
Número 70 IX lexislatura Serie Pleno

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

ORDE DO DÍA

Punto 5. Proposicións non de lei en Pleno

5.3.21135 (09/PNP-001448)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón, e Ron Fernández, José Javier

Sobre a apertura pola Xunta de Galicia dos comedores escolares

necesarios no período vacacional para garantir a correcta alimenta-

ción do alumnado con poucos recursos

Publicación da iniciativa, BOPG nº 261, do 26.03.2014

5.4. 22055 (09/PNP-001514)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a implementación polo Goberno galego da recomendación do

Valedor do Pobo referida á concesión de maneira provisional de

todas aquelas solicitudes da renda de inserción social de Galicia e

da axuda de emerxencia social cuxa resolución se demore máis de

tres meses por causas non imputables á persoa solicitante

Publicación da iniciativa, BOPG nº 277, do 23.04.2014

5.5. 22390 (09/PNP-001548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa, e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coas demandas do persoal dos parques comarcais de bom-

beiros xestionados pola empresa Natutecnia referidas á negocia-

ción dun convenio colectivo e ao cumprimento das condicións da

concesión do servizo

Publicación da iniciativa, BOPG nº 281, do 30.04.2014

5.6. 23256 (09/PNP-001641)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sesión plenaria
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Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria especial non

permanente de estudo sobre a fraude fiscal

Publicación da iniciativa, BOPG nº 293, do 21.05.2014

5.7. 23569 (09/PNP-001674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín, e dous deputados/as máis

Sobre as xestións e actuacións que debe levar a cabo o Goberno

galego para a protección dos consumidores de enerxía eléctrica

diante dos novos sistemas de tarifas

Publicación da iniciativa, BOPG nº 297, do 28.05.2014

5.8. 23647 (09/PNP-001682)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito, e sete deputados/as máis

Sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias

para posibilitar a obtención dunha acreditación oficial como peregri-

no e demais documentación en idioma galego a aqueles viaxeiros

que acaden ese dereito

Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG nº 297, do 28.05.2014

Punto 6. Interpelacións

6.2. 22497 (09/INT-000792)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio, e García García, Pablo

Sobre os criterios da Xunta de Galicia en relación coa aprobación de

plans xerais de ordenación municipal

Publicación da iniciativa, BOPG nº 281, do 30.04.2014

6.3. 22630 (09/INT-000795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre as competencias da Xunta de Galicia para fixar os tipos na

escala autonómica do IRPF

Publicación da iniciativa, BOPG nº 281, do 30.04.2014

Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

7.1. 23712 (09/POPX-000080)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre a participación do Sr. presidente da Xunta de Galicia ou de

representantes do Goberno galego en actos de tipo relixioso con

carácter oficial

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

7.2. 23796 (09/POPX-000081)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre as medidas previstas en relación coa gobernabilidade das

institucións

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

7.3. 23803 (09/POPX-000082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a asunción de responsabilidades en relación coa situación do

Concello de Santiago de Compostela

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

7.4. 23824 (09/POPX-000083)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as medidas previstas para rexenerar a vida democrática de

Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1. 23823 (09/PUP-000118)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel, e sete deputados/as máis

Sobre as medidas previstas para restablecer a confianza da cidada-

nía na democracia e nos seus cargos públicos

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

8.2. 23807 (09/PUP-000115)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os logros da viaxe ao Xapón do Sr. presidente da Xunta de

Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

8.3. 23826 (09/PUP-000119)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Romero Fernández, Cristina Isabel, e sete deputados/as máis

Sobre a valoración do Goberno galego da viaxe institucional ao

Xapón do Sr. presidente da Xunta de Galicia xunto co conselleiro de

Economía e Industria e a directora da Axencia de Turismo de Gali-

cia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014
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8.4. 23816 (09/PUP-000117)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre o sistema de préstamo universal dos libros de texto

Publicación da iniciativa, BOPG nº 299, do 4.06.2014

8.5. 17547 (09/POP-001545)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente, e dous deputados/as máis

Sobre a posibilidade da posta en funcionamento para o curso 2014-

2015, no Instituto de Educación Secundaria Lama das Quendas, de

Chantada, dunha sección da Escola Oficial de Idiomas de Monforte

de Lemos, na especialidade de Inglés

Publicación da iniciativa, BOPG nº 230, do 04.02.2014

8.6. 19720 (09/POP-001761)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa, e dous deputados/as máis

Sobre as obras que se están a desenvolver no castelo e na acrópo-

le de Monterrei

Publicación da iniciativa, BOPG nº 245, do 26.02.2014

8.7. 18313 (09/POP-001659)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Angel, e seis deputados/as máis

Sobre a avaliación do Goberno galego relativa á posta en marcha do

plan de loita contra o emprego non declarado ou somerxido

Publicación da iniciativa, BOPG nº 232, do 06.02.2014

8.8. 23375 (09/POP-002070)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a situación actual das instalacións destinadas á cría de sal-

món na ría de Muros e Noia

Publicación da iniciativa, BOPG nº 293, do 21.05.2014

ORDE DO DÍA



SUMARIO

Retómase a sesión ás dez da mañá. 

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª Carmen Iglesias Sueiro, do G.P. Mixto, sobre a participación do Sr.

presidente da Xunta de Galicia ou de representantes do Goberno galego en actos de tipo relixioso con carácter oficial.

(Punto sétimo da orde do día.)

Intervención da autora: Sra. Iglesias Sueiro (M). (Páx. 11.)

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

Réplica da autora: Sra. Iglesias Sueiro (M). (Páx. 12.)

Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 13.)

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. José Luis Méndez Romeu, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre

as medidas previstas en relación coa gobernabilidade das institucións. (Punto sétimo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Méndez Romeu (S). (Páx. 14.)

Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 14.)

Réplica do autor: Sr. Méndez Romeu (S). (Páx. 15.)

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

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacionalis-

ta Galego, sobre a asunción de responsabilidades en relación coa situación do Concello de Santiago de Compostela.

(Punto sétimo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 17.)

Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo.. (Páx. 17.)

Réplica do autor: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 19.)

Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 19.)



Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª Yolanda Díaz Pérez, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,

sobre as medidas previstas para rexenerar a vida democrática de Galicia. (Punto sétimo da orde do día.)

Intervención da autora: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 20.)

Contestación do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo.. (Páx. 21.)

Réplica da autora: Sra. Díaz Pérez (AGE). (Páx. 22.)

Réplica do presidente da Xunta de Galicia: Sr. Núñez Feijóo. (Páx. 22.)

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. Ramón Vázquez Díaz e D. José

Javier Ron Fernández, sobre a apertura pola Xunta de Galicia dos comedores escolares necesarios no período vaca-

cional para garantir a correcta alimentación do alumnado con poucos recursos. (Punto cuarto da orde do día.)

A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 24.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Vázquez Díaz (AGE). (Páx. 25.)

Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Gallego Calvar (S) (Páx. 27.) e Sr. Rodríguez González (P). (Páx. 28.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Iglesias Sueiro (M) (Páx. 29.) e Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 30.)

O señor Vázquez Díaz (AGE) intervén para posicionarse respecto das emendas. (Páx. 31.)

Proposición non de lei do G.P. de Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a imple-

mentación polo Goberno galego da recomendación do Valedor do Pobo referida á concesión de maneira provisional de

todas aquelas solicitudes da renda de inserción social de Galicia e da axuda de emerxencia social cuxa resolución se

demore máis de tres meses por causas non imputables á persoa solicitante. (Punto quinto da orde do día.)

A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 32.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Solla Fernández (AGE). (Páx. 33.)

Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Rodríguez Arias (P). (Páx. 35.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Iglesias Sueiro (M) (Páx. 36.), Sra. Adán Villamarín (BNG) (Páx. 36.)

e Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 37.)

A señora Solla Fernández (AGE) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 39.)

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz Franco e Dª Ana

Belén Pontón Mondelo, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas do

persoal dos parques comarcais de bombeiros xestionados pola empresa Natutecnia referidas á negociación dun con-

venio colectivo e ao cumprimento das condicións da concesión do servizo. (Punto quinto da orde do día.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sra. Paz Franco (BNG). (Páx. 39.)

Intervención dos grupos parlamentarios: Sra. Díaz Pérez (AGE) (Páx. 42.), Sra. Sestayo Doce (S). (Páx. 43.) e Sra. Prado del Rio

(P). (Páx. 44.)

Nova intervención da señora Paz Franco (BNG). (Páx. 46.)

SUMARIO



Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D. Francisco Xesús Jorquera Caselas,

sobre a constitución dunha comisión parlamentaria especial non permanente de estudo sobre a fraude fiscal. (Punto

quinto da orde do día.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 47.)

Intervención dos grupos parlamentarios: Sr. Ron Fernández (AGE) (Páx. 49.), Sr. González Santín (S). (Páx. 50.) e Sr. Trenor López

(P) (Páx. 51.)

Nova intervención do señor Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 52.)

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. Abel Fermín Losada Álvarez e dous depu-

tados/as máis, sobre as xestións e actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a protección dos consu-

midores de enerxía eléctrica diante dos novos sistemas de tarifas. (Punto quinto da orde do día.)

A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 53.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Losada Álvarez (S). (Páx. 53.)

Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Martínez García (AGE). (Páx. 55.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Adán Villamarín (BNG) (Páx. 56.) e Sr. Fariñas Sobrino (P) (Páx. 57.)

O señor Losada Álvarez (S) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 59.)

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Hipólito Fariñas Sobrino e sete deputados/as máis,

sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para posibilitar a obtención dunha acreditación ofi-

cial como peregrino e demais documentación en idioma galego a aqueles viaxeiros que acaden ese dereito. (Punto quin-

to da orde do día.)

A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 60.)

Intervención do grupo autor da proposición non de lei: Sr. Fariñas Sobrino (P) (Páx. 61.)

Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Pontón Mondelo (BNG). (Páx. 63.) e Sra. Martínez García (AGE). (Páx. 64.)

Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sr. Caamaño Domínguez (S) (Páx. 65.)

O señor Fariñas Sobrino (P) intervén para posicionarse respecto das emendas. (Páx. 66.)

