si teñen este tipo de servizos. Parécenos un auténtico atropelo o que se denuncia en varios
medios de comunicación: que xa non se poden coller
algúns dos billetes por internet a partir do 2 de xuño porque se está planificando unha supresión de servizos sen
que sexa nin consensuada nin coñecida nin feita pública
neste país. E recordámoslle, señor conselleiro, que os galegos e galegas páganlle a vostede igual que nos pagan a nós
por defender a Galiza, non por ser fiel aos ditados do Partido Popular.
Nós levamos moito tempo, señor conselleiro –e nestes

últimos plenos recordármosllo en varias ocasións–, recordándolle que a Xunta de Galiza ten responsabilidades; ten
responsabilidades por calar ante este atropelo que se está
cometendo co noso país e ten responsabilidades porque
nunca tivo a máis mínima intención de negociar a transferencia. E para nós esta é unha cuestión clave, porque non se
trata –e nós non o vemos así– de que neste momento a Xunta
de Galiza teña que asumir as liñas deficitarias; nós temos
que asumir a prestación do conxunto das liñas interiores, das
que son deficitarias e non, porque esa tamén é a maneira de
poder reequilibrar as contas.
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Vostede nesta sede parlamentaria afirmou na pasada
lexislatura que ían apostar por unha compañía ferroviaria
galega. Nunca fixeron nada, foi simplemente unha declaración. Agora a tese oficial do Partido Popular é que non se
pode facer. Desde logo, nada máis lonxe da realidade. Claro
que se pode facer. O que vostedes teñen que ter é vontade
real para defender o ferrocarril e para prestarlle un servizo
de calidade ao conxunto dos galegos e das galegas.
A nós preocúpanos moito que Galiza máis unha vez vaia
ficar marxinada e que fique, ademais, marxinada coa complicidade da Xunta de Galiza. Por iso hoxe queremos que
vostede nos diga se realmente acepta este deseño ou se por
unha vez van erguer a voz ante Madrid e defender o que é
xusto: que os galegos e as galegas temos o mesmo dereito
que o resto dos habitantes do Estado a contar con servizos de
ferrocarril e que desde a Xunta de Galiza se vai traballar
para iso. Non nos valen, dende logo, xa máis escusas, máis
mentiras ou botarlles a culpa aos demais. Hai unha situación
crítica e hai unha ameaza real de recortes que vai deixar sen
servizos unha parte importantísima do territorio galego.
Agardamos, señor conselleiro, as súas respostas e agardamos que non nos veña aquí con máis submisión nin botándolles as culpas aos demais, porque, desde logo, con iso non
se solucionan os problemas dos galegos e das galegas.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Pontón.
Para a defensa da interpelación do Grupo Parlamentario
Socialista, señor Fernández.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Grazas, señor presidente.
Señor conselleiro, debo recoñecer que durante un tempo
tiven a inocente esperanza de que vostede comparecera nesta
Cámara, a petición propia, para explicarnos aos diferentes
grupos políticos e aos parlamentarios, como depositarios da
soberanía popular, a dimensión da aprobación do Real
decreto lei 22/2012, do 20 de xullo, aprobado polo Goberno
Popular do señor Rajoy e mesmo as consecuencias da aplicación do mesmo na rutina de mobilidade de moitas galegas
80
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e galegos. Xa comprobei que esta cuestión non merecía a súa
consideración.
Tamén permanecín atento aos medios de comunicación,
buscando unha comparecencia súa que clarificase aos afectados polo decreto cal era a situación e lles aportara unha
dose de tranquilidade e de confianza na seguridade de que o
máximo responsable do Goberno galego en transportes estaba implicado na solución do problema. Voltei a comprobar
que tampouco esta era a súa preocupación. Mesmo esperaba
que o señor conselleiro, no cumprimento do seu deber, dera
conta do posicionamento do Goberno galego, da afección
que implica a aplicación do real decreto, das xestións realizadas, das alternativas de transporte estimadas, etc. En definitiva, pensaba que cando un executivo diferente ao galego
adoptaba decisións contrarias aos intereses do noso país
debe ser o noso presidente ou o noso conselleiro competente no ramo o que toma a iniciativa, en representación do
Executivo, e se pon á fronte da busca de solucións cos grupos políticos, cos sindicatos, cos concellos, coas deputacións, coas asociacións, cos colectivos sociais, cos afectados; é dicir, que tiña e ten o deber de concitar vontades para
deseñar unha estratexia co conxunto da sociedade para
defender o conxunto dos cidadáns.
Pensei –inocente de min– que, ante ataques externos do
Goberno Popular do señor Rajoy, o Executivo galego do
popular señor Feijóo estaba para defender os intereses xerais
dos galegos antes que os intereses partidarios do Partido
Popular.
Resulta evidente que cometín un erro, un erro de excesiva confianza no presidente e no conselleiro; confianza
defraudada en que vostede, no exercicio da súa responsabilidade como obrigado defensor dos galegos e das galegas

neste tema, asumiría con naturalidade, decisión e responsabilidade o tratamento desta cuestión. Non sucedeu así;
lamentablemente non sucedeu así. Nin o señor presidente
nin vostede, señor conselleiro, nin o Goberno do Partido
Popular no seu conxunto asumiron o papel que lles corresponde; decidiron permanecer ausentes, agochados, indiferentes, mesmo pasotas ante unha situación que vai ter milleiros de galegos e galegas damnificados. E, claro, este silencio calculado, señor Hernández, só nos pon na disxuntiva de
que vostedes, o Goberno do Partido Popular de Galicia, son
cómplices activos da decisión tomada polo Goberno Popular
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do señor Rajoy, o cal, mirado con perspectiva, tampouco é
ningunha novidade. Parece xa unha dinámica ordinaria nesta
Cámara que o Executivo só veña votar ou a petición dos
grupos da oposición para abordar os múltiples problemas
que ten a sociedade galega nos máis diversos campos.
Polo tanto, a súa presenza nesta Cámara e neste punto da
orde do día forma parte desa dinámica. Voullo lembrar. Vostede, señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, non está neste intre e nesta Cámara por vontade propia no exercicio das competencias que lle son de
seu. Vostede, no asunto que nos ocupa, abdicou da súa responsabilidade de acudir voluntariamente, a petición propia,
para ter informada esta Cámara e as galegas e os galegos dos
efectos do Real decreto 22/2012, do 20 de xullo. Está vostede nesta Cámara e neste intre obrigado, obrigado polo Regulamento desta Cámara, para dar resposta á iniciativa presentada polo Grupo Parlamentario Socialista en forma de interpelación.
Señor conselleiro, o Goberno Popular presidido polo
señor Rajoy aprobou o Real decreto lei 22/2012, do 20 de
xullo, que, baixo o disfrace de racionalización dos servizos
ferroviarios, agocha pola vía dos feitos a morte prematura do
tren convencional na nosa comunidade. O vello ferrocarril, o
ferrocarril tradicional, segue a ser o único medio de transporte público que poden utilizar milleiros de persoas no ámbito
rural. A importancia desta cuestión e a repercusión social da
mesma está constatada nas múltiples iniciativas que os grupos da oposición temos presentadas no Parlamento galego.
Trátase dunha preocupación das organizacións políticas, que
reflexamos nas iniciativas presentadas o sentir dos cidadáns;
sentir acumulativo dos cidadáns que ven como o Goberno
central do Partido Popular toma decisións limitativas coa súa
mobilidade e como o Goberno autonómico do Partido Popular fai un seguidismo compracente desas políticas de recortes.
Esta proposta –en breve decisión– aínda nos parece máis
incomprensible cando a executora material da mesma é unha
ministra, Ana Pastor, que se di ser galega. Ela será –xa é, de
feito– a coprotagonista por acción da desaparición dun modo
de transporte especialmente apreciado por todos os cidadáns
galegos.
Señor conselleiro, correspóndelle compartir cartel de
coprotagonista, por omisión no seu papel de colaborador
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necesario. Parece importarlles pouco que as familias dispoñan cada día que pasa de menos recursos, que teñan que
pagar os libros, que haxa que pagar o comedor, que teñan
menos becas, que dispoñan de menos sanitarios, que
paguen as medicinas, que sexan máis caros os produtos
básicos, que as mozas e mozos teñan que emigrar. Todo
isto non parecía suficiente para o Partido Popular. Os efectos prácticos do Real decreto conlevarán unha nova carga
económica para os homes e mulleres das aldeas, dos pobos
e das vilas.
Resulta ser, na práctica, unha nova agresión ao rural.
Nenas e nenos, mozas e mozos, estudantes, traballadores e
xubilados deberán atopar alternativas de transporte imposible para poder desprazarse ao seu lugar de estudo, ao seu
lugar de traballo, ao médico... É verdade que no rural xa
viven poucos, pero os gobernos do Partido Popular se empeñan día tras día, con eliminación de servizos coma este, de
que cada vez sexan menos.
Señor conselleiro, o Real decreto lei 2000/2012 mantén
abertos moitos interrogantes, por iso o Grupo Parlamentario Socialista presentou a seguinte iniciativa que, extractada, di: O Ministerio de Fomento tomou a decisión de eliminar varios servizos ferroviarios en Galicia. Esgrímense
desde o Goberno razóns de baixa rendibilidade destas liñas
e a decisión da propia Xunta de Galicia, tomada hai dous
anos, de eliminar toda subvención a determinadas liñas
ferroviarias que se viñan firmando a través de convenios
desde o ano 1995. Chama a atención esta decisión e o
inmenso impacto que terá na poboación, primeiro, por
insolidaria, xa que esquece que o transporte e as comunicacións son un dos eixos vertebradores da política reequilibradora do territorio e das persoas. Segundo, porque se
decide xusto cando o transporte de viaxeiros por ferrocarril

se incrementou en Galicia de forma notoria nos últimos
meses.
Ante esta situación, que para o Grupo Parlamentario
Socialista supón unha mostra máis da falta de compromiso
do actual Goberno de Galicia, e a primacía dunha política de
rendibilidade por riba do interese xeral e do carácter público
dos servizos...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
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O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...os deputados e
deputadas asinan e interpelan o Goberno galego nos seguintes termos:
¿Que sabe o Goberno galego da intencionalidade da
ministra de Fomento de suprimir liñas e reducir frecuencias
e paradas no servizo de ferrocarril en Galicia? ¿Que liñas se
pretenden suprimir? ¿Que liñas se verán afectadas pola redución de paradas e frecuencias? ¿Que razóns aporta o Ministerio de Fomento para tomar esas decisións? ¿Que negociacións se levaron a cabo entre o Ministerio de Fomento e a
Xunta de Galicia ao respecto? ¿Formulou a Xunta de Galicia algunha alternativa ao Goberno de España que puidera
evitar a supresión destes servizos ferroviarios?” E xa termino: “¿que alternativas de mobilidade dos usuarios se buscarán nos casos de supresións ou reducións?
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Fernández.
Resposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.
O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Boas
tardes, señor presidente, señorías.
Señora Pontón, señor Fernández, debemos plantexarnos
a prestación dos servizos ferroviarios de modo que sexan
sostibles social e medioambientalmente. Quero deixar claro
que esta non é unha cuestión de rendibilidade económica. Se
se tratase diso, non tería sentido a prestación de boa parte
dos servizos ferroviarios existentes. “Non se trata de rendibilidade económica, é, polo tanto, e sobre todo, unha cuestión de rendibilidade social e medioambiental; unha rendibilidade social que non existe cando os propios cidadáns abandonan esas liñas por alternativas máis eficientes en tempo e
en custos, porque, aínda admitindo que o servizo pode ser
mellor nalgúns casos e iso poida incentivar a demanda, o que
nos demostran os estudos realizados é que hai casos en que
incluso con esas medidas non hai demanda potencial por
parte dos usuarios. Cando dicimos que o tren é un medio eficiente enerxeticamente, dicímolo sempre para supostos
niveis de ocupación adecuada. Temos que entender que
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mover un tren de 170 toneladas para que circule practicamente baleiro é facer un dos usos máis ineficientes da enerxía e dos recursos públicos. O Estado ten a obriga, no marco
das súas competencias, de garantir a mobilidade dos cidadáns, e iso debe satisfacerse mediante aqueles modos que,
asegurando un servizo de calidade adecuado, se axusten
mellor á demanda existente e garantindo o mellor uso posible dos recursos públicos. Esta é, de forma sintética, a motivación á explicación das medidas que está a levar a cabo o
Goberno do Estado á hora de afrontar a reordenación dos
servizos ferroviarios en Galicia e tamén no conxunto de
España.”
Pero esta explicación inicial non é miña, señor Fernández, nin sequera de ningún alto cargo do actual Goberno do
Estado, son palabras textuais pronunciadas polo anterior
ministro de Fomento, José Blanco, na súa comparecencia
celebrada hai case dous anos no Congreso dos Deputados
para informar sobre os plans do Ministerio de Fomento ante
o novo escenario orzamentario.
Resulta, pois, evidente que non estamos ante unha decisión tomada á lixeira, nin tan sequera ante unha cuestión ideolóxica, e moito menos ante un capricho que se poida atribuír a un determinado partido. É unha obriga que xa se consideraba necesaria hai anos, que non se enfrontou no seu
momento e que, como é obvio, agora resulta xa de todo
punto urxente e inaprazable. Un goberno, é certo, identificou
o problema e mirou para outro lado; agora un goberno aborda o problema con realismo e tamén con responsabilidade.
Algúns dos servizos ferroviarios que se prestan en Galicia
levan arredor de dúas décadas ofrecendo uns balances claramente deficitarios. A escasa ocupación e a baixa rendibilidade deses servizos fixo que a Xunta de Galicia se implicase
desde o ano 1995 na subvención de determinados traxectos