Votación das mocións

A señora Adán Villamarín (BNG) intervén para ler o acordo ao que se chegou. (Páx. 67.)

Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª María do Carme Adán

Villamarín, sobre os atrasos e incumprimentos na tramitación das solicitudes de renda de inserción social de Galicia e das axu-

das de emerxencia social: aprobado por 73 votos a favor, ningún en contra e ningunha abstención. (Páx. 67.)

SUMARIO



Votación das proposicións non de lei

Votación do primeiro punto da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz Sestayo Doce

e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Asociación Galega de Víti-

mas do Amianto, e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto: rexeitado por 32 votos a favor, 41 en

contra e ningunha abstención. (Páx. 67.)

Votación do segundo punto da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz Sestayo Doce

e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Asociación Galega de Víti-

mas do Amianto, e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto: rexeitado por 32 votos a favor, 41 en

contra e ningunha abstención. (Páx. 67.)

Votación do terceiro punto da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz Sestayo Doce

e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Asociación Galega de Víti-

mas do Amianto, e as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto: rexeitado por 32 votos a favor, 41 en

contra e ningunha abstención. (Páx. 68)

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Miguel Ángel Santalices Vieira e seis deputa-

dos/as máis, sobre a implantación polo Goberno galego do sistema de clasificación en prioridades previsto no artigo 5.2 da Lei

12/2013, do 9 de decembro, de garantías de prestacións sanitarias: aprobada por 41 votos a favor, 32 en contra e ningunha abs-

tención. (Páx. 68.)

O señor Vazquez Díaz (AGE) intervén para ler o acordo ao que se chegou. (Páx. 68)

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

Ramón Vázquez Díaz e D. José Javier Ron Fernández, sobre a apertura pola Xunta de Galicia dos comedores escolares nece-

sarios no período vacacional para garantir a correcta alimentación do alumnado con poucos recursos: aprobado por 73 votos a

favor, ningún en contra e ningunha abstención. (Páx. 68.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a

implementación polo Goberno galego da recomendación do Valedor do Pobo referida á concesión de maneira provisional de

todas aquelas solicitudes da renda de inserción social de Galicia e da axuda de emerxencia social cuxa resolución se demore

máis de tres meses por causas non imputables á persoa solicitante: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abs-

tención. (Páx. 69.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz Franco e Dª

Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas demandas do per-

soal dos parques comarcais de bombeiros xestionados pola empresa Natutecnia referidas á negociación dun convenio colecti-

vo e ao cumprimento das condicións da concesión do servizo: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha absten-

ción. (Páx. 69.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D. Francisco Xesús Jorquera Case-

las, sobre a constitución dunha comisión parlamentaria especial non permanente de estudo sobre a fraude fiscal: rexeitada por

32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 69.)

O señor Losada Álvarez (S)  intervén para ler o texto transaccionado. (Páx. 69.)
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Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. Abel Fermín

Losada Álvarez e dous deputados máis, sobre as xestións e actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a pro-

tección dos consumidores de enerxía eléctrica diante dos novos sistemas de tarifas: rexeitado por 32 votos a favor, 41 en con-

tra e ningunha abstención. (Páx. 70.)

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por iniciativa de D. Hipólito Fariñas Sobrino e sete deputados/as

máis, sobre a realización pola Xunta de Galicia das xestións necesarias para posibilitar a obtención dunha acreditación oficial

como peregrino e demais documentación en idioma galego a aqueles viaxeiros que acaden ese dereito: aprobada por 41 votos

a favor, 32 en contra e ningunha abstención. (Páx. 70.)

Interpelación do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. José Antonio Sánchez Bugallo e D. Pablo García Gar-

cía, sobre os criterios da Xunta de Galicia en relación coa aprobación de plans xerais de ordenación municipal. (Punto

sexto da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Sánchez Bugallo (S). (Páx. 70.)

Resposta da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Hernández Fernández de Rojas). (Páx. 72.)

Réplica do autor: Sr. Sánchez Bugallo (S). (Páx. 74.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Hernández Fernández de Rojas). (Páx. 75.)

Interpelación do G.P. dos Socialistas de Galicia sobre as competencias da Xunta de Galicia para fixar os tipos na esca-

la autonómica do IRPF. (Punto sexto da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. González Santín (S). (Páx. 76.)

Resposta da Xunta: Sra. conselleira de Facenda (Muñoz Fonteríz). (Páx. 79.)

Réplica do autor: Sr. González Santín (S). (Páx. 80.)

Réplica da Xunta: Sra. conselleira de Facenda (Muñoz Fonteríz). (Páx. 82.)

Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e sete deputados/as máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, sobre

as medidas previstas para restablecer a confianza da cidadanía na democracia e nos seus cargos públicos. (Punto oita-

vo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Ron Fernández (AGE). (Páx. 83.)

Contestación da Xunta: Sr. Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Rueda Valenzuela)

(Páx. 83.)

Réplica do autor: Sr. Ron Fernández (AGE). (Páx. 84.)

Réplica da Xunta: Sr. Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Rueda Valenzuela) (Páx. 85.)

Pregunta de Dª María Soledad Soneira Tajes, do G.P. dos Socialistas de Galicia, sobre os logros da viaxe ao Xapón do

presidente da Xunta de Galicia. (Punto oitavo da orde do día.)
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Pregunta de Dª Isabel Romero Fernández e sete deputados/as máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a valoración do

Goberno galego da viaxe institucional ao Xapón do presidente da Xunta de Galicia xunto co conselleiro de Economía e

Industria e a directora da Axencia de Turismo de Galicia. (Punto oitavo da orde do día.)

Intervención dos autores: Sra. Soneira Tajes (S). (Páx. 86.) e Sr. Tellado Filgueira (P). (Páx. 87.)

Contestación da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria (Conde López). (Páx. 87.)

Réplica dos autores: Sra. Soneira Tajes (S). (Páx. 89.) e Sr. Tellado Filgueira (P). (Páx. 89.)

Réplica da Xunta: Sr. conselleiro de Economía e Industria (Conde López). (Páx. 90.)

Pregunta de D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, sobre o sistema de préstamo

universal dos libros de texto. (Punto oitavo da orde do día.)

Intervención do autor: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 92.)

Contestación da Xunta: Sr. conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Vázquez Abad). (Páx. 93.)

Réplica do autor: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 93.)
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Retómase a sesión ás dez da mañá. 

A señora PRESIDENTA: Bos días, señorías.

Vaian ocupando, por favor, os seus escanos. (Pausa.)

Bos días de novo.

Reiníciase a sesión co punto 7, de preguntas para resposta
oral do presidente da Xunta de Galicia.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª Car-
men Iglesias Sueiro, do G.P. Mixto, sobre a participación
do Sr. presidente da Xunta de Galicia ou de representan-
tes do Goberno galego en actos de tipo relixioso con
carácter oficial

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a súa
pregunta, a señora Iglesias Sueiro.

A señora IGLESIAS SUEIRO: Moitas grazas. Bos días. 

Moitas grazas, señora presidenta.

Señor presidente do Goberno de Galicia, todos os seres
humanos temos a necesidade e o dereito de transcender. Vos-
tede ten todo o dereito a interiorizar e exteriorizar as súas
transcendencias, as súas crenzas, pero non a institucionali-
zalas. 

Cando vostede acode como presidente de todas e todos os
galegos, como, por exemplo, no Día da Patria, que o clero
celebra como Día do Apóstolo, con misa solemne, e se
axeonlla diante dunha estatua de cal e madeira para que
interceda por nós ante a crise ou ante os incendios, ou ante
problemas que temos, está vostede marxinando, e incluso
tomándonos o pelo, a xente que non compartimos esas
crenzas e que tamén somos galegos e galegas. E non é
cuestión de esquerdas ou dereitas, nin de arriba nin de
abaixo, é unha cuestión de cidadáns e cidadás que quere-
mos unha separación real entre Igrexa e Estado, e que xa
a Constitución contempla como estado aconfesional. 

A particularidade é que cando vén o xefe do Estado Vatica-
no é tamén o líder dunha relixión, e vostedes, á parte de reci-
bilo como estadista, recíbeno tamén como xefe relixioso.

Nunca os vin a vostedes axeonllarse cara á Meca cando vén
un estadista árabe. Tampouco os vin empregar o kipá cando
vén un estadista xudeu. 

Vaian vostedes á misa o Día da Patria, ¡faltaría máis!, están
no seu dereito, pero fágano a título persoal. Teñen unha
oportunidade de ouro de mesturarse co pobo como crentes,
e compartir coa xente que comparte con vostede esa comu-
nión de las almas da que falan os católicos; a Dios lo que es
de Dios y a la política lo que es de la política. Non nos insul-
ten, por favor, intercedendo por xente que non temos nada
que ver con iso diante dunha estatua.

E a pregunta que lle formulo: ¿que tipo de xustificación
administrativa e lexislativa sustenta a participación do presi-
dente da Xunta de Galicia, ou de representantes do goberno
de todas e todos os galegos, en actos de tipo relixioso con
carácter oficial, cando o artigo 16.3 da Constitución procla-
ma que ningunha confesión terá carácter estatal? 

Moitas grazas. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Iglesias.

Ten a palabra o presidente da Xunta.

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

Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, moitas grazas polo ton da súa pregunta. Referíndo-
me exactamente ao artigo que vostede sinala, o artigo 16 da
Constitución, efectivamente, nese artigo establécese clara-
mente que ningunha confesión terá carácter estatal. Engade,
como vostede sabe, ese mesmo artigo que os poderes públi-
cos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade espa-
ñola. E adicionalmente engade que os poderes públicos
manterán as conseguintes relacións de cooperación coa Igre-
xa Católica e as demais confesións. 

Polo tanto, señoría, debe vostede interpretar, e así o facemos,
que cando un membro da Xunta de Galicia ou do Goberno
central ou dun concello ou dunha deputación participa nun
acto deste carácter relixioso, participa, sen ningunha dúbida,
respectando a Constitución e no exercicio da mesma, man-
tendo as relacións coa Igrexa Católica e as demais confe-
sións a que houbera lugar.
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Señoría, os políticos, igual ca vostede, igual ca min, non
podemos vivir de costas á realidade. E como non vivimos de
costas á realidade sabemos que no noso país, cando se lle
pregunta ao pobo, este pobo di, aproximadamente, que entre
o 70 % e o 75 % do pobo español se declara católico, o cal,
como é natural, non significa máis que o que opina o pobo
sobre o seu dereito a transcender, como vostede reflectía.