para facer posible a súa continuidade. Durante dezaseis anos
ata o ano 2010 destináronse arredor de 40 millóns de euros
–40– para manter servizos e frecuencias; pero eses servizos
continuaron sendo deficitarios e en moitos casos mesmo se
incrementou a súa ineficiencia, razón pola que a Xunta de
Galicia decidiu non continuar coa súa achega.
O actual Goberno do Estado adopta agora unha medida
necesaria para racionalizar e adaptar os servizos ferroviarios
en Galicia e no conxunto de España ás necesidades do país,
da súa economía e tamén do conxunto da cidadanía, e estao
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a facer de forma ponderada e coa sensibilidade precisa para
conciliar a rendibilidade económica e social e tratando de
garantir a mobilidade nos distintos ámbitos territoriais. Do
que se trata é de axustar a oferta á demanda, suprimindo
aqueles servizos con escasos índices de ocupación e eliminando paradas naquelas estacións que, polo seu ínfimo volume de viaxeiros, supoñan un lastre para a economía e para
os tempos de viaxe de determinadas relacións.
Feitas estas precisións a modo de introdución, paso a
darlles resposta ás cuestións concretas que se formulan no
texto das interpelacións, comezando polas do Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Fernández, ata o ano 2010, Renfe Operadora prestaba os servizos deficitarios de media distancia, ben a cargo
de convenios coas comunidades autónomas, como era o caso
de Galicia, ou ben asumindo o déficit destes servizos dentro
do seu propio contrato programa. O acordo do Consello de
Ministros do 30 de decembro de 2010, señor Fernández
–Goberno Socialista–, garantiu a prestación dos servizos de
media distancia ata o 31 de decembro de 2011, podendo prorrogar esta situación unicamente un ano máis. Polo tanto, a
ministra de Fomento está a concluír o proceso que iniciou en
2010 o seu antecesor no cargo, o ministro do Goberno socialista, señor Blanco. A Xunta de Galicia está a ser informada
dos avances que se seguen neste proceso.
O Ministerio de Fomento non vai suprimir ou pechar
ningunha liña en Galicia, vai axustar a oferta; modificar, en
definitiva, a prestación dos servizos. O axuste centrarase nas
liñas A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte, SantiagoOurense na liña convencional, Vigo-Ourense-Monforte e
Ourense-Pobra de Sanabria. De 306 oportunidades de viaxe
ou relacións, pasarase a 234, aínda que hai liñas nas que as
relacións se manterán, caso, por exemplo, como o da Coruña-Ferrol, pero, iso si é certo, cun material diferente; é dicir,
optimizando o material móbil. As razóns que achega Fomento son as que xa se percibían no ano 2010, cando o Goberno
socialista realizou un estudo para avaliar a eficiencia dos
servizos ferroviarios fronte a outras alternativas de transporte, basicamente o autobús ou o vehículo privado.
En definitiva, búscase a eficiencia e a eficacia, iso si,
cunha clara sensibilidade social. A través dese estudo baseado en criterios obxectivos sobre os custos ambientais, custos
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externos e custos económicos, determínase a eficiencia fronte a modos de transporte alternativos, determinando así o seu
mantemento cando se trate de servizos deficitarios.
Coñecida a metodoloxía xeral, o obxectivo da Xunta de
Galicia foi o de comprobar que o proceso de racionalización
dos servizos de media distancia en Galicia se leva a cabo co
menor impacto posible e, en calquera caso, garantindo cuestións que nós cremos que son moi importantes, como unha oferta de transporte público a todos e cada un dos nosos cidadáns.
A Xunta de Galicia considera que non se debe subvencionar a ineficiencia destes servizos de transporte sempre
que existan, insisto, alternativas de transporte público
mediante autobús, que, para estes casos e a todos os efectos,
resultan moito máis eficientes. A intención do Ministerio de
Fomento e, por suposto, tamén a máxima preocupación da
Xunta de Galicia e do Goberno galego é garantir que os
cidadáns afectados pola supresión de servizos teñan unha
oferta de transporte público baseada nos servizos regulares
de transporte de viaxeiros de uso xeral por estrada. En definitiva, señor Fernández, señora Pontón, garantir a mobilidade dos nosos cidadáns.
En relación coas cuestións concretas formuladas polo
Bloque Nacionalista Galego na súa interpelación, señora
Pontón, o Goberno galego está a recibir información do
Ministerio de Fomento acerca da racionalización dos servizos ferroviarios en Galicia. ¡Faltaría máis, señora Pontón!
Non acontece como cando gobernaban vostedes co PSOE no
Goberno de España, ou na Xunta de Galicia co Goberno
bipartito, que non se informaba nin a petición da Xunta. E
vostedes, por certo, votaban a favor incluso da ministra que
maltrataba a Galicia. (Aplausos.)
O Goberno galego valora a aplicación de criterios obxectivos á hora de afrontar esta medida. Reitérolle, señora Pontón, que non vai haber desmantelamento de liñas. O único
desmantelamento, señora Pontón, de liña do que temos constancia en Galicia nos últimos anos é o referido a determinados traxectos da liña convencional do Eixo Atlántico; feito,
por certo, levado a cabo cando dirixía o Ministerio de
Fomento a socialista Magdalena Álvarez, esa ministra
–como dixen antes– á que vostedes apoiaron durante o
Goberno bipartito. Os trens, iso si, señora Pontón, non pararán naquelas estacións que non teñan usuarios.
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O certo é que agora en Galicia nin se desmantelan vías
nin está previsto o peche de liñas, como se ten feito, por
certo, señora Pontón, señor Fernández, en Francia, onde nos
últimos dez anos se levan pechado preto de 800 quilómetros
de liñas ferroviarias. E estamos a falar, por certo, do país no
que naceu a alta velocidade europea, onde tamén se busca a
eficiencia a través de alternativas por estrada cando así se
considera, mesmo chegando ao peche de liñas.
O que aquí se propón é unha racionalización dos servizos
e unha maior eficiencia no transporte de viaxeiros por ferrocarril, suprimindo servizos, pero sen ter que recorrer ao peche
de liñas, como si teñen feito outros países do noso contorno.
Nese proceso, o papel da Xunta de Galicia é de colaboración
–que non de complicidade, como impropiamente se afirma–
para lograr a mellor solución e que, sobre todo –volvo repetir–, se garantan as posibilidades de mobilidade das persoas
que poidan verse afectadas polas medidas adoptadas.
Señora Pontón, a eficiencia dos servizos de transporte
ten que ver, máis que coa titularidade da prestación, cunha
xestión axeitada que acomode a oferta á demanda e que
tenda á sustentabilidade económica deses servizos, sen
esquecer o papel das administracións públicas á hora de
garantir o dereito á mobilidade do conxunto da poboación a
través dos distintos modos de transporte público.
Dito isto, na actual situación a Xunta de Galicia opta por
colaborar na racionalización daqueles servizos que se mostran claramente deficitarios por medio de alternativas lóxicas e tamén alternativas sensatas; unhas alternativas que
pasan por adecuar a oferta á demanda a través do medio de
transporte que se mostre máis eficiente e por seguir tamén
modernizando trazados e infraestruturas ferroviarias que lle
permitan gañar competitividade fronte a estrada. E todo iso
impulsando o avance na constitución duns servizos de cercanías que, despois de moitos anos, señora Pontón, de
demandas o actual Goberno do Estado iniciou hai dous
meses co nomeamento dun xerente de cercanías e coa dotación económica precisa para levar a cabo o estudo que determinará o modelo de cercanías a implantar en Galicia. Polo
tanto, vanse dando pasos con criterios e con fundamento
para mellorar as infraestruturas e para ir adecuando o modelo ferroviario ás necesidades de Galicia; un modelo no que,
sen dúbida, a comunidade autónoma irá adquirindo, cada
paso, un maior protagonismo.
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Partindo de que a prestación dos servizos ferroviarios é
unha competencia do Estado, a Xunta de Galicia mantén un
constante contacto co Goberno central interesándose polas
medidas previstas e facendo un ofrecemento para colaborar.
Tratamos de garantir –como dixen anteriormente– que haxa
alternativas para a mobilidade da poboación, tal e como se
afirmou por parte do Ministerio de Fomento. Ese é o principal obxectivo do Goberno galego: que se adopten aquelas
medidas que fagan compatible a eficiencia dos servizos do
transporte coa extensión do seu carácter de servizo público á
totalidade da poboación, e que se faga a través da intermodalidade e daqueles modos de transporte que máis se adapten ás necesidades conforme a criterios ambientais e sociais.
En definitiva, busca da eficiencia, busca da eficacia, garantir que todos os nosos cidadáns teñan un transporte público
e, por suposto, non facer un malgasto dos cartos públicos.
Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.
Réplica.
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aquí exercer de mero delegado do Goberno do Estado.
Desde logo, señor Juárez, estanlle saíndo moitos competidores. Haberá que pedir que supriman ou ben a vostede ou ben
ao señor Juárez, porque cumpren exactamente a mesma función. (Aplausos.)
Díxonos tamén, falounos, sobre as liñas deficitarias. Nós
nunca criticamos que a Xunta deixara de subvencionar as
liñas deficitarias; é máis, nós sempre defendemos que o que
tiña que facer a Xunta era asumir o conxunto das liñas interiores e non financiar servizos do Estado deficitarios. En
todo caso, daba vostede aquí unhas cifras, di: “Desde o ano
1996 destináronse 40 millóns de euros a subvencionar liñas
deficitarias”. ¿Sabe vostede –e isto consta en respostas que
enviaron a este grupo– canto gastou o Goberno do que vostede forma parte na pasada lexislatura en publicidade e propaganda? ¡Corenta millóns de euros! É dicir, gastaron nunha
lexislatura en propaganda e publicidade a mesma cantidade
que en apoiar o ferrocarril nos últimos vinte anos. Desde
logo, non creo que esa sexa unha medida que aquí teñamos
que criticar, no sentido de que o problema non é de recursos,
o problema é de como se utilizan.

Señor conselleiro, a verdade é que resulta patético que
cando hai graves problemas o señor conselleiro de Medio
Ambiente, Infraestruturas e Territorio, en vez de dicirnos
cales son as solucións e as alternativas, é dicir, en vez de
actuar, se dedique a revisar os diarios de sesións do Congreso. É, desde logo, unha perda de tempo terrible e unha mostra, señorías, de como conciben vostedes a política e o
Goberno. Conciben isto como un xogo, e até parece que o
pasan ben mentres desmantelan moitos servizos que hai no
noso país. Estamos falando de cousas moi serias, non dun
rifirrafe de se vostede, como atopou unha frase do señor
Blanco na que se pode amparar, xa pode xustificar a desfeita que lle están facendo a este país.

E aquí o que se fixo claramente no noso país, señor conselleiro, foi non prestar uns servizos que foran competitivos e
ir desmantelando pouco a pouco as liñas; liñas que só tiñan un
ou dous servizos ao día; que vostede sabe que iso, efectivamente, non pode competir. O que fan é estragar e deteriorar o
funcionamento do ferrocarril para logo xustificar que non é
viable. Nós, desde o BNG, dicimos que é viable, temos os
datos de como se está incrementando, nas liñas onde se melloraron os tempos e o número de viaxeiros e viaxeiras. E sabe
ademais vostede que nun momento de crise como o actual
ofertar servizos públicos e rebaixarlles os prezos aos cidadáns
para acceder a eses servizos públicos de transporte é básico,
porque para moitas persoas ter un vehículo particular é un
luxo, e sabe tamén vostede que van quedar sen servizos de
ferrocarril moitas poboacións que se dá a casualidade que son
poboacións moi envellecidas e que moitas persoas deste país
van ver claramente limitadas as súas posibilidades de mobilidade. E tamén sabe que o ferrocarril ten a ver non só coa
mobilidade, ten a ver tamén co transporte de mercadorías, que
nunca a vostedes lles interesou potencialo nin dimensionalo.

E é tamén –teño que dicilo– patético desde un punto de
vista político que un conselleiro da Xunta de Galiza veña

E o problema de todo isto é que vostede vén aquí simplemente defender a supresión con manipulación da lingua-

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Pontón Mondelo.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señor presidente.
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xe. Non hai ningún axuste, hai supresión, como mínimo,
duns oitenta servizos semanais no noso país. E van quedar
moitas poboacións –estamos falando de Ferrol, estamos
falando de Vigo-Ourense, estamos falando da Coruña-LugoMonforte, de Monforte-O Barco de Valdeorras– sen servizos
de media distancia, que é o máis parecido que nós tiñamos a
servizos de proximidade, porque, efectivamente, neste país
non hai cercanías. E o único que nos vén vostede dicir é que
non quere competencias, porque un conselleiro da Xunta
entende que ter competencias non vale para nada. É o resumo da súa intervención hoxe aquí: dá igual quen teña as
competencias, ¿non? Vostede fíxese o que fixeron os cataláns, fíxese o que fixeron os vascos e verá se é importante ou
non ter competencias. Desde logo, é clave. E o estado do
noso ferrocarril demostra como a centralización non xera
igualdade, xera desigualdade.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
A señora PONTÓN MONDELO: E hai un trato discriminatorio e un maltrato constante con Galiza.
Desde logo, a nós o que nos parece é lamentable que a
Xunta de Galiza sexa cómplice co desmantelamento deste
servizo e que vostedes, máis unha vez, señor conselleiro,
prefiran ser fieis ao Partido Popular que fieis aos galegos e
ás galegas. Consúmase máis unha vez a súa traizón a este
país.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Pontón.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Grazas, señor presidente.
Bueno, ao fin falou o señor conselleiro ante unha cuestión que afecta gravemente as galegas e os galegos. Acudiu
a este Parlamento, a esta Cámara –non, como dixen xa na
intervención anterior, por vontade propia, senón a petición
dos grupos parlamentarios da oposición–, para tratar unha
cuestión que afecta milleiros de galegas e galegos. E esa era
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a principal reclamación que lle facía este parlamentario na
intervención anterior: que o que debería ser unha obriga súa
ante un problema que afecta moitos cidadáns desta comunidade, do noso país, teña que vir a remolque sobre a petición
dos grupos parlamentarios da oposición.
E veunos clarificar a posición do Goberno, que é unha
cuestión que tamén demandaba na propia interpelación.
Demandaba en que situación se atopaba o Goberno do Partido Popular e cal era a súa posición respecto deste real
decreto lei. E confírmanolo, confirma as sospeitas que nós
tiñamos: que comparte a decisión do Ministerio de Fomento
e que, polo tanto, se converte nesta cuestión. Abdica das súas
responsabilidades como conselleiro de Transportes para
defender fundamentalmente o rural galego e subordínase ás
decisións que toma o Ministerio de Fomento con respecto a
esta materia. Incluso resulta paradoxal e resultan rechamantes os movementos en canto aos seus cambios de opinión
con respecto a un ministro que mentou varias veces nesta
Cámara. Porque recorde que cando era ministro os disparos

eran diarios e a todas horas respecto do cumprimento do seu
deber como ministro e das súas aportacións a Galicia. Agora
resulta que ese ministro, permanentemente ametrallado de
forma dialéctica polo señor conselleiro, que o informe que el
encargou, é a base da decisión que se toma agora, e acólleo
como seu. ¡Curioso cambio de opinión!