O que é certo, señoría, é que a relixión forma parte da socie-
dade e o que é certo tamén é que hai aspectos nos que a
sociedade se xunta en torno a un acto relixioso, a unha festa,
a unha manifestación de loito... E o que é certo tamén, seño-
ría, é que cando imos a un pasamento, xa sexa laico ou xa
sexa relixioso, non o eliximos os políticos, senón as familias
do falecido.

Señoría, os gobernos limitámonos a vivir o feito relixioso
coa normalidade da sociedade na que vivimos. E por iso a
Constitución declara a España como un estado aconfesional,
certamente, pero por iso a mesma Constitución di que os
poderes públicos respectemos as crenzas relixiosas e teña-
mos unha relación normal coa Igrexa Católica e con outras
confesións. 

Señoría, o que pretende este goberno e os gobernos anterio-
res é limitar a vivir como un feito normal as exposicións e as
manifestacións de liberdade relixiosa do pobo ao que per-
tencemos.

Estou convencido, señoría, que probablemente esta pregun-
ta, que é a primeira súa, e que lle agradezo –insisto– o seu
ton, pois non escolle vostede a semana máis apropiada para
facer esta pregunta. Na última semana estiven en cerimonias
católicas, en cerimonias sintoístas e en cerimonias budistas. 

Dende logo, non fun alí porque me fixen budista ou sintoís-
ta, senón por respecto á cultura do pobo nipón. (Murmurios.) 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

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

Estiven en varios templos budistas, en varios tempos sinto-
ístas e na catedral de Santiago. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) Insisto, non polas miñas crenzas, senón
por respecto ao pobo que acolle ao representante de Galicia
e do seu goberno. 

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, presidente.

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

Señoría, estou convencido que vostede, que é unha persoa
tolerante, entenderá que, se as autoridades niponas, relixio-
sas ou civís, invitan o presidente de Galicia a visitar un tem-
plo budista, a celebrar unha cerimonia (Murmurios.) e darlle
unha aperta...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

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

...aos deuses nipóns, vostede comprenderá que sería unha
falta de educación desprezalos. 

Moitísimas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica da señora Iglesias Sueiro.

A señora IGLESIAS SUEIRO: Señor presidente, unha cousa é
que vostede vaia a un país como visitante e nese país teña
que poñer un burka ou teña que poñer un kipá ou teña que
poñer un veo, pero é vostede o anfitrión, e o anfitrión ten a
obriga de recibir ao xefe do estado que veña co protocolo
que require esa dignidade que se lle outorga como xefe do
estado.

Por outra banda, dime vostede que un 25 % dos galegos non
participan na relixión católica. A min paréceme unha inmen-
sa minoría, unha inmensa minoría a ter en conta. 

Por outro lado, eu non lles digo a vostede que non asista a
onde lle pareza que teña que asistir, pero non representándo-
nos a nós, porque nos está marxinando, porque non nos
representa nese momento. E vostede tamén é o presidente
dese 25 % de galegas e galegos que non compartimos esas
crenzas. 

E, francamente, a ostentación coa que se fan os actos reli-
xiosos, os funerais do Estado, etc. etc., é, se non insultante,
é polo menos un pelín agresivo cara aos que non estamos por
esas.

E máis nada. Con respecto ao argumento da tradición, vexo
que vostede non o utilizou e paréceme ben. Porque os que
defenden estas historias como tradición, tamén son os mes-
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mos argumentos dos que defenden a ablación das nenas.
Entón, máis que tradición, falemos de evolución. 

E moitas grazas e non teño nada máis que dicir.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Iglesias. 

Réplica do presidente da Xunta.

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

Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, intentamos ler o artigo 16 da Constitución ao que
vostede se refire e nese artigo –volvo reiterar– hai tres pro-
nunciamentos: o Estado español é aconfesional; hai que
manter unhas relacións coa Igrexa Católica e as demais con-
fesións; e débense de respectar dende as institucións as cren-
zas do pobo. 

Iso é o que está facendo este goberno e o que fixeron –estou
convencido– os gobernos que me precederon e os gobernos
que me sucederán. 

Recordo que todos os presidentes da Xunta foron á celebra-
ción do Apóstolo Santiago, todos. Evidentemente, cando vén
o Santo Pai a Galicia non vén só como un líder relixioso,
senón, como vostede sabe, como un xefe dun estado. 

Polo tanto, cando veñan autoridades xudías ou musulmás
serán recibidas exactamente igual e co mesmo respecto que
veñen o resto dos líderes relixiosos, sexan ou non xefes de
estado e teñan a dobre condición do Santo Pai. 

O que si é evidente é que o artigo 16 foi pactado polo Parti-
do Comunista, pola Unión de Centro Democrático e por
Alianza Popular. Daquela estabamos polos consensos, seño-
ría, e agora parece que hai unha certa ruptura pola ruptura,
que é sorprendente que o que construímos entre todos agora
non nos demos conta que hai que mantelo, porque ese res-
pecto que construímos entre todos segue sendo o respecto
polos demais.

Mire, señoría, vostede, que supoño que terá relacións con
Izquierda Unida, aínda que non en Galicia, supoño que no
resto de España si terá relacións, un dos alcaldes, por exem-
plo, de Málaga, o alcalde de Archidona, é de Izquierda

Unida. E ese alcalde considerou oportuno e someteu ao
pleno nomear alcaldesa perpetua a Nosa Señora da Gracia. 

Señoría, cando un alcalde de Izquierda Unida considera
alcaldesa perpetua a virxe do seu pobo, vostede comprende-
rá que non sei a pregunta que vostede lle podía formular,
pero me temo que tería dificultades para xustificar a pregun-
ta e, dende logo, non a resposta. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

Se un alcalde de Izquierda Unida, é dicir, da súa antiga for-
mación política, fai isto en Andalucía —non un, moitísi-
mos—, se os alcaldes de Izquierda Unida van ás procesións
en Andalucía o xoves santo, o venres santo, o sábado de
resurrección, evidentemente comprenderá vostede que non o
fan, probablemente, para testemuñar na súa crenza relixiosa,
senón por mostrar un respecto ao seu pobo e á maioría do
seu pobo.

Señoría, estou convencido de que vostede non me proporía
nunca que a Xunta abandone o Camiño de Santiago. Estou
convencido de que vostede nunca me propoñería que a
Xunta abandone a rehabilitación dos mosteiros, a rehabilita-
ción das catedrais, que desaparezan as festas turísticas da
Semana Santa de Ferrol, da Semana Santa de Viveiro, que
non rehabilitemos o templo da Virxe da Barca ou que non
rememoremos e que a xente vaia a San Andrés de Teixido. 

Mire, señoría, agora que viñeron...

A señora PRESIDENTA: Presidente, por favor.

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

...56 países da Organización Mundial do Turismo, organiza-
ción de Nacións Unidas, tiven a ocasión de falar con indo-
nesios, con paquistanís, con árabes... e eu mesmo vin como
o vicepresidente de Irán lle daba un abrazo ao Apóstolo San-
tiago. Espero e desexo que á volta ao seu país non teña unha
pregunta...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

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

...como a que vostede me formula.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Seguinte pregunta.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. José
Luis Méndez Romeu, do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre as medidas previstas en relación coa gobernabili-
dade das institucións

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a súa
pregunta, o señor Méndez Romeu.

O señor MÉNDEZ ROMEU: Moitas grazas, señora presidenta.

Señor Feijóo, onte vostede deu o primeiro paso para resolver
unha crise en Santiago. Logo de 1.000 días, de tres anos
completos, vostede, por fin, tomou unha decisión. Unha
decisión, ademais, en relación cos seus propios erros, porque
foi vostede quen dende hai tres anos vén adoptando as deci-
sións fundamentais que levaron o Concello de Santiago á
ruína na que se atopa, sen precedentes na Galicia democrá-
tica.

E vostede agora decide, e non sen tempo, facendo correr
toda a lista ata o número 25. Resulta que agora a totalidade
menos un dos membros desa lista non son idóneos para
aquelas funcións para as que foron elixidos. Logo entón,
¿por que figuraban nesa lista?, ou ¿por que e quen decidiu
conformar esa lista con persoas manifestamente tan pouco
capaces? Aínda máis, desprezando as persoas propostas na
lista abertamente están propoñendo que pasen a formar parte
da corporación persoas non electas.

Señor Feijóo, vostede debe de pedir perdón aos cidadáns,
debe pedir perdón por ter elixido e designado o señor Conde
Roa como alcalde cando eran notorios –e vostede non o podía
ignorar– os seus compromisos, os seus problemas persoais e
inmobiliarios, como os coñecía toda a cidade de Santiago.

Ten que pedir perdón, señor Feijóo, por ter nomeado o señor
Currás, manifestamente incompetente para comprender o
que ocorría no concello que gobernaba, a pesar de que esta-
ba escrito en abondosas páxinas publicadas en sumarios
xudiciais.

E ten que pedir perdón por ter prolongado esta situación ata
que a xustiza inhabilitou a meirande parte do goberno dese
concello.

Señor Feijóo, a intervención da xustiza constata o fracaso da
política. Non se poden trasladar a outra instancia as deci-
sións que lles corresponden aos poderes elixidos, e, neste
caso, intervidos constantemente por vostede. 

Si, señor Feijóo, ten que pedir vostede perdón por ter subor-
dinado os intereses dunha gran cidade de Galicia aos intere-
ses partidarios do seu grupo, e para facelo de xeito sistemá-
tico crebando a confianza dos cidadáns nas institucións e
crebando mesmo o correcto funcionamento dos servizos que
presta. 

¿Vai pedir perdón, señor presidente?, ¿vai facer algo para
impedir que se repitan estes sucesos en Galicia? (Aplausos.)

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

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

Moitas grazas, señora presidenta.

Señorías, non sei se pedir perdón é un concepto relixioso e
non debería de manifestarme como presidente de Galicia en
relación con este asunto, pero si o que lle vou é a contestar
á pregunta con absoluta cordialidade.

Mire, señoría, vostede pregúntame sobre a gobernabilidade
das institucións. Efectivamente, a estabilidade é o elemento
fundamental para a gobernabilidade das institucións. En
Galicia, como sabe, levamos cinco anos longos cun Gober-
no estable, cun único Goberno, cun único presidente e un
grupo parlamentario que sen fisuras apoia o labor do Gober-
no na anterior lexislatura e nesta lexislatura.

É evidente, señoría, que isto é un exemplo de gobernabilida-
de. Vostede sabe moi ben que hai outras experiencias con-
trarias sobre exemplos dun único Goberno, un único presi-
dente e un grupo parlamentario unido que apoia o Goberno,
porque vostede as coñece moi ben. Polo tanto, señorías,
sobre a gobernabilidade da Xunta, que é a miña responsabi-
lidade como presidente e como deputado, creo que estamos
dando mostras todos os días. 

Vostede proponme que falemos sobre Santiago. Por suposto
que teremos que falar sobre o que vostede considere oportu-
no. En Santiago o que fixemos foi aplicar a lei. Aplicar a lei,
por exemplo, señoría, do mesmo xeito que a aplican voste-
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des en Ames, onde todos os concelleiros foron cesados e
están no Concello de Ames, que non é un concello calquera,
limítrofe a Santiago, concelleiros do PSOE que non estaban
nas listas.

Pero, señoría, o que é certo e verdade é que vostedes aplica-
ron a lei, e nós aplicamos a lei, porque ademais houbo unha
sentenza. Unha sentenza por tomar un acordo na Comisión de
Goberno de Santiago co visto e prace dos técnicos, por pagar
honorarios que non se pagaron porque se renunciaron a eles
e, polo tanto, sen ningún quebranto da facenda pública.

Por certo, no mesmo concello onde a Comisión de Goberno
do Partido Socialista tamén aprobaba financiar honorarios a
tenentes de alcalde do Partido Socialista, despois concreta-
ron que eses honorarios eran gratis. Habería que saber en
consecuencia como hai despachos de avogados na cidade
que defenden gratis a concelleiros socialistas. Pero, como é
natural, non é a cuestión que nos ocupa.

O que si lle digo, señoría, é que o próximo alcalde de San-
tiago estaba na lista do PP, foi elixido polos cidadáns do PP
e dentro da situación xudicial na que vivimos, con respecto
á xustiza, aínda que falara só en primeira instancia, faremos
o que faría un demócrata: aplicar a lei. Exactamente igual
que está facendo agora o Partido Socialista Obreiro Español
no Congreso dos Deputados: aplicar a lei.

Por iso, señoría, garantimos a gobernabilidade de Santiago.
Gustaríame que vostede me concrete. O primeiro que ten que
facer un Goberno é ter un grupo detrás sólido. ¿Vostedes teñen
un Grupo Socialista sólido no Concello de Ourense? Non.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): O
segundo que ten que facer é aprobar un presuposto. ¿Vostedes
aprobaron o presuposto no Concello de Lugo? Non. ¿Vostedes
aprobaron o presuposto no Concello de Ourense? Non. 

Señoría, ¿de que gobernabilidade me fala? Nós cumprimos
as sentenzas e cumprimos a lei. Vostedes non se poñen de
acordo nin sequera para gobernar alí onde perderon as elec-
cións.

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas.

Ten a palabra para a réplica don José Luis Méndez Romeu.

O señor MÉNDEZ ROMEU: Señor Feijóo, as súas responsabi-
lidades son indelegables e intransferibles. Toda Galicia foi
testigo dos seus cambios erráticos de criterio ao longo dos
tres últimos anos. Eu fálolle hoxe de Santiago, pero podería-
lle falar do Porriño, poderíalle falar de Trazo, poderíalle
falar de Miño, e logo nesta mesma sesión falaremos da
Estrada e do próximo alcalde de Santiago.

Señor Feijóo, vostede vén desprezando no Parlamento calque-
ra intento de pactar unhas normas mínimas que impidan que se
repitan sucesos como en Santiago. ¿Lembra vostede que nou-
tra época en España existía unha fonda preocupación diante da
multiplicación dos casos de transfuguismo? ¿Lembra vostede
que iso foi abordado mediante un acordo entre as forzas polí-
ticas estatais e territoriais que despois foi elevado a rango nor-
mativo de lei? ¿E que dese problema que tanto preocupaba e
tanta alarma social causaba hoxe non quedan rastros? 

¿Por que vostede en Galicia vén impedindo que poida exis-
tir calquera acordo de mínimos e vén boicoteando, blo-
queando, cercenando calquera intento de chegar a un acordo
en materia dos casos de corrupción? ¿Non lle parece oportu-
no, non lle parece axeitado, non lle parece que é o momen-
to? Logo, ¿que fai?

Porque iso si, diante dos medios vostede fai declaracións
ampulosas, recoñece o custo que teñen estes problemas, pero
logo cero actuacións, cero iniciativas e toda a preocupación
para que non poida existir ningún acordo en Galicia.

¿Non percibe realmente ese clamor social? ¿Dálle igual Gür-
tel que Marcial Dorado, Santiago que O Porriño, caixa B que
financiamento ilícito? 

Señor Feijóo, ¿realmente diante de cada problema importan-
te vai haber que agardar mil días, tres anos...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor MÉNDEZ ROMEU: ...a que vostede estea acurralado e
non lle quede máis remedio que tomar unha decisión?
(Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra o presidente da Xunta.

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

Señor Méndez Romeu, con toda a cordialidade, garantir a
gobernabilidade das institucións é o que está a facer o grupo
político ao que pertenzo en toda Galicia.

Mire, señoría, repasemos a situación das cidades, por non ter
que repasar a dos 314 concellos. Na Coruña hai presupostos
e funcionamento ordinario do concello. En Ferrol hai presu-
postos e funcionamento ordinario do concello. En Santiago
houbo presupostos e seguirá habendo funcionalidade, nor-
malidade no concello. (Murmurios.) En Vigo o Partido
Popular solventou o problema da soidade do Partido Socia-
lista Obreiro Español. En Lugo, señoría, vostedes nin teñen
presuposto nin teñen gobernabilidade. E en Ourense, seño-
ría, nin teñen presupostos nin teñen gobernabilidade.

Señoría, non habería tempo nesta pregunta de relatar o
número de imputados (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) que teñen vostedes en Galicia. Se quere podémo-
los repasar, pero imos ir aos máis grandes:

O alcalde de Lugo está imputado varias veces. (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.) O ex concelleiro e núme-
ro un da corporación despois do alcalde, o señor Liñares,
está en liberdade baixo fianza. 

Señoría, en Ourense, o ex alcalde do Partido Socialista está
en liberdade baixo fianza. En Ourense o alcalde actual está
imputado varias veces; entre outras cousas, por non pagar
determinados impostos e por adxudicar obras sen concurso.

Señoría, cinco membros do Partido Socialista Obreiro Espa-
ñol en Ourense imputados. Hai cinco do Partido Socialista
Obreiro Español imputados, catro na lista do 2011. (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Acuña, ten unha chamada á
orde. 

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

Señoría, por delitos non de pagar...

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

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

...o mesmo que vostedes acordan en Santiago ou en Corcu-
bión, é dicir, os honorarios dun concelleiro, senón por mal-
versación e por cofeito. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.)

Señoría, teñen vostedes imputados o deputado de Lugo da
Deputación en materia de obras. 

Polo tanto, señoría, cando vostede me pregunta exactamen-
te pola responsabilidade do Partido Popular asúmoa na súa
totalidade, e, por suposto, que pedín desculpas pola situa-
ción de Santiago e por iso actuamos en Santiago a mesma
semana onde temos a notificación da sentenza. 

Señoría, ¿vostedes exactamente que é o que propoñían en
Santiago? Vostedes propoñían tres cousas, teño aquí as
declaracións do seu líder en Santiago, de momento: o Parti-
do Socialista pide que Agustín Hernández asuma a acta, que
o señor alcalde Currás dimita e que o presidente Feijóo non
interveña o concello. Exactamente fixemos e coincidimos co
Partido Socialista Obreiro Español en Santiago. (Aplausos.)
Exactamente o mesmo, señoría, exactamente o mesmo. O
señor Currás dimitiu, o señor Agustín Hernández asumirá o
compromiso da acta e o presidente da Xunta non interveu o
Concello de Santiago. 

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

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

O problema que ten o Partido Socialista neste momento é
que non sabe nin onde vai nin que pretende. 

Mire, señoría, se me pregunta pola gobernabilidade das ins-
titucións, reitero: na Xunta haina, nos concellos gobernados
polo PP haina, haina en Santiago, haina en Vigo grazas ao
partido maioritario que gañou as eleccións...,

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, presidente. 

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

...o PP; (Pronúncianse palabras que non se perciben.) en
Ourense e en Lugo non a hai. ¿Sabe, señoría, o que penso real-
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mente? Que o cambio en Santiago é o que vostedes desexarí-
an en Lugo e en Ourense, pero non se atreven a facelo.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

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

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Seguinte pregunta.

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de D. Fran-
cisco Xesús Jorquera Caselas, do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, sobre a asunción de responsabilidades en
relación coa situación do Concello de Santiago de Com-
postela

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a pala-
bra o señor Jorquera Caselas. 

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.

Señor Feijóo, creo que xa lle teño dito que vostede vai pasar
á historia disputándolle a Harry Houdini a condición de
mellor escapista e ilusionista de todos os tempos. As súas
fuxidas non poden ser máis oportunas. A sentenza que inha-
bilita a sete membros do Goberno municipal de Santiago hai
que recoñecer que o pillou a vostede ben lonxe. Non lembro
ben agora se foi en Xapón nun templo sintoísta ou se foi na
inopia. 