Mire, señor conselleiro, o escurantismo que mantiveron ata
o de agora, que manteñen e que seguen mantendo, tanto os
gobernos do Partido Popular de España, do señor Rajoy, como
o Goberno do señor Feijóo respecto das consecuencias da aplicación do real decreto, fainos temer que se pretende o exterminio do servizo público do transporte ferroviario convencional. As informacións apuntadas por fontes, evidentemente, non
gobernamentais en ausencia dos gobernos son demoledoras.
Mire, diversas publicacións que aparecen nos días pasados,
que veñen aparecendo nos medios de comunicación dende hai
unha temporada, apuntan á supresión de 94 servizos á semana,
a máis de 150.000 galegos e galegas afectados ao ano por estas
supresións, ao peche definitivo de 30 estacións, que se suman
ás 26 xa pechadas e a 21 estacións que contarían cunha única
parada ao día. É dicir, o 61 % das estacións de Galicia estarán
afectadas polo peche ou redución de servizos.
E, mentres isto acontece en Galicia –e xa sei que é diferente a outras comunidades–, outras comunidades que tive86
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ron a habilidade de facerse valer no seu momento a través do
seu Estatuto e con responsables do ramo suficientemente
valentes como para asumir as competencias que o propio
Estatuto lles dá vense moito menos afectadas por este decreto. Por exemplo, en Asturias redúcense 11 servizos á semana; en Cantabria, 14; no País Vasco, 12; en Valencia, 24.
A pregunta, polo tanto, parece obvia, ou as preguntas
parecen obvias: ¿onde está o Goberno galego do Partido
Popular nesta cuestión? ¿Onde está o presidente do Goberno
galego? Señor conselleiro, ¿en que está vostede?
Señor conselleiro, á vista destes datos, ¿vai manterse
vostede tan inactivo na defensa das galegas e galegos e tan
proactivo na aceptación de decisións do Goberno central do
Partido Popular...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Fernández.
O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...que tanto prexudican

as aldeas, vilas e pobos? ¿Onde vai o seu instinto guerreiro...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Fernández.

Rematou o seu tempo.

O señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: ...ante o ministro de
Fomento? ¿Que é daquelas manifestacións...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Fernández.
(O señor Fernández Fernández pronuncia palabras que non
se perciben.) Están as preguntas por escrito.
Moitas grazas. (Aplausos.)
Ten a palabra, para pechar o debate, o conselleiro de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Si,
señor Fernández, creo que non leu vostede os teletipos de
hoxe do señor Fernández Vara. Non sei en que partido milita vostede. Pero, bueno, en todo caso, creo que o importante é que saibamos, señor Fernández e señora Pontón, (Pronúncianse palabras que non se perciben.) que servizos
ferroviarios tiñamos e cales imos ter, incluso despois do
axuste dos servizos que se vai producir no mes de xuño.
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Miren, no servizo A Coruña-Ferrol nestes momentos hai
66 servizos semanais e, despois do axuste que vai facer o
ministerio –aínda que está pendente dalgún detalle, pode
haber algunha modificación pequena–, haberá 66 servizos,
pero cunha diferenza. É certo que o material móbil será diferente, pero tamén é certo que probablemente Ferrol poderá
contar con dúas viaxes diúrnas directas por sentido con
Madrid. É dicir, melloramos e optimizamos os servizos
ferroviarios.
No corredor A Coruña-Vigo non se prevé ningunha
modificación; nos corredores A Coruña-Lugo-Monforte e
Vigo-Ourense mantense o número de servizos con tarifas
rexionais en servizos de longa distancia, é certo; e no corredor Santiago-Ourense é importante que saibamos onde esta-

bamos e onde estaremos, porque ata decembro de 2012 ese
corredor tiña 43 servizos e, despois do axuste do ministerio,
vai ter 109, porque, loxicamente, os servizos pola liña convencional se incrementarán cos servizos Avant, que utilizan
a liña de alta velocidade.
Sempre tivemos moi claro no Goberno da Xunta, no
Goberno apoiado polo Partido Popular, que ademais da
mellora das infraestruturas era precisa e imprescindible unha
reordenación e unha mellora da xestión ferroviaria, porque as
administracións non poden soportar permanentemente a
ineficiencia na prestación dos servizos. E a Xunta de Galicia
xa hai dous anos que tomou a determinación de non financiar
a conta de resultados de Renfe, e non o vai facer no futuro.
Alégrome de que o BNG estea de acordo con esa posición.
Temos a experiencia de dezaseis anos achegando arredor,
señora Pontón, de 40 millóns de euros, que, na miña opinión,
son moitos millóns de euros para que nada cambiara na evolución dos servizos subvencionados, onde nin se chegou a
aproveitar o 15 % das prazas ofertadas. E iso a pesar de que
entre os anos 2007 e 2010, cando esas subvencións foron
menos eficientes, se chegaron a incrementar os servizos nalgunha liña nun 57 %, logrando un aumento de apenas un 5 %
de usuarios no ano 2010. Polo tanto, non imos alimentar unha
espiral de subvencións aos servizos ferroviarios que unicamente deu como resultado maiores custos e menor eficiencia.
Non podemos esquecer que os 40 millóns de euros destinados no pasado a subvencionar as ineficiencias do ferrocarril é unha cantidade, como dixen, substancial e moi
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importante. Por exemplo, eses 40 millóns de euros serían
suficientes para manter durante máis de tres anos as subvencións para o transporte metropolitano das sete grandes áreas
urbanas de Galicia, o que equivale a subvencionar o transporte público da metade dos galegos durante máis de tres
anos, que supoño que estarían máis de acordo co destino
deses 40 millóns de euros.
Señorías, as subvencións que promovan as institucións
públicas deben ser, na miña opinión, eficaces e eficientes,
sen ter en conta de onde proceden os cartos. Se un investimento non é rendible nin eficiente para Fomento, tampouco
o vai ser para a Xunta de Galicia, porque o interese xeral das
dúas administracións, evidentemente, é o mesmo.
Desde o Goberno galego estamos moi atentos a que o
ministerio garanta –como temos a certeza– a mobilidade dos
galegos nese proceso de racionalización e reordenación dos
servizos ferroviarios. O importante é que alí onde se suprime algún servizo, alí onde non se deteña o tren, porque a
demanda así o determine, haxa unha alternativa para asegurar a conectividade da cidadanía a un servizo público de
transporte. Ese é o obxectivo final no que tanto o Ministerio
de Fomento como a Xunta de Galicia están interesados. A
modo de exemplo hai catro estacións no trazado entre Vigo
e Ponferrada que non teñen servizo de autobús onde seguirá
a parar o tren, a pesar de que a escasa afluencia de usuarios
aconsellaría que non se detivera.
Polo tanto, o obxectivo é acadar a máxima racionalidade e
eficiencia na prestación dos servizos ferroviarios, sen –insisto–
desmantelar liñas, axustando a oferta e garantindo un servizo
de transporte público a través do medio que mellor responda
aos criterios de rendibilidade económica, ambiental e tamén
social, e, por suposto, seguir a mellorar a infraestrutura, apro-

veitar as liñas de alta velocidade, a utilización de trens híbridos, como o que vai enlazar Lugo e Madrid e, en definitiva,
incrementar a cota do mercado do ferrocarril con criterios de
eficacia, de eficiencia e, por riba de todo, de interese público.
Remato xa, señora presidenta.
Señor Fernández, señora Pontón, o Ministerio de Fomento non vai desmantelar infraestruturas ferroviarias de interese xeral en Galicia, outros fixérono; precisamente –¡que
casualidade!– os que agora interpelan ao Goberno.
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O ministerio vai optimizar os servizos con criterios
homoxéneos para toda a rede, analizando e tendo en conta as
peculiaridades de cada comunidade autónoma e, por suposto, tendo en conta a realidade do noso territorio, a realidade
de Galicia, con criterios sociais e tamén –como non podía
ser doutro xeito e máis neste contexto de crise económica–
con criterios de sostibilidade económica. Os trens pararán
naquelas estacións que teñan viaxeiros.
A Xunta de Galicia, obviamente, considera que a solución non é dar unha subvención que demostrou que non tiña
unha vocación de futuro, que non prestaba ningunha utilidade e que, polo tanto, non era eficiente. O ministerio vai manter a accesibilidade así como a mobilidade de todos os galegos. E, polo tanto, ningunha persoa en Galicia perderá a
posibilidade de contar cun servizo público de transporte.
Nós cremos que iso é, como mínimo, traballar por Galicia e traballar polo interese xeral de todos os galegos.
Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Interpelación de Dª María Consuelo Martínez García, do
G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre a política
de contratación prevista pola Xunta de Galicia en relación
coas entidades condenadas no último ano por delitos
contra os dereitos laborais e fundamentais
A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación ten
a palabra o señor Fajardo.
O señor FAJARDO RECOUSO: Boas tardes a todos.
Este parlamentario descoñece a Fajardo Couselo, pero
coñece a Consuelo, que era a compañeira que tiña que intervir nesta interpelación e que eu creo que, por un exceso de
celo da Mesa, foi expulsada por chamadas á orde, que se
producen sempre nunha liña, e que a outra bancada, a bancada da dereita do Partido Popular, en moi poucas ocasións
ou en case ningunha recibe esas chamadas á orde.
Polo tanto, eu fago un novo chamamento á ponderación
da Mesa, porque agora tamén seguen falando e nunca se lle
interrompe á bancada do PP nin se lle chama á orde e, en
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cambio, cando esas interrupcións forman parte de parlamentarios de AGE, si que se utiliza o Regulamento.
Polo tanto, esa é unha pequena chamada que fago á
Mesa, que sei que vai ter a ben escoitala, porque é unha persoa con certa coherencia, e imaxino que a partir de agora
aplicará a mesma vara de medir. Se non, diremos aquilo de
que hai un árbitro demasiado caseiro e que, polo tanto, habería que metelo na neveira dos árbitros e esperar a que veñan
outros que teñan mellor criterio. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
O señor FAJARDO RECOUSO: Non, é un exemplo da edu-

cación do Partido Popular...