Quero lembrarlle que no seu momento vostede se referiu á
imputación destes concelleiros como un asunto menor, froi-
to, segundo vostede, dun trámite administrativo feito cos
informes preceptivos, e hoxe mesmo volveu facelo. Ese é o
seu respecto pola xustiza.

Pero como ilusionista tampouco ten prezo, porque vostede
reflexiona sobre como a corrupción desprestixia as institu-
cións, como se o conto non fose con vostede. Pero o conto si
que vai con vostede, señor Feijóo, porque vostede non exer-
ceu as súas responsabilidades, nin como presidente da Xunta
de Galiza, nin como presidente do Partido Popular de Galicia.

O de Santiago era a crónica dunha morte anunciada. Xa hai
máis dun ano que nesta mesma Cámara lle demandei que a
Xunta de Galiza iniciase os trámites para disolver a corpora-

ción e convocar novas eleccións. E vostede ¿que fixo? Pois
non fixo nada, absolutamente nada. En marzo deste ano, tras
a apertura de xuízo oral, volvín demandarllo e demandeille
que exixise a dimisión dos concelleiros imputados. Pero
vostede preferiu volver mirar para outro lado, incumprindo
os compromisos que adquiriu ante este Parlamento e incluso
o propio código ético do seu partido. Aínda que, por supos-
to, son moito máis importantes os compromisos que adqui-
riu ante este Parlamento. 

Mire, tivo que chegarse a unha situación insostíbel. Tivo
que chegarse á situación esperpéntica de que en Santiago só
quedasen dúas persoas electas dos trece concelleiros do
Partido Popular que foron elixidos nas eleccións munici-
pais, de que se acumulasen xa doce dimisións, de que hou-
bese seis causas xudiciais abertas contra concelleiros do
Partido Popular, de que a lista de imputados leve camiño de
figurar no libro Guinness dos récords, para que vostede se
dese por enterado. 

Señor Feijóo, vostede deixou podrecer a situación en San-
tiago até que o fedor deixou a todos sen respiración. Quizais
por esa razón sexa precisamente o conselleiro de residuos
urbanos o chamado a asumir a alcaldía.

Como onte dixo a miña compañeira Ana Pontón...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor JORQUERA CASELAS: ...–e xa remato– toda unha
metáfora da situación noxenta e asfixiante á que o Partido
Popular levou ao Concello e a cidade de Santiago de Com-
postela.

Por iso, señor Feijóo, ¿pensa asumir as súas responsabilida-
des a respecto da situación deste concello? (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o presidente da Xunta.

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

Moitas grazas, señora presidenta.

Señoría, fálame vostede do lugar onde estaba cando recibín
a sentenza, que era unha mostra –algún compañeiro seu dou-
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tros partidos así o referiu– de que eu escapaba de Galicia
ante as sentenzas xudiciais. ¿Vostede sabía o contido da sen-
tenza? ¿Vostede cre que eu tiña que escapar do contido
dunha sentenza porque vostede sabía que era condenatoria e
eu sospeitaba que era absolutoria? En todo caso, señoría,
estou convencido de que a Casa Imperial de Xapón non esta-
ba en conivencia coa Xunta de Galicia cando sinalou un día
para recibir o presidente da Xunta. (Risos.)

Pero, señoría, volvendo aos casos que nos ocupan, reitero o
dito en Santiago: a xustiza na súa primeira instancia falou,
aínda quedan moitas instancias, e a xustiza, como vostede
sabe, ás veces cambia e muda de opinión.

Señoría, sigo pensando que os sete concelleiros do PP de
Santiago non son ningúns delincuentes, e sigo pensando que
non actuaron a sabendas de que estaban prevaricando; esa é
a miña opinión. Pero nós respectamos as sentenzas, non
facemos algaradas diante dos xulgados. (Murmurios.)

Señoría, o que si é certo é que me sorprende que se vostedes
crían que non se debería de facer, ¿por que non denunciou o
BNG en Santiago ese acordo da Comisión de Goberno?
¿Será, señoría, porque como dicía onte unha compañeira do
Partido Popular –e hoxe reflíctese na prensa– o alcalde do
BNG en Monforte pagou honorarios a un concelleiro do
BNG de Monforte para defenderse dunha causa que afecta
incluso temas particulares dese concelleiro en Monforte?
Señoría, seguro que no turno de réplica vostede me poderá
acreditar se con diñeiro público se pagaron case 2.000 euros.

Sobre o tema de imputados, con todo o respecto, señoría,
¿saben vostedes que todos os concelleiros do BNG en
Ourense foron imputados? Todos. ¿A vostede dálle igual?
Correcto. (Risos.) (Murmurios.)  

Falando do cambio de persoas non electas que non ían nas
listas, señoría, ¿sabe vostede que nun concello importante da
provincia da Coruña, en Ribeira, todos os concelleiros do
BNG actuais non ían nas listas que foron ás eleccións?
Todos. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Risos.)  

Señorías, se imos á provincia de Lugo...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

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

...se imos á provincia de Lugo, señorías,... 

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

Espere. ¡Silencio, por favor!

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

...señorías, se imos á provincia de Lugo, ¿sabe vostede,
señor Jorquera, que todos os concelleiros de Vilalba do BNG
todos dimitiron e todos os que están agora non estaban nas
listas? 

Señoría, ¿exactamente que é o que teño que aprender do
BNG?

Mire, señoría, eu asumo a miña responsabilidade de antepo-
ñer a lei e de antepoñer a presunción de inocencia ante un
caso administrativo resolto e fallado en contra de sete con-
celleiros en Santiago. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) Asumo esa responsabilidade...,

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

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

...ao mesmo tempo que asumo a responsabilidade de respec-
tar a xustiza, ao mesmo tempo que asumo a responsabilida-
de de poñer o primeiro código ético para os altos cargos da
Administración autonómica. E asumo a responsabilidade de
que cando hai medidas cautelares en calquera asunto en
materia de corrupción pido a dimisión inmediata dos res-
ponsables presuntos. 

E do mesmo xeito, señoría, non me vou escudar nas miserias
do Bloque Nacionalista Galego...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

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

...para dar a cara en Santiago, démola e démola contunden-
temente, respectamos os tempos da xustiza, respectamos a
lei, e o alcalde de Santiago pode ser un concelleiro do Parti-
do Popular.

Lamento, señoría, que vostede non acepte polo menos a cró-
nica dos feitos indiscutibles que acabo de facer.
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Moitas grazas, señoría (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

Réplica do señor Jorquera Caselas.

O señor JORQUERA CASELAS: Señor Feijóo, fágolle un
emprazamento: na próxima sesión de control ao portavoz
parlamentario do BNG rexistre unha pregunta, que lle res-
ponderei gustoso, (Aplausos.) pero hoxe quen pregunta son
eu.

Mire, e fágolle unha invitación: volva ver o vídeo electoral
do Partido Popular nas pasadas eleccións municipais, nas
que, por certo, falaba o señor Agustín Hernández falando das
bondades da candidatura do señor Conde Roa. Aí nese vídeo
fálase de que Santiago necesita ar fresco, de que Santiago
non pode ser a capital das fochancas. Toda unha premoni-
ción: Santiago non pode ser a capital das fochancas.

Pero vou lembrarlle as súas responsabilidades porque voste-
de ten mala memoria. Vostede deu o visto bo á candidatura
do señor Conde Roa á alcaldía de Santiago. Como xa lle teño
dito, aínda que vostede resida en Monte Pío, debe de ser o
único residente en Santiago de Compostela que non sabía o
que buscaba o señor Conde Roa. Vostede ratificou ao señor
Ángel Currás, pese á súa dupla imputación. Vostede deu
cobertura e respaldo ao Goberno municipal en cada unha das
causas xudiciais abertas. Vostede preferiu sempre mirar para
outro lado ante todos os escándalos que salpicaban o Gober-
no municipal de Santiago. En definitiva, vostede actuou
como cómplice e encubridor da situación escandalosa do
Concello de Santiago.

Vostede é responsábel dunha situación rocambolesca, señor
Feijóo: que Santiago vai ter o terceiro alcalde en tres anos,
que acabe sendo alcalde o número vinte e cinco da candida-
tura do Partido Popular, ¡o último da lista! Vostede é res-
ponsábel por amparar un Goberno municipal que pasará á
historia polo dano e pola vergoña causada aos cidadáns de
Santiago, que pasará á historia por causar un dano irrepará-
bel á imaxe da capital de Galiza, da nosa capital.

Mire, vostede o único que fixo foi manobrar para que non
houbese prazo legal para disolver a corporación e convocar
novas eleccións..., 

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor JORQUERA CASELAS: ...que era o único xeito de
rexenerar a institución, porque a institución non se vai rexe-
nerar con dedocracia, señor Feijóo, tendo un Goberno muni-
cipal que pode estar conformado na súa maioría por persoas
que non elixiron os cidadáns.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o presidente da Xunta.

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

Señoría, lamento que non aclare se realmente vostedes paga-
ron ou non pagaron con diñeiro público 2.700 euros a un
concelleiro de Monforte, gobernado polo BNG. (Murmu-
rios.) Porque do que estamos falando aquí, señoría, é de se
eses actos son legais ou non o son. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Porque hai un xulgado en Santiago
que inhabilitou sete concelleiros, non por pagar, senón por
autorizar que se pagara, e non se pagou. (Murmurios.) Vos-
tedes, señoría, non autorizan, ¡vostedes pagan! (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.)

Estamos denunciando politicamente un feito, señoría, (Mur-
murios.) que, por suposto, non se preocupe, non se preocu-
pen, señorías, que non somos iguais (Murmurios.) (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) (Aplausos.) Señoría,
vólvollo reiterar: non somos iguais. E non somos iguais,
señoría, porque aceptamos o Estado de dereito, porque acep-
tamos as sentenzas aínda que non as compartamos e porque,
dende logo, non pedimos indultos a concelleiros do PP amo-
sando que vostedes piden indultos a outras persoas condena-
das por sentenza firme.

Pero, señoría, vostede fálame de tres alcaldes en tres anos,
vostedes tiveron tres tenentes de alcalde en Ourense na pasa-
da lexislatura, ¡tres! Señoría, vostedes cambiaron o 100 %
dos seus concelleiros no Concello de Ourense. E, señoría, en
dous anos pasaron de ter un partido a tres partidos. 