A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, á cuestión por
favor.
O señor FAJARDO RECOUSO: Non, claro, é que é un
exemplo da educación do Partido Popular, que, segundo
eles, non insultan, pero ás veces no fai falla insultar para faltar ao respecto á cidadanía deste país, como fan vostedes
cando aproban normas en contra desa cidadanía.
Falando da interpelación, o noso grupo vén plantexar
algo que é absolutamente razoable e lóxico. Por mor das normas laborais aprobadas nos últimos tempos polo Partido
Popular, por mor dunha política económica baseada no
estrangulamento da clase obreira para que catro se fagan
ricos, neste país non só temos cifras de paro absolutamente
inaceptables, senón que, aqueles que teñen traballo, o teñen
en condicións absolutamente precarias.
En primeiro lugar, hai unha redución dos salarios tremendamente inaceptable. En segundo lugar, hai unha precarización das condicións, un aumento das xornadas laborais,
incluso asumir situacións ilegais que se asumen por medo ao
despido, que neste país xa é libre e está cerca de ser gratuíto por mor da reforma laboral do Partido Popular. Temos que
recordar que agora as empresas despiden porque saben que,
por exemplo, cando non se lles dea a razón, non teñen que
pagar salarios de tramitación, e iso obriga a que moitos traballadores asuman condicións laborais inaceptables noutras
circunstancias.
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Pero tamén hai un novo concepto que se chama “traballador zombi”, que son os miles de traballadores deste país
que van traballar todos os días sen cobrar. Neste país hai
milleiros de traballadores que van traballar todos o días e
non reciben ningún salario polo seu traballo. ¿Por que? Porque neste país, pola súa reforma laboral, é posible non pagar
durante tres meses aos seus traballadores sen que pase nada.
E, cando reclamas, podes ter, en primeiro lugar, a posibilidade de que te despidan e, en todo caso, dentro de seis
meses, cando o teu caso sexa levado a unha sala do Social,
poderán reinsertarche os teus salarios, pero terías estado seis
meses sen cobrar, e tratando de manter a túa familia eses seis
meses cobrar. Esa é unha realidade que se dá neste país.
Pero o que é máis grave é que esta vulneración de dereitos fundamentais dos traballadores que se produce na empresa privada e tamén na pública se produza en empresas privadas que traballan para a Administración. E vou facer un
pequeno relatorio de empresas deste país que reciben cartos
públicos, que vulneran dereitos laborais e coas que, polo
tanto, esta Administración tería que facer algo para que iso
non se repitise no tempo. Non é posible que empresas que
teñen sentenzas, que teñen actas de inspección de Traballo
por vulneración de dereitos fundamentais dos traballadores e
por vulneración dun dereito tan básico como é cobrar sigan
contratando coa Administración. Eu poño exemplos claros:
OH Vigo, concesionaria da cafetería do Meixoeiro, que ten
laudos arbitrais que incumpre de forma sistemática e, polo
tanto, actas de Inspección de Traballo neste sentido; Cleanet
Empresarial, que non quere subrogar os traballadores como
manda a lei; Clece, empresa de servizos múltiples que ten
actas de discriminación sindical e que non pagou nin sequera a paga extra, cando é unha empresa privada e, polo tanto,
tería que pagala, a pesar de traballar nos servizos públicos;
Pazo do Carregal, que traballa na lonxa de Verín e que, por
exemplo, ten traballadores sen dar de alta na Seguridade
Social todo o tempo que debera; Sermasa, esa que ten que
ver coa Pokémon, que traballa nos pavillóns de Santiago e
que leva tres meses en moitos casos sen pagar a moitos traballadores; e, ¿por que non dicilo?, Linorsa. Linorsa é a
empresa que, por exemplo, ten subcontratada a limpeza
deste Parlamento. Linorsa ten unha sentenza que obriga a
pagarlles a paga extra aos seus traballadores, a un traballador que denunciou. E Linorsa, a pesar de que esa sentenza di
que como empresa privada ten que pagarlles a paga extra aos
seus traballadores, non a pagou. Pero non é só iso, é que
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Linorsa aforrou eses cartos, que van directamente á conta de
beneficios da empresa, pero non llos descontou ao Parlamento galego. Linorsa, por exemplo, está utilizando digamos que a permisividade deste Goberno para, con cartos
públicos, deixar de pagar a traballadoras e reintegrar ese
diñeiro directamente para os seus beneficios.
¿Isto parécelles decente a vostedes? ¿Parécelles decente
que nesta situación, con cartos públicos, as empresas tomen
decisións que saben que son ilegais porque hai sentenzas
individuais que así o recoñecen e vostedes non fagan nada?
¿Que pensan facer neste país con estas cuestións?
Nós o que lles plantexamos é que é necesaria unha norma
que impida que empresas que de forma sistemática, mediante sentenzas de actas de Inspección de Traballo, incumpren
a normativa laboral, contraten coas entidades públicas, porque, se non, entenderán as demais empresas que esa é a
forma de facelo: eu vou ir a un contrato coa Administración
e despois xa incumprirei as normas laborais, xa incrementarei xornadas, xa deixarei de pagar, xa perseguirei os sindicalistas desas empresas, que en total vou seguir contratando
coa Administración.
Nós cremos que isto hai que telo en conta e nós cremos
que hai que ser absolutamente responsables á hora de utilizar cartos públicos para contratar esas empresas. É máis: a
conselleira do desemprego deste país, a conselleira que é
capaz de levar o desemprego deste país a niveis absolutamente inaceptables, vén de saír en prensa anunciando grandes aportacións para a contratación de xóvenes na miña
comarca e en empresas que vulneran de forma sistemática os
dereitos dos traballadores, e cre que van cumprir co 40 % da
xornada de formación. É unha tomadura de pelo. ¿Onde
están vostedes?
Non só son incapaces de mellorar o emprego deste país,
non só están indo aos bolsillos dos traballadores, dos pensionistas –aos que, por certo, lles van meter un novo hachazo
nas súas pensións nos vindeiros días–, non só iso, senón que
o diñeiro que sacan dos impostos dos traballadores –porque
ás grandes fortunas non llelos sacan, ás grandes multinacionais non llelos sacan, e á banca tampouco– con eses cartos
contratan empresas que rouban os cartos dos seus traballadores. ¿Como se chama iso? Isto é a perfección no modelo de
asalto á clase obreira, a perfección máis absoluta. Porque eses
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traballadores que non reciben salario, que tiña que ser pagado con cartos públicos, teñen que pagar os seus impostos, e
se non os pagan vostedes si que actúan contra eles, pero contra as empresas que non lles pagan non fan nada.
Nosoutros esixímoslles que por dignidade e se teñen un
mínimo de corazón, porque eu empezo a pensar que vostedes son como aqueles da película Invasión, que son unha
especie de alieníxenas que chegaron aquí, non teñen alma
nin corazón, porque se non non poderían facer o que están
facendo. ¿Como se entende que vostedes non só vaian en
contra deses dereitos, senón que onde teñen posibilidade
directa de presionar non o fagan? ¿Como se entende que
nesta Cámara con esa sentenza non estean obrigando a
empresa a pagar a paga extra? ¿Vostede sabe o que significa
a paga extra para un traballador ou unha traballadora da limpeza, co salario que teñen por convenio?, ¿saben o que significa? Pois seguramente o que moitos de nós gastamos
nunha semana, porque somos xente por desgraza privilexiada. Esa é a realidade. Polo tanto, eu esíxolles que alí onde
teñen posibilidades o fagan.
E a nosa interpelación vai nunha liña moi concreta: que se
tomen as decisións oportunas para que a partir de agora nos
pregos de contratación, nos contratos coa empresa privada,
non se teña en conta ás empresas que vulneran a normativa
laboral, ás empresas que incumpren os convenios colectivos
e que teñen sentenzas, por exemplo, por represión sindical.
Pero a outra parte da nosa interpelación creo que é fácil
de solucionar, e é que se teñen un mínimo de dignidade, se
queren mirarlles á cara ás traballadoras que se van atopar
cando saian de aquí, a ese lado da porta, que están limpando
neste Parlamento, obriguen á empresa concesionaria a
pagarlles a paga extra como recoñece unha sentenza do
Social número 2 de Ourense. Iso é o que lles pedimos e creo
que non é tan difícil.
Vostedes poderán demostrar a humanidade ou a inhumanidade coa que dirixen este país. Eu empezo a pensar –xa o
dixen unha vez– que non creo que sexan malas persoas, non
o creo, pero estanmo poñendo moi difícil, porque cada vez
teño máis dúbidas. Porque se non non é comprensible que se
actúe en contra da maioría social, non se entende. Non se
entende que tendo mecanismos para solucionar cousas coma
estas estean sen actuar en situacións absolutamente graves.
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E podería continuar falando de empresas que incumpren
e reciben cartos públicos, podería; podería estar aquí ata as
nove ou as dez da noite, e seguramente non me deixarían
porque me quedan apenas corenta segundos. Pero eu fágolles esta apelación, por sentido común, porque creo que
poden facer algo e porque creo que é absolutamente fácil e
sencillo solucionar algunhas destas situacións. Primeiro,
tomen en conta a interpelación para as modificacións legais
oportunas. E segundo, eu comprométome a pasarlles a listaxe correcta de cada empresa que incumpre e recibe cartos da
Xunta de Galicia para que directamente se senten con esas
empresas e as obriguen a cumprir os convenios colectivos e
a norma laboral.
Se non o fan, está claro onde están vostedes. E vostedes
non están aquí para defender a maioría, están aquí para
defender aos catro de sempre, moitos deses que permiten que
paguen as campañas electorais con sobres do señor Bárcenas.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra a conselleira de Facenda.
A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz):
Moitas grazas, señora presidenta.
Señorías, boas tardes.
En primeiro lugar, para dar resposta á interpelación formulada vou facer referencia ao marco legal que existe neste
momento en materia de contratación pública, no que se establecen cales deben ser as relacións da Administración pública coas empresas coas que se contrata. E este marco legal
está establecido no Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
contratos do sector público. Nesta norma establécese que só
poderán contratar co sector público as persoas naturais ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, acrediten a solvencia esixida e tamén, en concreto, non estean incursas en ningunha das prohibicións de
contratar que establece a lei.
No propio artigo 60 desta lei relaciónanse detalladamente as causas que prohiben contratar co sector público. E de
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todas as enumeradas nese apartado fai referencia ás prohibicións de contratar con aquelas persoas que fosen condenadas
por sentenza firme, por actividades ilícitas ou á pena de
inhabilitación especial para o exercicio de profesión, oficio,
industria ou comercio. En concreto, as condenas serán, entre
outros, polos seguintes delitos: delitos contra os dereitos dos
traballadores, delitos de asociación ilícita, corrupción en
transaccións económicas e internacionais, tráfico de influencia, suborno, fraude, exaccións ilegais, delitos contra a
Facenda pública e a Seguridade Social, malversación, receptación, condutas afíns e delitos derivados á protección do
medio ambiente. Esta prohibición de contratar que establece
a lei non afecta só as persoas físicas senón que alcanza
tamén as persoas xurídicas das que sexan administradores ou
representantes, se é vixente o seu cargo ou representación e
actúan en nome ou a beneficio destas empresas e sociedades.
A Administración pública, e esta Administración pública
a través dos seus órganos de contratación, dá cumprimento
ao marco normativo establecido na lei. Neste sentido, considero que é necesario tamén facer unha serie de puntualizacións en relación co que a normativa establece. A normativa
establece no seu artigo 61 que é obriga das autoridades e
órganos competentes xudiciais notificar á Xunta Consultiva
de Contratación do Estado e aos órganos competentes das
comunidades autónomas –no caso de Galicia, a Xunta Consultiva de Contratación– as sancións e resolucións firmes
recaídas para que estes poidan adoptar as resolucións pertinentes e proceder á súa inscrición no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas que sexa procedente.
A forma na que se produce esta comunicación neste
momento está pendente dun desenvolvemento regulamentario, pero non cabe dúbida de que esta comunicación presenta dificultades prácticas, pero non algo que se poida resolver
de xeito illado, a nivel autonómico, porque afecta as sentenzas recaídas en todo o territorio nacional e mesmo tamén
–segundo a lei obriga– no territorio comunitario.
No momento en que se ten coñecemento desa sentenza
firme recaída por esas canles que establece a lei é obriga do
órgano de contratación dar cumprimento á mesma, excluíndo á empresa ou á persoa física desa licitación. E neste sentido pronúnciase expresamente o Texto refundido da Lei de
contratos do sector público no seu artigo 61, cando di que
esa apreciación da imposibilidade de contratación de prohi-
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bición de contratar é automática para o órgano de contratación. E neste punto caben dous supostos:
Primeiro, que a propia sentenza firme se pronuncie sobre
o alcance e duración e a prohibición de contratar. Polo tanto,
nese caso, efectivamente, a aplicación é inmediata por parte
da Administración.
En segundo lugar, no caso de que a sentenza non se pronuncie sobre o alcance e duración da pena inhabilitante. E
neste caso a lei tamén regula que é necesario que a Xunta
Consultiva de Contratación estatal dite unha resolución indicando esa circunstancia, eficacia da resolución que está pendente tamén para a súa inscrición no Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas.
Polo tanto, a lei regula expresamente as consecuencias
das prohibicións de contratar. E tamén a propia Lei de contratos, que é consciente da dificultade que teñen os órganos
de contratación de obter información sobre a situación das
empresas respecto das súas facultades de contratar, en aras
ao principio da axilización da eficacia da xestión da Administración, establece no seu artigo 146 un mecanismo alternativo, que é a presentación dunha declaración responsable
que debe asinar o licitador, que acredita o cumprimento dos
requisitos previos para poder licitar co sector público. Polo
tanto, nese artigo 146 a lei esixe a presentación desa declaración responsable de non estar en curso en ningunha das
prohibicións de contratar que están relacionadas na propia
lei, entre as que se inclúen, por exemplo, tamén a manifestación de estar ao corrente coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social.
Ante as dificultades para coñecer esas sentenzas, é obvio
que para a Administración supón unha facilidade dispoñer

desta declaración responsable. Declaración que debe ser asinada polos interesados e que en caso de contrastarse que é
falsa con posterioridade pola propia Administración se pode
chegar á resolución da adxudicación e repoñer o dereito ou
o procedemento viciado.
Respecto de cal é o momento en que o órgano de contratación debe apreciar esta aptitude para contratar coa Administración, é dicir, se está incurso nalgunha das prohibicións
de contratar, é unanimemente aceptado polos tribunais que
debe ser antes da data de finalización do prazo da presenta-
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ción das proposicións. E se a perda de aptitude é sobrevida,
isto é, cando a sentenza firme de condena se produce con
posterioridade á adxudicación, non operará a prohibición
como causa de nulidade do contrato, se ben hai que analizar
por se se incorre nunha causa de resolución contractual
cando afecte o contrato en concreto que estea en execución.
Desde a Xunta de Galicia, para os efectos de mellorar a
xestión en materia de contratación pública e co fin de facilitar o acceso á información aos órganos de contratación e un
mellor control por parte da Administración, vimos realizando actuacións diversas desde o ano 2009. Así, no propio ano
2009 a propia Xunta Consultiva de Contratación implantou
novas formas de acceso ao certificado do Rexistro de contratistas desde a páxina web da consellería, de forma que os
órganos de contratación da Administración autonómica, a
Administración local e as universidades públicas poden
acceder á consulta de certificados do rexistro e á consulta da
situación de débedas coa Seguridade Social, coa Axencia
Tributaria e coa Facenda autonómica.
En relación coa principal das causas de prohibición de
contratar coa Administración, a causa principal que ten a
Administración pública para prohibir contratar con ela, que
é non atoparse ao corrente das obrigas tributarias coa Facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social, desde este
mesmo ano 2013 temos establecido un sistema telemático de
obtención de información, no que con periodicidade semestral –como establece a lei en concreto– solicitamos á Axencia Tributaria estatal, á Axencia autonómica e á Seguridade
Social datos sobre o cumprimento de obrigas e pago das
empresas inscritas no rexistro. E esa información obtida
incorpórase automaticamente ao sistema e o certificado emitido reflicte exactamente a situación das respostas obtidas,
tanto se son positivas ou negativas. E neste último caso
infórmase aos órganos de contratación da prohibición de
contratar por esta causa.
Tamén para facilitar o control por parte dos órganos de
contratación en relación coa declaración responsable da que
antes falaba, a Xunta Consultiva de Contratación de Galicia
aprobou o pasado ano o Acordo 1/2012, polo que se dá traslado e recomenda o uso dun formulario normalizado aprobado por ese órgano, que reúne nun único documento as
diversas declaracións responsables requiridas polos pregos
de cláusulas administrativas particulares.
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E tamén na última reunión das xuntas consultivas autonómicas, celebrada no Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas no pasado 1 de marzo, todas as comunidades autónomas pediron unha mellor coordinación, e acordouse mesmo crear un grupo de traballo para estudar o
proceso de integración do rexistros de contratación autonómicos e o Rexistro oficial estatal de licitadores e empresas
clasificadas, co fin de axilizar entre outras materias o procedemento para ter coñecemento das sentenzas recaídas.
Polo tanto, señorías, estamos traballando para a mellora
do funcionamento da Administración pública en materia de
contratación, para a mellora dos procedementos de contratación da Administración autonómica en relación co que está
neste momento establecido na normativa actual.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Na rolda de réplica, ten a palabra don Juan Manuel Fajardo Recouso.
O señor FAJARDO RECOUSO: Bueno, a verdade é que
teñen vostedes unha capacidade para asombrar a este cidadán de Galicia incrible. Eu pensaba que viña aquí a un órgano político debater co responsable político, non pensaba que
estaba chamando a un teleoperador dixital que di: pulse 1 se
quere ler a Lei 7/1995, pulse 2 se quere ler a Lei 25/2009 ou
pulse 10 se quere ler... (Aplausos.) Esa é a sensación que
teño, con todo respecto para vostede.
Porque ademais, mire, eu son aborixe dos Duráns, un
barrio obreiro de Vilagarcía de Arousa, miña nai é porteira,
meu pai é orfebre de virxes e de santos –aínda que pareza
incrible–, (Risos.) pero sei ler, non son parvo, e vostedes
tómannos por parvos, porque plantexa aquí unha cuestión
como se o marco legal fose inamovible. E vou dicir máis: di
vostede que a lei está para cumprir e hai cousas que teñen
que facer. ¡Home!, tamén está para non recibir sobresoldos
cando estás no Goberno. Polo tanto, a lei é para algunhas
cousas para vostedes, para outras non.
Pero é que eu non estou falando da Lei de contratos do
Estado, non, non. Eu falo dos pregos de condicións. Vostedes nos pregos de condicións de cada contrato poden poñer
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cláusulas que digan que se primará ás empresas que teñan un
expediente limpo na Inspección de Traballo, por exemplo.
Vostedes neses pregos poden poñer un réxime de sancións
que resolva os contratos en caso de incumprimentos laborais. Polo tanto, é unha cuestión de iniciativa política, non é
cuestión leguleia; é cuestión de querer ou non querer.
¿Que pasa? Que é verdade que vostedes asumen que
algúns mecanismos deses son os normais. Vostedes asumen,
como dicía aquel gran salvador da patria que ten unha multinacional da venda de produtos de alimentación, que aquí
hai que traballar como en China, que a empresa é o primeiro e que, polo tanto, somos pouco esforzados. E vostedes
entenden ademais que desta crise hai que saír con menos
dereitos laborais, e fan todo o posible para que o traballador
entenda que os seus dereitos conquistados durante séculos
de loita obreira están perdidos, e non teñen ningunha intención de recuperar esas cuestións.
Polo tanto, eu pídolle como responsable político que me
responda en termos políticos. Se quere que lea a lei dáme o
tocho e eu vólvoa ler, que xa a lin varias veces. Pero eu pídolle en termos políticos que me diga: ¿teñen intención de
incluír nos pregos de condicións dos nosos contratos este
tipo de cláusulas?, ¿teñen intención ou non? E outra cuestión
moito máis sencilla: ¿teñen intención de dirixirse a Linorsa
e dicirlle que cumpra as sentenzas?, ¿teñen intención de dirixirse a Linorsa para que as traballadores ás que se lles furtou a paga extra de forma ilegal deste Parlamento se lles
pague? Porque se non eu pediría que lles deixen os seus despachos sen limpar estes días, porque xa que están cobrando
menos, polo menos, que teñan máis días libres.
Eu creo que a esas cuestións é absolutamente necesario
que vostede me responda. E pídolle –insisto– que non volva
coller o tocho prescrito de forma mecánica e que actúe como
responsable política, porque parece que non asumiu que vostede é unha responsable política. Eu teño a sensación de que
o noso Goberno non é un goberno de políticos, é un goberno
de tecnócratas que manexan cun mando a distancia dende
Bruxelas ou dende as multinacionais que manexan a Bruxelas. E eu pídolle que por dignidade como persoa, vostede terá
algún criterio, imaxínome, ¿non? Non estará posta aí para
dicir o que din outros, terá criterio, terá responsabilidade, terá
algunha iniciativa. Parece que non é así. Entón, pola súa propia dignidade, por respecto a vostede mesmo como persoa,
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dígame cal é a súa postura, dígame se ten pensado chamar a
Linorsa e dicir: paga a paga extra das nosas traballadoras.
E, por último, creo que non é tan difícil asumir e ter claro
que non é cuestión de modificar a lei, é unha cuestión dos
pregos. Pero outra cousa: se fora cuestión de modificar a lei
modifícase e faise para que estas cousas se cumpran. ¿Ou
acaso vostedes non modificaron, por exemplo, a Constitución –esa cousa que era tan difícil– polo método exprés para
que haxa que pagar primeiro a débeda que outras cousas?
Pois entón é unha cuestión de principios e de iniciativa política. E o que eu teño claro é que a única iniciativa política
desta conselleira é ir a buscar os papeis e as ordes noutros
sitios, porque está claro que vostede non ten ningunha capacidade de decisión.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para pechar o debate a conselleira de
Facenda.
A señora CONSELLEIRA DE FACENDA (Muñoz Fonteriz):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señor Fajardo, vou intentar volver explicarme, de xeito
que eu penso que non se me entendeu na miña primeira
intervención, e que non pareza ningunha máquina nin nada
polo estilo.
Vexamos, señor Fajardo. En primeiro lugar, o que temos
que ter en conta á hora de aplicar a lei e á hora de elaborar
os pregos de contratación por parte das administracións
públicas é o cumprimento da lei. E para a súa tranquilidade,
e como estaba preocupado e estaba instando a Xunta de
Galicia a elaborar unha norma para que aquelas empresas
que tiveran sentenzas firmes que determinara a prohibición
de contratar non contrataran coa Administración, pois para a
súa tranquilidade remitinlle os artigos da Lei de contratos da
administración pública, que está vixente para todo o territorio español, de cuxo cumprimento deriva que as empresas
que están incursas en sentenzas firmes que deriven na prohibición de contratar non poden contratar coa Administración
pública. Polo tanto, non fai falta poñelo nos pregos de contratación, porque xa está na lei. Pero, ademais, tamén está
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nos pregos, tamén se inclúe nos pregos que se debe de cumprir eses artigos dos que eu estiven falando na miña primeira intervención. Polo tanto, esa petición que vostede facía a
día de hoxe xa está sendo cumprida pola Administración
pública, como non podía ser doutro xeito.
Polo tanto, eu entendo que é positivo que unha Administración pública traballe para o mellor cumprimento da normativa que temos, para que todos cumpran cos seus deberes,
para que todas as empresas que contraten coa Administración cumpran cos seus deberes. Entendo eu que é positivo
que unha Administración pública estea traballando para asegurar ese mellor cumprimento, e é ao que me refería de todas
as medidas que se tomaron desde o ano 2009 para mellorar
ese cumprimento.
Por suposto que a Administración pública, calquera
Administración pública e en concreto a administración
pública da Xunta de Galicia, non pode contratar con empresas que están incursas en prohibicións para contratar que
fosen condenadas por sentenza firme por delitos que expresamente están contidos na Lei de contratos, por suposto. É
que é o cumprimento da legalidade. E nós cumprimos a legalidade, señor Fajardo, cumprímola; cumprímola sempre e
velamos tamén polo seu incumprimento.
Polo tanto, seguiremos traballando para mellorar a coor-