Polo tanto, señoría, sobre as posibilidades de que os cida-
dáns nos exixan, teñen todo o seu dereito, pero que vostedes
non están en condicións de dicir nada iso é tamén verdade.
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Señoría, si vostedes teñen unha pose, coñecida. Vostedes
teñen unha pose, non queren que estea o alcalde de Santia-
go, nin o alcalde de Lugo, nin o alcalde de Ourense, e é ver-
dade. Do que depende do PP xa actuou, do que depende do
BNG, ¿que van  facer? 

Señoría, en Ourense e en Lugo non están os alcaldes porque
gañaron as eleccións. Os alcaldes de Lugo e de Ourense,
imputados varias veces, non están, señoría, no concello
polos votos do PSOE, que son insuficientes; non están polos
votos dos cidadáns, porque a maioría tívoa o PP; están polos
votos do BNG.

Señoría, déixese de poses, ¿que van facer en Lugo e Ouren-
se? Manter aos alcaldes plurimputados durante toda a lexis-
latura, ¿si ou non? Como de momento é que si, señoría, déi-
xense de poses, actúen en consecuencia, e eu teño que dicir-
lle que sen dúbida todos temos que mellorar. Señor Jorquera,
vostede tamén, o seu grupo tamén. 

Isto de que en Ribeira todos os concelleiros do BNG dimi-
tan e collan a membros non electos, ¿e agora fálame voste-
de a min? Isto de que en Vilalba –que creo que vostede
coñece dunha forma especial– os concelleiros do BNG
dimitan...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

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

...e agora estean persoas non electas, ¿e fálame a min de que
un membro desa lista sexa o alcalde de Santiago, un mem-
bro electo dunha lista despois dunhas eleccións democráti-
cas?

Señoría, vostedes pagan os avogados dos seus concellos e
vostedes agora incriminan un partido simplemente por acor-
dar deixalo sen efecto. 

Vostedes agora cambian as listas na súa totalidade nos con-
cellos aínda que non gobernan...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor presidente.

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

...e onde gobernan, señoría, son imputados ao 100 %. (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.)

Pero quero dicir, señoría, con todos os respectos, que esta-
mos interesados en saber se o alcalde de Lugo e o alcalde de
Ourense van seguir, non cos votos do PP, nin cos votos do
PSOE, que son insuficientes, senón se vostedes van seguir
manténdoos como alcaldes. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Pregunta ao Sr. presidente da Xunta de Galicia de Dª
Yolanda Díaz Pérez, do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, sobre as medidas previstas para rexenerar a
vida democrática de Galicia

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a pala-
bra dona Yolanda Díaz Pérez.

A señora DÍAZ PÉREZ: Grazas, presidenta.

Bos días. Bo día, señor presidente.

Eu non sei se vostede leu as urnas despois do pasado día 25
de maio, seguro que si, pero as urnas, e seguramente que
concordará con Alternativa Galega de Esquerda, dixeron
dúas cousas: a primeira cousa que dixeron é que estaban far-
tos da corrupción, esa corrupción, esa pantasma que se
estende, que ateiga todas e cada unha das institucións do
noso pobo, que ateiga as institucións dende Santiago de
Compostela ata a Zarzuela, todas e cada unha das institu-
cións: a Coroa, a Administración pública, o poder xudicial,
as entidades financeiras corruptas, as prácticas deses corrup-
tores dos que nunca vostede quere falar. Dixeron que esta-
ban fartos. 

Dixeron ademais que estaban fartos dun presidente da Xunta
–como acaba de facer– que non asume as súas responsabili-
dades, non as súas culpas, eu concordo con vostede: a súa
responsabilidade, porque foi responsabilidade súa decidir
que Gerardo Conde Roa, a sabendas do risco que conlevaba,
porque vostede coma min, coma case toda a cidade de Com-
postela, coñecía os riscos que había detrás de Gerardo
Conde Roa. Pero vostede apostou por el, e dixo que tiña que
ser o seu candidato. Hoxe, ex alcalde condenado. 

Pero mesmo tamén é que temos que vivir o esperpento na
capital de Galicia de ter un segundo alcalde xa duplamente
imputado. 
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E temos que ver en breves días que imos nomear un novo
alcalde, señor Feijóo, –que me vai permitir con absoluto res-
pecto– que tamén reflicte unha nova práctica ou unha nova
forma de corrupción que foi denunciada nas urnas, que son
as portas xiratorias. (Murmurios.) O señor conselleiro
actualmente de Infraestruturas –si, si– é un exemplo claro
das portas xiratorias. Chámelle como queira, pero é así.

Pero as urnas, á parte de dicir que estaban fartos da podremia
deste réxime bipartidista, que lle vou dicir o que é o biparti-
dismo. O bipartidismo é unha forma de goberno na que man-
dan os que non se presentan ás eleccións: os corruptores, os
do Ibex 35. Ese é o bipartidismo, iso foi o que denunciaron
as urnas o pasado 25 de maio. Pero as urnas tamén dixeron
que estaban fartos da política do Partido Popular, da política
dos seus recortes, das agresións ás clases populares, que esta-
ban fartos de que lles conxelaran as pensións aos nosos pen-
sionistas, que conxelaran os salarios aos nosos traballadores.
Dixeron que estaban fartos de todo o que vostedes estaban a
practicar, que estaban fartos dese artigo 135 da Constitución.

E diante de todo isto, o pobo falou unha lingua distinta á súa,
señor Feijóo; o pobo dixo que quería algo fundamental para
podermos vivir, que queriamos traballo, pan, dignidade e,
por suposto, vivenda. ¿Vai atender vostede á lingua, á voz do
pobo, señor Feijóo, ou vai seguir dicindo que o que pasou en
Santiago de Compostela é unha cousa normal? Mesmo imos
ter que poñerlle a vostede unha medalla; semella que á vista
do que ten respondido nesta sesión de control vostede se
merece unha medalla. 

¿Vai facer algo, señor Feijóo, para cambiar esta situación?
(Aplausos.)

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

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

Moitas grazas, señoría.

Non sei se vostede leu –eu, dende logo, intenteino interpre-
tar– o que pasou nas urnas o 25 de maio. Por exemplo, na
súa coalición perderon a metade dos votos en tan só vinte e
catro meses, pero ese é o seu problema.

Nós estamos aquí –e eu especialmente pola miña responsa-
bilidade– para respectar a lei, para respectar os procedemen-

tos, para pedir e seguir garantindo a transparencia na Admi-
nistración e para, por suposto, asumir as sentenzas provisio-
nais da xustiza, e as firmes evidentemente aínda máis. Seño-
ría, nós defendemos unha política limpa e respectamos a
xustiza. Esa é a nosa proposta. 

E por iso cando vostede fala, sorpréndeme que nos dea lec-
cións para rexenerar a vida democrática. Mire, señoría, ¿é
acaso democrático configurar unha lista sometida ás urnas e
posteriormente, cando un membro renuncia a esa lista, non
deixar que pase a seguinte da lista sometida ás urnas? (Mur-
murios.) ¿É iso democrático, señoría, ou é unha fraude elec-
toral? (Aplausos.)

Señoría, non me vou citar, pero si vou citar a persoa maltra-
tada politicamente: “Sobre el trato recibido, yo, que soy
feminista, le llamaría malos tratos o acoso. Llegó un
momento en que mi salud mental y mi dignidad ya no sopor-
tan esta situación”. Señoría, é evidente que vostede non
necesita imputar a ninguén, vostede impútaos, procésaos,
condénaos e expúlsaos. Nós non somos así, señoría. Primei-
ra diferenza fundamental.

Señoría, ¿vostede cre que é rexenerar a vida democrática
insultar permanentemente con base na súa situación parla-
mentaria? Mire, señoría, vostede chegou a dicir que este Par-
lamento era “unha cámara de gas” –vostede non, o seu
xefe–, que era “a casa dos mortos”; a este Goberno chamou-
lle un “Goberno nazista”, e agora acaba de proferir outro
insulto contra un membro do Goberno. Señoría, non hai
moitas diferenzas en determinadas ideoloxías extremistas
que vostedes representan en España e que outros representan
en Francia.

Señoría, cando vostede me fala exactamente do que ocorre
en Santiago. Mire, señoría, sen trampa nin cartón: en San-
tiago será despois de todos os problemas xudiciais que tivo
a corporación, despois de todos os erros que cometeu o par-
tido gobernante ao que pertenzo, sen dúbida, axustaremos
conforme a legalidade e aplicamos estritamente esa legali-
dade, pero o alcalde de Santiago será un membro electo nesa
lista. Señorías, vostedes non teñen un só alcalde de AGE que
fora electo nas listas de AGE, ningún. ¿Será isto unha nova
modalidade de transfuguismo político, señoría?

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, presidente.

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 70
11 de xuño de 2014

21



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

Todos os concelleiros de AGE e todos os alcaldes de AGE
non pertencían a AGE, pertencían a outra formación políti-
ca. Pídolle respecto, señoría, pola democracia, polos parti-
dos políticos, e non sigan cometendo fraudes electorais nin
transfuguismo político, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

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

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica de dona Yolanda Díaz Pérez.

A señora DÍAZ PÉREZ: ¿Sabe a diferenza entre vostede e mais
eu, señor Feijóo? A diferenza está en que eu non teño ami-
gos narcotraficantes, (Murmurios.) (Aplausos.) vostede ten
amigos narcotraficantes.

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

A señora DÍAZ PÉREZ: ¿Sabe a diferenza entre eu e vostede?
(Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora DÍAZ PÉREZ: En que uns temos ética e outros como
vostede non só non teñen ética, senón que están reflectindo
nesta Cámara que é un auténtico amoral. Porque tratar coa
lixeireza coa que está a tratar o que está acontecendo na
cidade de Compostela é de manda truco, ¡manda truco!
(Murmurios.) Había neve, efectivamente; vostede de xeo-
grafía xa sabemos que non sabe nada, só sabía que había
neve. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Ese é
vostede, señor Feijóo. E o seu retrato está na cidade de Com-
postela. Non sei se lle gusta a pintura. Grober, un expresio-
nista magnífico de Entreguerras, que retrata a descomposi-
ción da burguesía daquel período. Esa é a imaxe de Com-
postela. 