dinación entre as administracións, a coordinación entre os
órganos de contratación e a mellora na contratación pública
como levamos facendo e como levamos tamén –como me
refería antes– incluíndo a comprobación automática de que
todas as empresas que contraten coa Xunta de Galicia non
teñen débedas coa Axencia Tributaria, coa Seguridade Social,
nin tampouco coa Facenda autonómica, porque é a primeira
causa de prohibición para contratar que ten a Administración.
Polo tanto, estamos traballando para esa mellora, estamos incrementando a coordinación con outros organismos e
seguiremos traballando niso. De feito, a Xunta Consultiva de
Galicia está a traballar nesas novas funcionalidades que permitirán aos órganos de contratación da Administración autonómica, pero tamén da Administración local e das universidades públicas, dispoñer de máis información das empresas
coas que se vai contratar. E estas novas aplicacións, entre
outras, incluiranse na mellora dos sistemas de alerta por prohibición de contratar, na tramitación telemática integral de
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formularios para inscricións e modificacións, para incorporar na propia Xunta Consultiva de novos criterios de solvencia, como o volume total de negocio e as pólizas de responsabilidade, para tamén ter seguridade de que se cumpren
todos os requisitos establecidos pola lei coas empresas que
contratan coa Administración, e tamén implementando sistemas de notificación electrónica para mellorar a comunicación coas empresas licitadoras, e no caso de que estean
incursos en prohibicións comunicalo automaticamente aos
órganos de contratación.
Polo tanto, melloras que está poñendo en marcha esta
Administración para mellorar os procedementos da Administración pública. E melloras tamén no ámbito das prohibicións para contratar para a Administración, incluso tamén e
de acordo co que a lei recolle por sentenzas condenatorias
firmes contra delitos dos traballadores.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Continuamos coa orde do día co punto 7 de preguntas, ao
Goberno.

Pregunta de Dª Paula Prado del Río, do G.P. Popular de
Galicia, sobre o posible impacto da colaboración entre a
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e a Federación Galega de Municipios e Provincias
na xestión dos procesos selectivos para os corpos de
Policía Local realizados en Galicia
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a pregunta a señora Prado del Río.
A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señora presidenta.
Señor conselleiro e vicepresidente da Xunta de Galicia,
en xullo do 2012 o Consello da Xunta de Galicia aprobou a
sinatura dun protocolo de colaboración entre a Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a
Federación Galega de Municipios e Provincias para a colaboración na realización dos procesos selectivos dos corpos
de Policía Local galegos. Somos conscientes de que esta iniciativa se insire no compromiso da Xunta de Galicia por
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fomentar a máxima profesionalización das policías locais
mediante o incremento e a homologación de calidade dos
procesos selectivos, contribuíndo ademais a unha redución
dos custos que actualmente asumen os concellos galegos
neste ámbito.
Un fomento da profesionalización dun corpo que vela
pola seguridade dos veciños e veciñas dos concellos e vilas
da nosa comunidade autónoma. Un corpo de seguridade e de
organización o máis cercano aos nosos veciños, que cumpre
tamén funcións importantísimas de organización nas cidades
e vilas en cuestións tamén de tráfico, urbanismo, medioambientais. E canto mellor preparados estean os nosos policías
locais mellor servizo se lles prestarán aos galegos e galegas.
Hai 315 concellos en Galicia e tantas posibles formas de

levar a cabo o proceso de cobertura de prazas para Policía
Local como concellos hai con Policía Local en Galicia.

Dende o Grupo Parlamentario Popular, señor conselleiro,
gustaríanos coñecer a situación actual deste protocolo, coñecer se ten incidencias económicas ou doutra índole para as
administracións implicadas, e coñecer, señor vicepresidente,
cal é o impacto que esta colaboración entre a Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fegamp
pode ter dende o punto de vista de xestión dos procesos
selectivos para os corpos de Policía Local realizados en
Galicia.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para dar a resposta o vicepresidente e conselleiro da Presidencia, don Alfonso Rueda.
O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda
Valenzuela): Moitas grazas, señora presidenta.
Señora Prado, efectivamente, a intención de conseguir
homoxeneizar e centralizar os procedementos para seleccionar os policías locais de toda Galicia, con independencia do
seu concello e do seu tamaño e número de prazas que se convoquen, é unha das razóns de ser da existencia da Academia
Galega de Seguridade Pública, é unha das razóns de ser da
coordinación que ten quefacer a Xunta de Galicia.
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E neste sentido, despois dun proceso longo e que probablemente tería que terse producido antes, pero dependía da
vontade de todos os concellos que convocan prazas e da disposición da Xunta de Galicia, e agora conseguimos que conflúan todas esas vontades, podo anunciar que neste mes de
xuño a nosa intención –eu creo que se vai cumprir– é asinar
o protocolo entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia, que vai permitir despois que
todos os concellos que queiran adherirse a ese proceso centralizado o poidan facer de acordo a un sistema e a un calendario que permita esa coordinación que estamos buscando.
Vai ser voluntario. Dende logo, ningún concello que non
queira encomendarlle á Xunta de Galicia esta selección centralizada non ten por que facelo. Ten evidentes vantaxes,
pero depende da voluntariedade de cada concello. Vanse
poder beneficiar todos os concellos, con independencia do
seu tamaño. Os 131 municipios que teñen Policía Local en
Galicia, que son os que atenden case o 85 % da poboación
total de Galicia, poderán adherirse. Non vai supoñer en ningún caso que se traspase a competencia, o cal é importante
para efectos xurídicos, para efectos de axilidade, para efectos de que isto se poida facer sen máis complicacións das
que xa supón esa centralización. E, por outra banda, vai
supoñer iso si un cremos que considerable aforro de custos,
que creo que nestes momentos é fundamental, aos concellos
á hora de convocar ás prazas.
Vaise encargar a Xunta de Galicia, tamén sería destinataria das taxas de exame. Pero, evidentemente, esa centralización e esa soa proba vai supoñer que todos os concellos que
agora mesmo teñen que facer as probas por separado, a estimación é que xuntando o tamaño de todos pode chegar ata
os 5.000 euros a convocatoria dunha soa praza de policía
local, con todas as probas que elo implica. Todo iso vaise