Ten aquí unha voceira tamén que acaba de dimitir como por-
tavoz e ten nesta mesma sala unha procesada, señor Feijóo,
que lles mentiu aos galegos e ás galegas dicindo... díxolle ao
señor Jorquera só a primeira parte, dixo cando se tomaran
medidas cautelares ou ben foran procesados. Temos nesta
Cámara unha procesada, que é a señora Faraldo, e vostede

mira para outro lado; supoño porque hai un vicario, que é o
señor Romay Beccaría, que vai impedir que a procesada saia
desta Cámara. (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

A señora DÍAZ PÉREZ: E señor Feijóo, como o pobo pediu
pan, traballo, dignidade e vivenda..., (Interrupcións.)

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

A señora DÍAZ PÉREZ: ...voulle preguntar, señor Feijóo, xa
que estamos en tempada de recuperación económica: ¿vai
pagarlle vostede as pagas extras ao persoal público?, ¿vai
impedir vostede que volva morrer no noso país algún gran
dependente sen ter acadada a prestación pública, como
reflicte o Informe do Valedor do Pobo?, ¿vai vostede
mellorar as condicións de vida do noso país?, ¿vai abrir os
comedores escolares como estamos pedíndolle dende a
Alternativa Galega de Esquerda, como lle está pedindo
Cáritas e como lle están pedindo as ONG para que os
nenos e nenas poidan polo menos facer unha comida ao
día?

A señora PRESIDENTA: Remate, señora Díaz.

A señora DÍAZ PÉREZ: ¿Vai mudar e rectificar as súas políti-
cas, señor Feijóo?, ¿ou vai seguir coa política de ti máis?
Porque as urnas, señor Feijóo, xa falaron, e o seu partido está
ferido de morte.

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

A señora DÍAZ PÉREZ: E, insisto –e remato como empecei–:
eu non teño amigos narcotraficantes, señor Feijóo, (Murmu-
rios.) vostede si. (Aplausos.)

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

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

Señoría, canto máis perden a razón máis perden os papeis;
estou acostumado, non se preocupe. Incluso os galegos xa
poden coñecer en directo a súa [...] (Por orde da señora pre-
sidenta e ao abeiro do artigo 106.3 do Regulamento do Par-
lamento de Galicia retírase esta expresión do Diario de
Sesións.) e os seus argumentos políticos. (Murmurios.)
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Señoría, (Interrupcións.) evidentemente que cando... (Inte-
rrupcións.)

A señora PRESIDENTA: Perdón, presidente. 

(A señora Martínez García pronuncia palabras que non se
perciben.)

Perdón, presidente. 

(A señora Martínez García pronuncia palabras que non se
perciben.)

¡Señora Martínez!

(A señora Martínez García pronuncia palabras que non se
perciben.)

Presidente, presidente, se non lle importa, pode retirar cal-
quera expresión. Pero a señora Martínez ten unha chamada
á orde. (Murmurios.)

Presidente, pídolle que retire (Interrupcións.) a cualifica-
ción... (Interrupcións.) Estou pedíndolle ao presidente que
vai retirar... (Interrupcións.)

(A señora Díaz Pérez pronuncia palabras que non se perci-
ben.)

Señora Díaz, non ten vostede a palabra, estou a falar co pre-
sidente.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Presidente, prégolle... (Interrupcións.)

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

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

A señora PRESIDENTA: Señor presidente. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)

¡Silencio, por favor!

(O señor Losada Álvarez pronuncia palabras que non se
perciben.)

Señor Losada, creo que non lle dei a palabra. (Murmurios.)

Señor presidente, ten a palabra e pídolle que retire, por
favor, o cualificativo.

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

Moitas grazas, señoría.

Señoría, cando vostede me fala de rexeneración política
quero dicirlle que vostedes forman parte do Goberno con
máis imputacións en España. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) E non son uns simples... (A señora Sesta-
yo Doce pronuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señora Sestayo!, faga o favor de dei-
xarlle falar, non ten vostede a palabra. 

(A señora Sestayo Doce pronuncia palabras que non se per-
ciben.)

Pero, ¿como vai retiralo se non lle deixan vostedes falar?
Faga o favor. (Interrupcións.) Fagan o favor. (Protestas.)

Xa llo pedín ao presidente, pero se non lle deixan falar non
poderá dicir nada. Fagan o favor.

Presidente.

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

Señora presidenta, sen dúbida, retiro calquera manifesta-
ción que fira a sensibilidade de calquera membro da Cáma-
ra, e si pido que conste no Diario de Sesións todas as que
reflicten os membros da Cámara hacia a miña persoa.
(Aplausos.)

Señorías,... (Aplausos.) Reitero, señoría,... (Aplausos.) Seño-
rías, reitero que cando dende unha forza política falan de
rexeneración da vida democrática e vemos que esa forza
política vicepreside o Goberno da Administración pública
con máis imputados de España, é dicir, a Junta de Andalucía,
con máis de cen imputados, do que estamos falando é de
entre 700 e 1.200 millóns de euros públicos desviados.
Cando estamos falando de que a consejera de Economía
daquel Goberno está cunha fianza de 30 millóns de euros,
cando estamos falando de que hai consejero de Empleo
baixo fianza, viceconsejeros de Empleo, directores xerais
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baixo fianza, delegados e así ata cen; vostedes vicepresiden
ese Goberno.

Señoría, o señor Valderas está sendo investigado se tiña ou
non que ver con este fondo. Se vostede me pide se debe
dimitir o señor Valderas ou non por ser investigado, dígolle
que non. O vicepresidente de Izquierda Unida da Junta de
Andalucía creo que non debe dimitir, simplemente debería
de irse deste Goberno. 

Pero, señoría, diso, de imputados, xa sei que vostedes non
falan, porque cando se lles pregunta a determinados líderes
do seu partido din que diso non falan e punto. ¡Viva a
transparencia!, ¡viva a exemplaridade! e ¡viva a rexenera-
ción!

Mire, señoría, vostedes montaron un partido porque perde-
ron unha asemblea doutro partido e non lles gustou o resul-
tado, ¿iso é rexeneración democrática? (Pronúncianse pala-
bras que non se perciben.) Señoría, ¿é rexeneración demo-
crática que unha deputada que vaia nas súas listas me acabe
de formular unha pregunta dende o Grupo Mixto porque a
expulsaron simplemente porque non obedeceu os seus desig-
nios? Señoría, ¿é rexeneración democrática (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) que quixeran substituír sor-
prendentemente...

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente, por favor.

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

... esa deputada pola número tres da lista, e esa número tres
da lista agora resulta imputada? Señoría, ¿tiñan vostedes
dúbidas de que esa persoa resultara imputada e por iso a que-
rían aforar no Parlamento galego? Supoño que todo este tipo
de cuestións teremos dereito a sabelo.

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente, por favor.

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

Pero hai unha cousa fundamental, señoría. Mire, reitero: o
alcalde de Santiago será un dos membros da lista que se
someteu ás urnas polo Concello en Santiago e na lista do PP.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Vostedes non
teñen un só alcalde que fora nas súas listas.

A señora PRESIDENTA: Remate, presidente, por favor.

O señor PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA (Núñez Feijóo): É
un caso de transfuguismo político evidente. ¿Sabe o que está
ocorrendo, señoría? É que vostedes disfrutaban da situación
que había en Santiago e agora están sorprendidos porque
fixemos o que tiñamos que facer...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

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

...cumprir as sentenzas, cumprir a lei e mudar o alcalde de
Santiago...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor presidente.

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

...despois de pedir desculpas aos cidadáns. Aínda non escoi-
tei unha soa desculpa por todas...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, presidente.

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

...as bromas que vostedes levan facendo neste Parlamento
día si e día tamén. (Aplausos.)

Moitas grazas, señoría. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Continuamos coa orde do día co
punto 5, de proposicións non de lei.

Proposición non de lei do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa de D. Ramón Vázquez Díaz e D.
José Javier Ron Fernández, sobre a apertura pola Xunta
de Galicia dos comedores escolares necesarios no perío-
do vacacional para garantir a correcta alimentación do
alumnado con poucos recursos

A señora PRESIDENTA:A esta proposición non de lei presen-
táronse emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia.

(O G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada Carmen Gallego Calvar, 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.
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Emenda de modificación.

Débese substituír o texto da parte resolutiva da proposición
non de lei polo seguinte:

“O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en
marcha un Fondo de Emerxencia contra a Pobreza e a
Exclusión Social, cos seguintes requisitos mínimos: 

a) Que sexa xestionado conxuntamente coas entidades
sociais e os concellos galegos. 

b) Que se dote cun mínimo anual de orzamento do 0´1 % do
PIB da nosa comunidade. 

c) Que conte con medidas específicas de atención priorita-
ria para a infancia, persoas maiores, mulleres e persoas sen
fogar. 

d) Que de xeito inmediato contemple a creación dun pro-
grama de solidariedade alimentaria para que todos os
nenos e nenas teñan garantidas ao menos tres comidas ao
día a través dos comedores escolares, centros de día e cola-
boración coas onegués, procedendo a apertura, durante os
períodos vacacionais, dos comedores escolares necesarios
nos centros públicos de ensino público de Galicia, de xeito
que se eviten os problemas de malnutrición presentes na
infancia galega.”) 

(O G.P. Popular de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e portavoz Pedro Puy Fraga e ao abeiro do disposto no arti-
go 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa
a seguinte emenda a esta proposición non de lei.

Emenda de modificación.

Débese substituír o texto da parte resolutiva da proposición
non de lei polo seguinte:

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a conti-
nuar levando a cabo as medidas necesarias para evitar que,
como consecuencia do peche dos comedores escolares
durante o período estival, ningún neno ou nena careza da
alimentación e sustento necesario por estar as súas familias
en situación de vulnerabilidade”.) 