centralizar e vai ser un aforro importante para os concellos.
Se isto se suma ás medidas que dende hai moito tempo a
Xunta de Galicia vén implementando para reforzar as policías locais en materia e medios materiais, con moitos vehículos e moitos medios que se deron durante todos este anos,
o reforzo de auxiliares na tempada de verán, etc.
Agora o que queremos é culminar este proceso de centralización e de homoxeneización tamén, establecendo unha
orde que regule a mobilidade entre os policías locais de
Galicia, que deu lugar a moitos problemas de vacantes ou de
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traslados, ou de non poder facelo mesmo ás veces entre profesionais da Policía Local que queren trasladarse dun concello a outro e non o poden facer porque non existe esta mobilidade. Agora ímolo regular.
E tamén paralelamente a este proceso de centralización
se difundirá antes un temario único que está á disposición de
todos os aspirantes e que servirá –esa é a nosa intención–
como temario único para este proceso centralizado de selección. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica da señora Prado del Río.
A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señor conselleiro.
Ben, da súa resposta a verdade é que inserimos que a
Xunta de Galicia, ademais do que din os grupos da oposición, que sempre están falando de recortes, axustes e
demais, ten unhas políticas inspiradas na mellora da xestión,
que produce un aforro nos custos da prestación dos servizos
sen que se vexa afectada, en ningún caso, esta prestación de
servizos para os cidadáns.
Ademais tamén é unha mostra máis do apoio constante
da Xunta de Galicia aos concellos, a Administración local, a
Administración máis cercana aos cidadáns, e que están
pasando tamén por problemas económicos, que ademais
doutras axudas que lles teñen prestado dende a Xunta de
Galicia, e máis concretamente dende a súa consellería da
Dirección Xeral de Administración Local, vemos como a
Xunta de Galicia neste caso se mostra como unha aliada dos
concellos para facilitarlles as probas á Policía Local, para
facilitar ese proceso de selección, que, polo que se ve, vai
conquerir un aforro tanto para os concellos como para os
cidadáns. E iso –insisto– non merma a calidade dos servizos
que se vai prestar.
Estas sinerxías entre diferentes administracións son
sinerxías importantes que outros esqueceron noutros tempos, nos que se abandonou o pacto local, onde se recentralizaban moitas das políticas que se facían dende o propio
Goberno autónomo. E nós congratulámonos de que o Goberno do Partido Popular estea en sintonía coa Administración
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local, que estea en sintonía cos concellos e que estea en sintonía, en definitiva, cos cidadáns a través da administración
máis cercana a eles.
En calquera caso, señor conselleiro, se nos pode concretar un pouco máis como se vai materializar este protocolo,
agradecémosllo.
Moitas grazas e nada máis. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para a réplica o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, don Alfonso Rueda.
O señor VICEPRESIDENITE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XSTIZA (Rueda
Valenzuela): Moitas grazas, señora presidenta.
Señora Prado, como lle dicía, o fundamental –e quero
volver insistir niso–, como é un proceso voluntario, é que os
concellos, unha vez que teñen a posibilidade, se queiran
adherir. Xa digo que se os concellos deciden seguir facéndoo
como ata o de agora, de xeito individual, pois poderano
seguir facendo, pero non poderán disfrutar das vantaxes que
eu creo, sinceramente, que ten este proceso de centralización.
¿Cales son esas vantaxes? Primeiro, creo que un exame
único sempre é a maior garantía de igualdade. Sexa a praza
que sexa á que queira ir un aspirante, será un único exame
para todas as prazas de todos os concellos adheridos, e creo
que iso sempre supón as maiores garantías. Á parte de que
despois, para efectos de escoller prazas e da mobilidade á
que antes me refería, creo que é fundamental, pensando
que se fai unha convocatoria conxunta para todas as prazas
e despois os aspirantes, por orde de puntuación, poderán
elixir o concello ao que máis lles interese ir –insisto–, de
acordo coa puntuación que obtiveran nos exames correspondentes.
Van reducir –como lle dicía– os concellos os gastos de
xestión. Aquí estamos falando de probas que son caras de
realizar: tramitar as convocatorias; configurar os tribunais,
que teñen persoal moi especializado; aluguer de instalacións
para a realización das probas físicas; persoal facultativo para
recoñecementos médicos, psicolóxicos... Creo que centrali97
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zar iso e que se encargue a Xunta de Galicia é un evidente
aforro de custos para os concellos.
Queda garantida tamén a cobertura do que é un servizo
básico. Xa lle digo que antes se producía o problema de que
moitos aspirantes se presentaban a varias prazas de varios
concellos á vez, e á parte de que ás veces non podían, pola
coincidencia temporal de realización das probas, acudir a
todas, despois encontrábanse co problema de que, se aprobaban en varias oposición, escollían unha praza e non querían outra, e esoutra praza quedaba deserta e había que volver
convocala, cos inconvenientes subseguintes.
Por último, creo que o problema que tamén se estaba
dando, e que nos dicían moitos alcaldes, é ese período obrigatorio de formación que hai que facer na Academia Galega de Seguridade Pública, que era moi difícil de coordinar,
dado que nunca remataban ao mesmo tempo todos os procesos selectivos. Ás veces había aspirantes que aprobaban
a oposición e tiñan que esperar moito tempo para poder
facelo, polo tanto, o período en prácticas alongábase máis
do desexable e do necesario. Ao poder facer esa coordinación, tamén se vai poder coordinar o período de formación
e todo vai ser máis sinxelo, e os profesionais da Policía
Local que aproben van poder estar antes nos seus concellos
de destino.
En definitiva, creo que isto vai supoñer –insisto–, dende
a voluntariedade, máis operatividade funcional e menor
gasto público; maior calidade e seguridade xurídica no proceso selectivo, e creo que ao final se pode resumir nunha
meirande profesionalización e nunha maior coordinación
das policías locais galegas, que creo que tamén é algo necesario e é algo que é obriga da Xunta de Galicia. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de Dª María Remedios Quintas Álvarez e dous
deputados máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre
as medidas que está a adoptar o Goberno galego para
garantir a continuidade da fábrica T-Solar de Ourense
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a súa
pregunta a señora Quintas.
A señora QUINTAS ÁLVAREZ: Grazas, señora presidenta.
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Boas tardes.
Señor conselleiro, a urxencia desta pregunta vén motivada pola alarma que o peche de T-Solar provocou na provincia de Ourense. T-Solar era a segunda maior fábrica de
paneis solares de España, inaugurada en outubro de 2008 no
cinturón industrial de Ourense. Como sabe, presentou un
ERE de extinción, é dicir, están despedidos a día de hoxe
170 traballadores. T-Solar recibiu subvencións e préstamos
concedidos durante os anos sucesivos dende outubro de
2008 pola Xunta de Galicia, a deputación provincial e as
extintas caixas de aforros de Galicia; de aí entendemos os
socialistas o compromiso que deben asumir as institucións.
Os traballadores soportaron dous ERE que sumaron ata sete
meses de parón laboral, e así dende o 15 de xullo de 2012.
Mentres, a dirección seguiu investindo. Hai poucos meses
–como saberá– rematáronse unha serie de melloras na liña
de produción.
A supresión das primas ás enerxías renovables ordenada
polo Goberno de España, presidido por Mariano Rajoy, e a
forte competencia do mercado asiático provocou un burato
nas contas de preto de 61 millóns de euros, inasumible segundo o xigante da construción Isolux Corsan, co 88 % da empresa. E isto a pesar de que o silicio é en Galicia un tesouro natural, pero a pesar diso parece que non é potencial suficiente.
T-Solar recibiu da Deputación de Ourense 100.000
euros para a adquisición do solar e polo menos 65 millóns
de euros, entre subvencións e préstamos das administracións e das caixas de aforro rescatadas dende outubro de
2008. O Igape subvencionou con 5,8 millóns; Xesgalicia,
entre 2008 e 2010, 8 millóns para capital social; as caixas
de aforro galegas un préstamo de 20 millóns; o Ministerio
de Economía unha subvención de 6,4 millóns; o Ministerio

de Educación e Ciencia 2,6 millóns sen intereses para
investigación; o Ministerio de Industria 7 millóns –que non
perciben interese–. A principal achega de fondos sae das
arcas públicas e as caixas rescatadas –Caja Sol, Caja Navarra, Caja Castilla-La Mancha, Caja Duero, Caja Burgos e
Caixanova–, que controlaban o 40 % do capital da compañía en 2011.
En abril de 2010 a compañía matriz pretendía captar 300
millóns coa súa saída á Bolsa, pero a postura ambigüa do
Goberno do Partido Popular ante os rumores dunha posible
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modificación retroactiva do marco retributivo das enerxías
renovables frustrou a aventura.
En agosto de 2010 a Consellería de Industria concedeu
un préstamo de 5 millóns para combater... (A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Quintas.
(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.)
Moitas grazas, xa rematou.
(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.) (Aplausos.)
Señora Quintas, xa rematou. Grazas.
Ten a palabra para respostar o conselleiro de Economía e
Industria.
O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
(Conde López): Moitas grazas, señora presidenta.
Señoría, tras escoitar a súa intervención vexo que compartimos, efectivamente, a mesma preocupación, que non é
outra que a situación de T-Solar e, consecuentemente, a situación dos 170 traballadores e das súas familias. Unha preocupación, loxicamente, que está a provocar que este Goberno
dende o primeiro momento se implique na busca de posibles
solucións e en identificar as diferentes fórmulas para darlle
viabilidade e algún tipo de futuro a este proxecto.
Compartimos tamén a sensación que se traduce da súa
exposición de que é dificilmente explicable que unha empresa como esta deixe de ser viable en cinco anos. Non compartimos, loxicamente, algún dos argumentos que vostede
traslada, pero si algúns deles, como que, efectivamente, foi
un proxecto apoiado por diferentes gobernos, que contaba
cunha estrutura financeira e un plan de negocio en principio
que eran suficientes para o seu desenvolvemento e que pertence a un grupo empresarial que en principio parece que era
un referente internacional na xeración eléctrica fotovoltaica.
Por iso, loxicamente, neste contexto estamos a esixir dende
o primeiro momento todo tipo de información e de explica98
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cións aos que entendemos que son responsables directos
desta situación, que non son outros que os xestores de TSolar e do grupo Isolux. Porque, loxicamente, tanto a Xunta
de Galicia e as diferentes administracións, como os propios
traballadores, teñen dereito a encontrar e ter algún tipo de
explicación.
Precisamos explicacións sobre as causas que provocaron
que T-Solar non tivera, por exemplo, ningún tipo de superávit en ningún dos exercicios económicos dende a súa fundación. Precisamos tamén ter información sobre cal foi o destino deses fondos públicos e se foron aplicados. E precisamos saber tamén se a xestión feita pola empresa nestes anos
foi a adecuada.
Nós estamos a manter diferentes contactos co comité de
empresa dende o primeiro momento, tamén coa administración concursal, e intentamos coñecer de xeito directo cal
é a situación, esixindo, por suposto –como lle dicía–, ao
grupo Isolux que propoña alternativas ao peche da planta
de Ourense e ao ERE de extinción que ten presentado.
Sabemos que é unha tarefa difícil, pero loxicamente nós
temos un obxectivo compartido cos traballadores que non
é outro que defender os seus dereitos, os seus postos de traballo, e estamos a facer un chamamento de responsabilidade a T-Solar para que non só garanta a continuidade da
planta, senón tamén que aclare as súas responsabilidades
no cumprimento das condicións establecidas nas diferentes
axudas públicas.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para a réplica a señora Quintas Álvarez.
A señora QUINTAS ÁLVAREZ: Grazas, señora presidenta.
Entendo, señor conselleiro, os 170 traballadores [...]
(Inaudible.), xa están despedidos. E con 20 días [...] (Inaudible.) se vostede está en contacto co comité de empresa.
Nós entendemos que o Goberno galego... falamos de outubro de 2008 que empezou Isolux, e eu fíxenlle un relatorio
de eu creo que bastantes millóns de euros de axudas, tanto
por parte das institucións da Xunta de Galicia como tamén
por parte das caixas de aforros.
99

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
A nosa pregunta ao Goberno para o apoio a estes 170 traballadores que están xa no paro e que non teñen ningunha promesa de volver traballar, salvo que o comité de empresa estará nas conversacións por se alguén retoma, nós entendemos
que é: ¿cal é a solución, señor conselleiro? Porque no anterior
Pleno, nunha pregunta do Bloque Nacionalista Galego, vostede comprometeuse, dixo que estaba en conversas. Nas conversas para que os 170 traballadores volvan traballar é importante falar co comité de empresa. Pero eu digo, ¿cales son as solucións?, ¿que están a facer?, ¿que fixeron? Porque desde hai
quince días supoño que este tema lle estará preocupando ao
Goberno galego. ¿Que conversas mantivo con Isolux? ¿Tiveron algún tipo de contacto con algún outro tipo de persoa ou de
empresa que teña interese en retomar o tema de T-Solar? ¿Ou
van permitir que se venda a fábrica en cachos para que non

poidan os traballadores con esa experiencia volver traballar?

Señor conselleiro, Ourense é unha provincia moi pequena, con poucos habitantes, pero ten máis de 35.000 parados;
2.500 máis que hai un ano –cada mes van ao paro 200 ourensáns máis–; 113 ERE e subindo.

Señor conselleiro, dende que o Goberno do Partido
Popular goberna en España e en Galicia, o futuro desta provincia do interior é simplemente... (A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Quintas.
Rematou o seu tempo.
(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.)
Non, non. Non lle din ningún vinte segundos nin nada.
(A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non
se perciben.) (Aplausos.)
Non, non, o tempo está aí. Iso non é así.
Ten a palabra para a réplica o conselleiro de Economía e
Industria.
O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
(Conde López): Señoría, indubidablemente o noso primeiro
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obxectivo non é outro que atopar as fórmulas que permitan
a continuidade da planta. Nese sentido xa lle trasladei que
estamos en contacto e en diferentes conversas co comité de
empresa e co administrador concursal para, efectivamente,
identificar calquera vía que lle poida dar continuidade a este
proxecto. E, loxicamente, entendendo a dificultade do contexto no que a empresa, o grupo Isolux, volcou a situación
destes traballadores.
E loxicamente sen perder de vista en ningún momento a
necesaria responsabilidade na xestión dos fondos públicos.
Unha responsabilidade que, por certo –se mo permite–, non
foi entendida do mesmo xeito polo Goberno bipartito e polo
actual Goberno da Xunta de Galicia, xa que vostede me fala
das diferentes axudas.
O xeito de actuar foi moi diferente. En primeiro lugar, teño
que lembrarlle que máis do 80 % dos 21 millóns de euros en
axudas autonómicas percibidas por T-Solar foron outorgadas
polo Goberno bipartito nos anos 2007, 2008 e 2009. Axudas
concedidas, como ben sabe, sen ningún tipo de garantías no
caso de chegar a unha situación como a que temos neste
momento. E como ben sabe tamén, nos apoios outorgados
pola Xunta de Galicia actual actuamos –intentámolo, por
suposto– con responsabilidade e esiximos garantías sobre a
totalidade do préstamo que se lle concedeu. E, polo tanto, eses
3 millóns de euros que están pendentes de cobro están respaldados con garantías ás que terá que responder o grupo Isolux.
Polo tanto, eu creo que non debería de deixar entrever ningún
tipo de situación de sospeita sobre a xestión dos fondos públicos e sobre o seu control por parte deste Goberno.
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ción dos traballadores, seguiremos en contacto co administrador concursal, co comité de empresa e, por suposto, co
propio grupo Isolux, defendendo en todo momento os postos
de traballo e defendendo o emprego na provincia de Ourense e tamén no resto de Galicia.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e dous deputados máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre a política prevista polo Goberno galego en relación
coa situación de emerxencia social que está a vivir Galicia
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Fajardo.
O señor FAJARDO RECOUSO: Boas tardes de novo.
Nós plantexamos esta pregunta de urxencia porque cremos que a situación á que están a abocar o país as políticas
do Partido Popular é absolutamente insostible.
Un Partido Popular que é capaz de manter ao conxunto da
cidadanía galega nunha situación de emerxencia social
inaceptable, con preto de 300.000 desempregados, dos que
127.000 non reciben prestación; 650.000 persoas en risco de
exclusión e máis de 120.000 persoas en situación de pobreza.

Como lle dicía, nós seguimos traballando en dúas liñas
para preservar a situación dos traballadores. En primeiro lugar,
trasladando ao grupo Isolux que, se non continúa coa activida-

Se isto acontecese nun país normal e cun goberno normal, estarían plantexando políticas para paliar a situación,
para axudar á cidadanía que está a sufrir as consecuencias da
crise, que non é algo sobrevido, senón que é algo responsabilidade das políticas do Partido Popular e da troika, da que
vostedes son fieis lacaios.

Polo tanto, como lle dicía, seguiremos a traballar, seguiremos cos contactos. Nós seguiremos defendendo a situa-

Pero vostedes parece ser que non queren ser un goberno
normal que axude á súa xente, e o que fan nesta situación de
incapacidade e de pobreza dos nosos veciños é incrementar
esta situación, por exemplo, reducindo 10.000 millóns en
educación e sanidade, subindo o IVE, subindo a contribución, subindo o recibo da luz e do gas, subindo as peaxes,
implantando taxas xudiciais, subindo o custo do transporte
público, introducindo o repago sanitario, incrementando o
custo dos comedores escolares, dos pagos polos libros de
texto, facendo pagar á xente polo transporte medicalizado

de, loxicamente terá que facer fronte ás garantías que lle acabo
de referir. E, por outra banda, notificando por escrito á administración concursal que, de non cumprirse os condicionantes
de mantemento da actividade que están vinculados á concesión
das subvencións da Xunta de Galicia, iniciaremos automaticamente o expediente de reintegro de todas as axudas concedidas. Todo o obxectivo que estamos a perseguir non é outro que
–como lle dicía– a continuidade dos postos de traballo.

100

Número 25
29 de maio de 2013

non urxente e, polo tanto, toda unha serie de medidas das que
podía estar aquí falando ata terminar o meu turno, que non só
non axudan a salvar esta situación, senón que a acrecentan e
levan á xente a unha situación de absoluta desesperación.
Pero ademais, se vostedes incrementan os custos da vida
nese sentido, facendo que cada día máis xente estea no albur
da pobreza, aos traballadores plantéxanlle un escenario tremendo: unha reforma laboral que abarata o despido, redución do salario dos empregados públicos, conxelación salarial do conxunto de traballadores, redución nas prestacións
de desemprego, redución das pensións, incremento das dificultades para acceder ás prestacións e pensións públicas, e,
polo tanto, non só teñen o país na ruína, senón que as políticas e as medidas que están vostedes implantando non axudan a sacar o país da ruína, senón que ao que axudan é a que
haxa cada vez máis xente no abismo e cada vez máis xente
nunha situación desesperada que ve no Goberno non unha
parte do problema, senón o verdadeiro problema deste país.
Polo tanto, nós invocámoslles a que nos digan se teñen
pensado continuar nesta deriva que é absolutamente criminal
desde o punto de vista económico, que está empuxando á
desesperación e á morte a moitísima xente pola incapacidade de sobrevivir nun país coma este, ou se teñen plantexada
algunha proposta para solventar esta situación.
Nós pedimos algo moi sencillo: a día de hoxe neste país
a nosa xente sobrevive, e nós queremos que viva con dignidade. Por iso lle preguntamos á conselleira que vai facer
para solventar esta situación, ¿ou vai continuar sendo a conselleira do desemprego, da desesperanza, da desnutrición e
da fame deste país?
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esa visión catastrofista e alarmista que o único que persegue,
evidentemente, non é amosar a realidade da nosa comunidade ao resto do país, senón desgastar este Goberno. Pódolle
garantir que, evidentemente, non escoitará de min dicir que
Galicia vai ben, pero o que si lle podo afirmar é que Galicia
vai moitísimo mellor que a maioría das comunidades no
noso país. E iso é así precisamente froito das políticas que se
están a desenvolver dende a Xunta de Galicia, onde todo o
Goberno traballa arreo para reducir as cifras de desemprego
e mesmo tamén, evidentemente, para conseguir que os efectos da crise non recaian sobre os máis febles. E iso é algo
que se reflicte non só nas nosas políticas, senón mesmo
tamén no orzamento da Xunta de Galicia. Orzamento no
que, como vostede debería de coñecer xa, 3 de cada 4 euros
están destinados exclusivamente ás políticas sociais; é dicir,
o 77 % do orzamento desta Xunta de Galicia, un orzamento
cun 25 % menos do que había no ano 2009, está destinado
ás políticas sociais.
Evidentemente, as políticas de inclusión social teñen un
apartado moi importante, tan importante como que neste
presuposto hai un incremento dun 40 %, ¡dun 40 %!, na
renda de integración social ata chegar a 32,7 millóns de
euros; é dicir, 9 millóns de euros máis. E ademais é unha
partida ampliable, e, polo tanto, non haberá ningún señor
–como vostede está a tentar trasladar–, ningún galego nin
ningunha galega, que estean a pasar fame na nosa comunidade. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): Grazas, presidenta.

Hai tamén outro incremento de 2,6 millóns de euros á
renda de integración social para poder cubrir precisamente
esas necesidades, ademais de incrementar nun 50 % as axudas de emerxencia social, ademais tamén de presentar hoxe
ás entidades de iniciativas sociais todas as axudas que teñen
á súa disposición para traballar co colectivo que peor o está
a pasar, co colectivo máis vulnerable. Presentamos unha
nova orde coa máxima eficiencia para favorecer a eficiencia
e ofrecer todas as facilidades ás entidades que como heroes
anónimos están a traballar coa exclusividade, que, evidentemente, teñen máis fácil agora o seu proceso de solicitude e,
polo tanto, tamén teñen máis fácil o proceso de acceder á
axuda de 2,9 millóns de euros, que é o mesmo presuposto
que había o ano anterior.

A verdade, señor Fajardo, é que absolutamente abraiante
escoitar a visión que ten vostede da comunidade na que vive;

Ademais de camiñar tamén de cara a unha nova lexislación; unha nova lei de inclusión social que inicia agora a súa

Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para respostar a conselleira de Traballo e
Benestar, dona Beatriz Mato Otero.
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tramitación aquí neste Parlamento e que non pretende outra
cousa que evitar a cronicidade da situación de exclusión
social e, sobre todo, encamiñar a toda a xente cara ao emprego. E tamén, por suposto, traballar –como estamos a facer
xa– no Plan galego de inclusión social; un plan no que recolleremos todas as orientacións da Unión Europea en materia
de inclusión social...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.
A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): ...e outras actuacións. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra para a réplica o señor Fajardo.
O señor FAJARDO RECOUSO: Eu, despois de escoitar a
conselleira, perdo a esperanza de que fagan algo, porque
teño a sensación de que lle pincho agora e non cae gota de
sangue. Vostede non pode ser humana se é capaz de dicir que
neste país ninguén pasa fame. Eu pídolle que veña a Cáritas
do meu pobo, onde centenares de veciños van comer todos
os días. Ou que veña á praza de Pontevedra, onde tamén está
o comedor social, a ver se aí hai xente que non está pasando
fame, a ver que está pasando. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)
Díxenlle xa máis dunha vez que para facer política en
traballo e en servizos sociais é necesario baixar do coche oficial. Podía vostede, por exemplo, ir aos institutos do país ou
aos colexios de primaria, onde se nos está dicindo que hai
nenos con desnutrición porque apenas comen unha vez ao
día. ¿Cal é a realidade na que vive vostede neste país?
E ademais vostede mente e engana á xente. Fala da Lei
de inclusión social de Galicia, que vai vir a debate a esta
Cámara, e di que non vai quedar ninguén sen esa prestación
que é a risga; pero está mentindo, porque por exemplo introducen novidades como que os menores de 26 anos non van
ser perceptores desta prestación. Ou, por exemplo, ponse
encima da mesa que vostede segue considerando que hai
dous tipos de persoas: os legais e os ilegais. Para min son
todos persoas. E aos que vostedes determinan como ilegais
quítanlle todo tipo de prestación. Polo tanto, ¿de que estamos a falar? ¿Onde vive vostede? Eu prégolle, de verdade,
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que pase un día comigo e, se vostede é capaz de dicir que
non hai problemas, eu lévoa a onde están, a ver se dunha vez
por todas lle empeza a fluír o sangue e ten en conta que é
necesario tomar decisións neste país para solventar a actual
situación. Porque, se non, estou a pensar sinceramente que
antes me contestou unha máquina ao falar de emprego e
agora unha persoa totalmente insensible se é capaz de dicir
que neste país non hai ninguén que pase fame, non hai ninguén con dificultades. Centenares de familias a día de hoxe
están sen cobrar un salario, con emprego e sen cobrar un
salario. ¿Como lle chama vostede a iso?
Espero que vostede nunca se vexa nesta situación, porque seguramente, se recorre ao Partido Popular, a van deixar
tirada na cuneta como están deixando tiradas a centenares de
miles de familias neste país.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica da conselleira de Traballo e Benestar, dona Beatriz Mato.
A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): Moitas grazas, presidenta.
Señor Fajardo, o que lle pido é que non terxiverse as miñas
palabras porque non escoitou desta conselleira dicir que non
hai problemas na nosa comunidade e, evidentemente, os hai.
O que non escoitará desta conselleira é falar de crimes, falar
de mortes, falar de todo o que vostede está falando, porque as
políticas do crime como di vostede, as políticas do crime económico, ao que lle ten levado a esta comunidade é a 11,6
millóns de euros máis para a renda de integración social; a
3.000 prazas máis, públicas, de escolas infantís, a 3.000 prazas máis, públicas, de persoas maiores; a 586 prazas máis para
discapacidade; a 68.000 prestacións máis para dependencia; a
máis hospitais, a máis prazas para comedores de colexios. En
definitiva, señor Fajardo, evidentemente, (Aplausos.) esas son
as políticas que desenvolve este Goberno: máis e mellores servizos para a cidadanía, o cal non significa que non esteamos a
coñecer a situación real que está vivindo a nosa comunidade.
E é verdade, eu podo e, de feito, visito todas as entidades
sociais, visito esas entidades sociais ás que vostede fai men102
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ción; visito a Caridade de Ferrol, Cáritas, a Cruz Vermella, a
Cociña Económica, o Albergue de San Javier. Como parece,
vostede é un asiduo desas institucións, polo que vexo, polo
que tal comenta. Se fora así, coñecería cales son as necesidades que lle están a trasladar a Cáritas. Non sei se visita
vostede Cáritas. Se fora así, coñecería que eles, evidentemente, están a reclamar apoio e teñen apoio da Administración, teñen apoio das institucións, e o máis importante, teñen
apoio do voluntariado e da cidadanía no seu conxunto. Están
a desenvolver un traballo que ao que o levaría a vostede, se
fora verdade que vostede vai a esas institucións, sería a chegar a este Parlamento e facer unha proposta construtiva.
Traia vostede aquí, se quere, unha proposta construtiva e non
tente facer unha demagoxia barata –que é o que está a facer
agora– utilizando a pobreza e a exclusión social como unha
ferramenta e un instrumento político de desgaste. (Aplausos.) Traia se quere aquí, se é verdade que vostede coñece a
situación que están a vivir esas entidades, algo construtivo,
traia o que lle digan eles. Pida vostede ao Goberno que dea
resposta ás necesidades.
Onte tiven unha reunión con estas entidades, máis de
vinte. Xa escoitei o seu parecer e xa coñecen cales son as
respostas deste Goberno da Xunta de Galicia. Pida vostede
–se é que a coñece– a verdade desas entidades. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) E sigo a traballar...
A señora PRESIDENTA: Silencio, silencio, por favor.
A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): ...coas persoas en risco de exclusión social, como
segue a traballar non só esta consellería, senón todo o Goberno da Xunta de Galicia, polas 290.000 persoas, galegos e
galegas, que están agora mesmo en situación de desemprego,
porque temos o firme convencemento de que a mellor ferramenta e a mellor política social que existe é o emprego, non
só para saír da exclusión social, senón, evidentemente, para
poder desenvolver o proxecto individual e persoal ao que
teñen dereito todos os galegos e todas as galegas.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleira.
A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): Por iso estamos a investir...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. (Aplausos.)
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Pregunta de D. Román Rodríguez González e catro deputados máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre o balance da
implementación dos contratos programa nos centro educativos de Galicia
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, señor Rodríguez.
O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.
Boas tardes, señor conselleiro.
Calquera política educativa responsable ten como un dos
seus obxectivos reducir o fracaso escolar e mellorar o rendemento e a calidade educativa do propio sistema.
Moitos informes feitos por pedagogos, feitos por técnicos e especialistas, dinnos que un dos camiños máis importantes para reducir o fracaso escolar e para mellorar e incrementar a calidade educativa é favorecer e incrementar a
autonomía dos centros.
Nesta liña, dende o seu Goberno na pasada lexislatura
impulsouse unha liña de acción que foron os contratos programa, que ten e tivo como finalidade involucrar dentro do
proceso educativo aqueles centros que de xeito voluntario
estaban dispostos a desenvolver un traballo máis activo en
elementos como pode ser o reforzo da lectura, a integración
de colectivos en risco de exclusión, favorecer a convivencia
ou a xestión individualizada do alumnado en función das
súas capacidades.
Houbo varias convocatorias, o cal quere dicir que houbo
unha boa resposta por parte da comunidade educativa, e nós
entendemos que este tipo de accións son moi positivas
–insisto– para reducir o fracaso escolar, para mellorar a calidade educativa.
Nese sentido, señor conselleiro, gustaríanos que nos respondese á seguinte pregunta. ¿Cal é o balance da implementación dos contratos programa nos centros educativos de
Galicia?
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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Resposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, don Jesús Vázquez Abad.
O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Grazas, señora presidenta.
Boas tardes a todos e a todas.
Señor Rodríguez, como ben acaba de recoñecer, os contratos programa son unha iniciativa coa que se aposta decididamente pola autonomía pedagóxica de organización e de
xestión dos centros, na procura, por suposto, dunha mellora
continua da educación e do uso eficiente dos recursos, tratando de buscar a redución do fracaso escolar e, por suposto, a mellora da calidade educativa. E, dende logo, teño que
admitir que o feito de que xa na segunda convocatoria se
teñan duplicado os centros participantes apoia un primeiro
balance positivo respecto desta iniciativa, que persegue
–repito– a mellora, reforzo, convivencia e excelencia do sistema educativo galego.
En efecto, os centros educativos de Galicia teñen amosado desde o primeiro momento o seu interese polos contratos
programa, ata o punto de que xa 3 de cada 10 centros públicos de ensino obrigatorio de Galicia se benefician desta actividade, desta iniciativa, orientada a combater o fracaso e a
fomentar a mellora do éxito.
Son 289 centros participantes neste curso que están a
desenvolver un total de 418 actuacións referidas a cinco bloques temáticos: reforzo, orientación e apoio, mellora da lectura, escritura e cálculo, mellora da convivencia, redución
do abandono escolar e para favorecer tamén a excelencia
educativa. E quero salientar que, do total deses centros, 99
colexios e institutos asinaron contratos programa con dúas
ou máis liñas de actuación. Pero aínda hai máis datos significativos, como é o feito de que con estas actuacións se está
a axudar a cada vez máis estudantes, xa que neste curso se

atende a máis de 35.790 rapaces e rapazas; polo tanto, o
alumnado beneficiado nesta segunda convocatoria multiplicouse por tres, chegando a un de cada cinco alumnos do
ensino obrigatorio.
Así mesmo, un de cada dez docentes participa nesta iniciativa, xa que neste curso participaron 2.950 docentes, fron-
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te aos 464 da primeira convocatoria. Estamos satisfeitos de
como se está a desenvolver esta iniciativa, pero tamén o
están os propios centros educativos da nosa comunidade
porque moitos deles repetiron neste curso, logo da súa participación na primeira convocatoria do curso 2011-2012.
Creo que isto demostra que a mellora da calidade educativa é, desde logo, un obxectivo e un compromiso de toda a
comunidade educativa galega, desde os magníficos docentes, por suposto, ás familias, e que tamén conta co pulo da
propia Consellería de Cultura e Educación.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica do señor Rodríguez González.
O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Moitas grazas, señor

conselleiro.

É moi interesante que nun momento como o actual, no
cal se está falando moito no debate público de educación,
poidamos comprobar que hai iniciativas en positivo, feitas
por este Goberno, que teñen unha repercusión importante na
mellora da calidade educativa, na mellora da autonomía dos
centros, e que ten, digamos, un éxito tamén no que é o seguimento por parte dos propios centros educativos.
Vostede dixo que hai preto de 300 centros que voluntariamente solicitaron estes contratos programa, e entendemos
que o sentido común e o criterio aplicado neste caso ás políticas educativas realmente, ao final, teñen uns resultados
satisfactorios.
Neste sentido, entendemos neste grupo parlamentario
que pode ser moi interesante que nos aclare se vostedes na
consellería teñen datos referentes á percepción que teñen os
propios centros respecto destes contratos programa, e tamén
en certa medida se a propia consellería vai seguir traballando, vai seguir apostando no futuro por implementar novos
contratos programa, por aumentar as convocatorias e poder
así seguir contribuíndo á redución, por unha parte, do fracaso escolar, por outra parte, á mellora das competencias que
están deseñadas dentro dos propios contratos programa e, en
definitiva tamén, ao final, a potenciar a autonomía dos cen104
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tros como unha das vías máis importantes para reducir o fracaso escolar e para mellorar a calidade educativa.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Réplica de don Jesús Vázquez Abad.
O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Moitísimas
grazas.

Señor deputado, en resposta ao seu interese podo concretar que os datos técnicos dos que dispón a Inspección
educativa, a partir da análise de obxectos participantes, sinalan que os contratos programa están a ser, dende logo, unha
ferramenta axeitada. En concreto, preto do 92,5 % dos centros entenden como positivo ou moi positivo o resultado dos
contratos programa postos en marcha no seu conxunto.
Quixera ademais salientar que nas liñas de actuación
referidas á redución do abandono e á mellora de coñecementos para acadar a excelencia o tipo dos resultados dos
contratos programa acada a mellor valoración, xa que en
ambos os dous casos o cen por cento dos centros entende
que os resultados son positivos ou moi satisfactorios.
Así pois, a consellería entende que os contratos programa son útiles para mellorar a calidade e, dende logo, a eficiencia da educación e a formación e para promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa, obxectivos
estratéxicos para 2020 do Marco europeo para a cooperación
na educación e formación. De feito cremos que temos que
seguir afondando nesta ferramenta que potencia a autonomía
dos centros educativos. Temos a previsión de publicar no
Diario Oficial de Galicia, ao longo do vindeiro mes de
xuño, a resolución do que será a terceira convocatoria de
contratos programa, á que agardamos que se sumen novos
centros aos xa participantes para chegar a máis alumnos.
A consellería está convencida de que para lograr a equidade e a excelencia na educación os centros educativos
deben desenvolver as capacidades de todo o alumnado de
acordo coa súas posibilidades e circunstancias. Cos contratos programa estamos a apoiar aqueles centros que teñen
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capacidade e interese para organizarse de xeito diferenciado,
planificando os recursos e afrontando tamén as accións
necesarias ata agora en cinco bloques temáticos xa coñecidos. Pois ben, como importante novidade, os colexios e institutos de Galicia poderán optar a asinar contratos programa
a partir da definición de actuacións para un sexto bloque
temático; é dicir, introduciremos un sexto camiño, o referido á promoción da mellora na calidade da xestión dos centros educativos.
A relevancia da nova área fundaméntase en que reforzará a autonomía dos centros baixo a idea de que a calidade da
xestión e a toma de decisións baseada na avaliación redundará na mellora da propia calidade educativa. Entre outras
posibles actuacións, fomentaranse aquelas orientadas a
incentivar a difusión das boas prácticas e o uso dun modelo
común de xestión para o intercambio de experiencias e para
estimular tamén a cultura da mellora continua entre todos os
membros da nosa comunidade educativa.
Consideramos que estamos ante unha novidosa pero moi
importante ferramenta para loitar contra os males dos que
adolece o sistema educativo.
Nada máis e moitísimas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pregunta de Dª María do Carme Adán Villamarín e Dª María
Montserrat Prado Cores, do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, sobre as xestións previstas polo Goberno galego
para garantir a protección efectiva dos dereitos laborais
dos traballadores de empresa Unísono en Vigo
A señora PRESIDENTA: Ten a palabra a señora Adán.
A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señora presidenta.
Boa tarde, señores deputados, señoras deputadas. Boa
tarde, señora conselleira.
Darty, Caramelo, T-Solar, Pórtico, Gamesa, Biofabra,
Atento, Teleperformance e Unísono son algúns dos nomes
desta primavera negra no emprego e na industria galega,
señora conselleira.
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Datos. Segundo o Instituto Galego de Estatística, señora
conselleira, estamos perdendo da orde de 4.086 empregos no
sector industrial nos últimos meses, máis de 2.600 no sector
servizos. Pero non falemos de datos, hoxe queremos falar de
persoas: queremos falar de David, queremos falar de Raquel,
querermos falar de Greta, queremos falar de María, de persoas que hoxe nos acompañan como representantes dos traballadores e traballadoras de Unísono e son as persoas que
se ven afectadas neste momento polos problemas reais. Van
máis alá dos datos, son as persoas que hoxe están a piques
de perder o seu emprego.
Unísono é unha empresa do sector de telemárketing; é
dicir, que pode estar en Vigo, en Madrid, en Medellín, en
Sevilla, en Oviedo, como de feito está. Unísono decide reducir a plantilla –de feito xa o fixo– de 1.000 a 500, e no mes
de marzo decide trasladar 97 dos seus traballadores e traballadoras a Madrid. Un xulgado, o Xulgado número 3 do
social, de Vigo, suspende cautelarmente esta denominada
mobilidade xeográfica, que vén sendo, realmente, despedir
os traballadores e as traballadoras, fundamentalmente traballadoras con nenas e con nenos pequenos ao seu cargo, moitas tamén nais xestantes, concepto que o Partido Popular
entende perfectamente, e que se lles dá 700 euros para trasladarse a Madrid.
Afortunadamente, cando se suspende cautelarmente
esta mobilidade xeográfica ¿que ocorre? Que a empresa
propón un ERE suspensivo. ¿Que fai, que saibamos, o
Goberno? Nada, nun sector como é o telemárketing, que
neste momento non debería ter ningún tipo de problema en
Galiza. Por iso onte, efectivamente, se chega a un acordo
que vai supoñer a perda de 21 postos de traballo e tamén a
suspensión durante seis meses dos restantes 76 postos de
traballo.
Tendo en conta, señora conselleira, que a comarca de
Vigo perdeu un 60 % do seu tecido industrial nos últimos
catro anos, queremos saber que vai facer este Goberno para
manter os postos de traballo, en concreto do telemárketing e
en concreto da empresa Unísono.
Non me responda a min, senón ás persoas, aos traballadores e ás traballadoras.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar, dona
Beatriz Mato.
A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): Moitas grazas, presidenta.
Pois, señora Adán, a verdade é que teño a honra de respostarlle neste Parlamento a vostede e, se é posible, tamén a
David, a María, a Raquel e a todos os traballadores, sobre as
xestións que se fixeron dende esta consellería non só no caso
deste expediente, senón no caso doutros moitos expedientes
que efectivamente se comunican, e agora só se comunican a
esta consellería.
Vaia por diante, señora Adán, que esta consellería vela
polos dereitos de todos os traballadores da nosa comunidade, como tamén vela polos dereitos das empresas. Nos últimos anos, moitas empresas víronse na obriga de cambiar os
seus procesos e sistemas de traballo para ser quen de manter
a súa competitividade. Cada unha delas plantexa distintas
solucións para manter unha empresa con vida, porque dubido moito que a un empresario lle guste ver morrer o seu proxecto de vida. Pero é bo recordar neste caso a pregunta que
fai vostede, concretamente que Unísono é, efectivamente,
unha empresa de telemárketing que deu traballo a 1.000 persoas, facendo que Galicia dalgunha maneira fora estratéxica
no sector da telecomunicación.
Neste caso en concreto, a empresa vén de finalizar
–como vostede supoño que sabe– unha campaña que estaba
realizando con Orange desde Vigo e que afecta directamente a estes traballadores. A empresa ofrécelles a posibilidade
de facer ese traslado a Madrid, posto que ten un cliente principal, que é France Telecom, onde din que necesitan eses
postos de traballo; en definitiva, estamos falando de 97 traballadores afectados de 572.
Dende a Consellería de Traballo, como autoridade laboral, fixemos un seguimento do expediente presentado pola

empresa co obxectivo de que esta cumpra a legalidade e de
que se protexan os dereitos dos traballadores. Ademais diso,
evidentemente, co obxectivo de cumprir a legalidade e de
protexer os dereitos dos traballadores, démoslle traslado á
Inspección de Ttraballo e Seguridade Social para que reali106
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zara o seguimento do mesmo. O resultado da visita da Inspección de Traballo é que a propia inspección non realiza
ningunha observación a este expediente. Os traballadores
poñen –como vostede sabe– no Xulgado do social esa
demanda, polo que queda este procedemento totalmente suspendido, e efectivamente a empresa presenta un ERE de suspensión, un expediente no que –como di vostede– chegan a
un acordo onte pola tarde.
Con todo, e á marxe de todo o que estritamente lle
corresponde ou administrativamente lle corresponde a esta
consellería, esta consellería preocúpase pola situación dos
traballadores, polo que nos puxemos en contacto coa empresa e comprometeuse no noso contacto a estudar a posibilidade de rebaixar o número de traballadores afectados polo traslado. Isto fixémolo dende a dirección xeral e mesmo tamén
dende a xefatura de servizo da delegación de Vigo, porque,
evidentemente, nos preocupan eles como nos preocupan
todos os traballadores da nosa comunidade que se vexan
afectados por un expediente de regulación de emprego, onde
evidentemente queremos garantir, e para iso traballamos, a
súa permanencia na nosa comunidade.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

que se comporten como un goberno, que teñan conta dos
postos de traballo, non –como nos di aquí– dos dereitos das
empresas. Porque esta empresa non ten ningún problema de
competitividade. Mantendo os postos de traballo en Vigo
pode atender exactamente igual o resto do planeta, igual que
fai Medellín atendendo as persoas de Galiza. Polo tanto, a
súa obriga como Goberno –e iso xa llo dixemos tamén ao
director do Igape cando nos contestou a unha pregunta similar– sería neste momento estar poñendo sobre a mesa solucións para que non existiran perdas de postos de traballo.
Aos traballadores, ás traballadoras, non teñen que dicirlles
vostedes, que iso agardan, obviamente, que cumpran a legalidade, senón que vai facer o Goberno para que non se perdan máis postos de traballo.
Acabamos de escoitala a vostede falar de pobreza. Estamos na pobreza, como alertan moitas entidades sociais, e
vostede o sabe, pola perda de postos de traballo, polo desemprego. Polo tanto, cada vez que perdemos un posto de traballo, estamos tendo que dar neste círculo constante unha
axuda para non caer na pobreza. Rompan ese círculo e poñan
medidas enriba da mesa, e en concreto para o telemárketing.
¿Que pensa facer o Goberno galego para manter o sector do
telemárketing en Galiza?

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

Réplica da señora Adán Villamarín.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señora presidenta.

Réplica da conselleira de Traballo e Benestar.

Conselleira, non sei se vostede sabe –seguro que si– que
Galicia ocupaba o cuarto posto nas empresas de telemárketing, como no seu momento o fixo no naval. Hoxe podemos
ler noticias de como soamente nun ano caemos ao último
posto, perdendo un 22 % da carga de traballo no naval, e
imos camiño de que ocorra exactamente o mesmo no telemárketing. Vostede sabe perfectamente que é igual que estean en Madrid que en Vigo para este traballo en concreto,
vencellado ás TIC. Onte aprobamos unha lei fume sobre
investigación e innovación, e esta é unha das probas claras.
¿Que fixo o Goberno galego a respecto en concreto de
Unísono, Atento, Teleperformance e todas as empresas de
telemárketing? Iso é o que queremos saber. Vostede sempre
nos fala aquí de cumprir a legalidade, pero nós pedímoslles
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A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato
Otero): Moitas grazas, presidenta.
Señora Adán, a verdade é que a escoito falar e comparto
con vostede moitas das afirmacións que fai, sobre todo
cando di que o uso das tecnoloxías permiten, efectivamente,
que o desenvolvemento deste tipo de actividade se poida
facer dende calquera punto da nosa xeografía. Iso é verdade,
é certo. Pero tamén é verdade que para poder utilizar esas
tecnoloxías o que se necesita é carga de traballo. Evidentemente, precisan todas as empresas, sexan do sector que
sexan, ter carga de traballo para poder darlles unha resposta
aos traballadores. Se de feito houbera carga de traballo, probablemente non estariamos falando de 97 traballadores, ou
cabe que de ningún, porque un dos acordos aos que chegou
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onte o Comité de empresa, e polo tanto os traballadores coa
empresa, foi precisamente a crear unha bolsa con esas 97
persoas para que no momento que haxa carga de traballo
Unísono tire precisamente desa bolsa, tire deses 97 traballadores, para podelos recolocar. Polo tanto, o problema –e o
problema, ademais, aceptado polos traballadores– non é de
telecomunicacións, senón que é de carga de traballo. E o que
lle podo garantir é que non só esta conselleira coas súas
competencias mellorando a empregabilidade, senón todo o
Goberno da Xunta de Galicia, está a defender que a economía do noso país vaia mellor en sectores que nós entendemos que son estratéxicos: como vostede mencionaba, o
naval; como vostede tamén coñece de Vigo, a automoción, e
evidentemente tamén o sector do telemárketing. E seguiremos a traballar como o estamos a facer, facendo da nosa
comunidade unha comunidade solvente; facendo da nosa
comunidade unha comunidade que xere confianza; apostando por aqueles sectores que son estratéxicos, e, sobre todo,
no que son as miñas competencias, defendendo e velando
polos dereitos de todos os traballadores. Insisto, dos traballadores. E mesmo tamén hai que velar polas empresas.
Non me estou limitando simplemente a cumprir o que
administrativamente e legalmente son as competencias que
se lle atribúen a esta consellería. Esta consellería, no
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momento en que ten coñecemento da situación que está a
vivir calquera empresa que vaia a un administrador concursal, calquera empresa que presente un expediente de regulación de emprego, ten o primeiro contacto coa empresa para
coñecer a realidade das causas polas que esa empresa se
atopa nesa situación, e, evidentemente, tamén temos contactos co comité de empresa, excedéndonos máis do que as
competencias nos dan, como vostede coñece moi ben, despois da reforma laboral. O expediente de regulación de
emprego só hai que comunicalo á Administración autonómica. Nós imos máis alá, e facémolo porque queremos velar
precisamente polos dereitos de todos os traballadores e non
queremos permitir que na nosa comunidade se faga ningún
estrago, e sobre todo queremos garantir e fomentar que o traballo quede na nosa comunidade.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Esgotada a orde do día, levántase a sesión.
Boas noites e moitas grazas.
Remata a sesión ás sete e dezasete minutos da tarde.
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RELACIÓN DE DEPUTADAS E DEPUTADOS PROCLAMADOS ELECTOS POR ORDE ALFABÉTICA
1.- Acuña do Campo, Carmen
2.- Adán Villamarín, María do Carme
3.- Arias Veira, Pedro
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