A señora PRESIDENTA: Para formular... (Murmurios.) Prego
silencio, por favor. (Murmurios.) Para formular esta propo-
sición non de lei ten a palabra don Ramón Vázquez Díaz, do
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
Ten a palabra, don Ramón.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Moitas grazas, señora presidenta.

O presidente fixo, sen dúbida, unha grande aportación pola
rexeneración democrática do país, pero comprendan as súas
señorías que marche, ten moita présa por amañar este proce-
so de abdicación do señor Currás e proceder co proceso de
sucesión e coroación do señor Agustín Hernández, tamén en
fuga nestes instantes.

Pero, ben, centrémonos no que nos ocupa e falemos dunha
cuestión que ten a cidadanía galega nestes momentos tre-
mendamente preocupada e que non pode agardar máis
tempo para ter unha solución. Estamos a falar das actuacións
necesarias para combater os efectos da pobreza infantil en
Galicia, e que non se poden demorar nin un día máis. Nas
nosas visitas aos centros educativos de toda Galicia consta-
tamos a través da información do profesorado e das familias
o importante incremento de rapazas e rapaces que asisten á
escola con síntomas claros de ter unha alimentación defici-
taria. 

Os profesores relatan a existencia dun número importante de
nenos e nenas que acoden ao colexio sen almorzar. Os pro-
fesores relatan episodios de mareos e mesmo desmaios entre
o alumnado durante a xornada escolar. O profesorado relata
que hai rapaces que comen de xeito compulsivo no comedor
escolar, repetindo varias veces o menú diario e deixando o
prato tan limpo que se podería aforrar o lavalouza. O profe-
sorado relata baixadas inxustificadas no rendemento acadé-
mico de moitos nenos e de moitas nenas. O profesorado rela-
ta que hai alumnado que non leva xa a merenda de media
mañá que adoitaba comer no recreo. Son todos síntomas cla-
ros, síntomas evidentes dunha situación grave, da que alerta
non só o profesorado senón tamén toda a comunidade edu-
cativa.

Pero se esta é a visión a pé de campo, a pé de aula, o pano-
rama que amosan os datos oficiais son se cadra é, se cabe
aínda, máis demoledor. Un de cada catro menores de 16 anos
vive por debaixo do umbral da pobreza no noso país, segun-
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do o Instituto Nacional de Estatística. Na mesma liña se
expresaron organizacións como Unicef, Cáritas e Cruz Ver-
mella. A Oficina Estatística da Comisión Europea, a Euros-
tat, eleva esta cifra a un de cada tres menores, ao igual que
o Consello Económico e Social Europeo. Segundo estes
organismos, o Estado español é xa o segundo país de Euro-
pa cun maior nivel de pobreza infantil, só superado por
Romanía. Cabe preguntarse entón ata cando seguir negando
o problema. 

A concreción das estatísticas na vida real é que nas aulas e
nos patios das escolas de Galicia hai 72.000 nenos e nenas
na etapa obrigatoria que viven en condicións de pobreza. A
realidade é que a Asociación de Nais e Pais de Vigo, Foan-
pas, dinos que no barrio de Teis a metade do alumnado sofre
carencias nutricionais; a realidade é que o 50% do alumna-
do do CEIP San Xoán de Figueiras, en Ferrol, se atopa en
situación de exclusión social; a realidade describíaa onte La
Voz de Galicia, cando di que o peche dos comedores no
verán deixará sen sustento a 200 familias en Vilagarcía de
Arousa, pois nunha casa, cando pasan de comer dous a
comer catro, pode ser a diferenza entre pasar fame ou non. A
realidade é que un restaurante de Ponteareas ofrece comida
gratis aos alumnos dun centro educativo da comarca que non
poden asistir ao comedor escolar.

¿Pódese seguir entón mirando cara a outro lado mentres isto
acontece en Galicia? ¿Como mirar cara a outro lado cando
ademais se sabe que a pegada da pobreza infantil permane-
ce, segundo todas as evidencias científicas, durante toda a
vida adulta? Unhas consecuencias durante a vida adulta que
se concretan nunha maior incidencia de déficits cognitivos,
en problemas emocionais e tamén nunha maior prevalencia
en problemas de saúde mental; unha maior incidencia en
enfermidades crónicas e maior prevalencia de problemas
cardiovasculares. En definitiva, a pobreza vivida na infancia
condiciona drasticamente a vida futura dos menores que a
padecen. 

Os 72.000 nenos e nenas pobres de Galicia serán adultos con
máis problemas de saúde, con maior exclusión social, con
máis risco de caer na marxinación, con máis carencias emo-
cionais, con maior tendencia ás adicións. A pobreza vivida
hoxe terá uns enormes custos persoais para os que a pade-
cen, pero tamén uns enormes custos sociais nos vindeiros
anos para Galicia. 

Estamos, señorías, neste momento a poñer os piares dunha
Galicia máis pobre, dunha Galicia máis gris, con máis enfer-
midade. Estamos diante doutra bomba de tempo que o Par-
tido Popular está a activar coas súas políticas de recorte e
austericidio. 

Dende a Alternativa Galega de Esquerda somos conscientes
de que o problema da pobreza infantil precisa dun enfoque
integral. Non se pode abordar a pobreza infantil sen ter en
conta a realidade socioeconómica do noso país. E a realida-
de socioeconómica do noso país é que vivimos nun país
empobrecido; con 93.000 familias con todos os seus mem-
bros en paro; co 23% da poboación en situación de pobreza;
con 33.000 familias sen ningún tipo de ingreso; cun 26% dos
fogares con menores a cargo en risco de exclusión social.
Insisto, estes son datos oficiais. 

Resulta evidente que, mentres non se muden as políticas en
materia de emprego; mentres non se muden as políticas en
materia de sanidade, en materia de educación, en materia de
servizos sociais; mentres non se muden, en definitiva, as
condicións de vida das familias, o problema da pobreza
infantil non vai ser resolto. Pero a proposta que a Alternati-
va Galega de Esquerda trae hoxe a esta Cámara pretende
paliar de maneira inmediata e urxente un problema que non
pode agardar máis nin por solucións a longo nin por solu-
cións a medio prazo. Mentres non chegan esas solucións,
este mesmo verán 72.000 menores galegos van ter que
renunciar ao seu principal aporte nutritivo da xornada, que
non é outro que o que realizan no comedor escolar do seu
centro educativo. 

O menú escolar, xeralmente planificado, aporta unha parte
importante da cantidade diaria necesaria de proteína de
carne e de peixe, así como unha parte importante das racións
de vexetais, froita, hidratos de carbono e legumes impres-
cindibles. En definitiva, o comedor escolar achega o princi-
pal aporte nutricional para moitos nenos e nenas empobreci-
dos, polo que coa chegada das vacacións e o peche dos cen-
tros de ensino, se aboca a unha situación insoportablemente
soportable –valla a redundancia– a moitas familias galegas. 

A falta de que chegue o fin de curso escolar –tan só falta
unha semana para que remate–, son moitas as familias que
non saben que lles van dar de comer aos seus fillos durante
os próximos dous meses de vacacións. Tal é a gravidade
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desta situación, que la Defensora del Pueblo solicitou a
semana pasada a todas as consellerías de Presidencia das
comunidades autónomas que os comedores escolares aten-
dan este verán os menores en situación de vulnerabilidade.
¿Que van facer vostedes, señores do Partido Popular? ¿Van
atender esta reclamación? O Ministerio de Sanidade anun-
ciou tamén a semana pasada axudas ás comunidades autó-
nomas por un importe de máis de 17 millóns de euros para
loitar contra a pobreza infantil, unha cifra, sen dúbida, insig-
nificante, pero que mostra, cando menos, o recoñecemento
do problema. ¿Solicitou o Goberno galego esta subvención?
¿Vai acaso renunciar a ela? Comunidades de distinto signo
como Extremadura, Andalucía, Canarias e Aragón anuncia-
ron programas de apertura dos comedores escolares para
este verán. ¿Vaino facer o Goberno galego? 

Señores do Partido Popular, o curso escolar remata a sema-
na que vén. Como dicía antes, 72.000 nenas e nenos galegos
que viven por debaixo do umbral da pobreza van pasar máis
de dous meses facendo todas as súas comidas no seu fogar.
As familias están desesperadas pois non poden garantir unha
axeitada alimentación para os seus fillos. Abrir os comedo-
res no verán non vai resolver o problema da pobreza infan-
til, pero mantelos abertos pode garantir que moitos nenos e
nenas galegas teñan, cando menos, un prato de comida digna
ao día. A principal obriga dun goberno, por mísero que sexa,
é procurar que os nenos do país teñan, cando menos, un
prato de comida digna cada día. 

Atendan por unha vez a razóns, asuman esta proposta, pro-
cedan á apertura dos comedores escolares necesarios para
atender os menores en situación de vulnerabilidade... 

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

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: ...o alumnado en exclusión social, os
nenos e nenas de familias sen ingresos, e palíen, tan sequera,
algunha das consecuencias da súa política austericida. Do con-
trario, darán vostedes un paso perigoso, o paso da indolencia á
complicidade coa fame dos nenos e das nenas galegas. 

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira):Moitas grazas, señor
Vázquez.

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gallego. 

A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señor presiden-
te.

Bos días, señoras e señores deputados. 

Falabamos onte neste pleno de pobreza, como vimos falan-
do nos últimos catro plenos, e das dificultades que teñen
moitas familias para subsistir e para darlles aos seus fillos e
ás súas fillas unha alimentación digna. E falabamos do
impacto das políticas dos gobernos do señor Feijóo e do
señor Rajoy sobre esta familias. Non se poden –dicíao onte
e repítoo hoxe– recortar 4.000 millóns de euros en política
social desde o ano 2009 e pretender que isto non teña impac-
to sobre a vida das persoas. Ten impacto, e o impacto está
medido. E está medido non como moitas veces se empeña en
dicir o Partido Popular, está medido polo indicador Arope,
que é o indicador da Estratexia Europea 2020, e ese indica-
dor di que en Galicia, neste momento, as persoas que están
en risco de exclusión social ou de pobreza son o 23,85% da
poboación; e indica ese indicador –valla a redundancia– que
dende que goberna o señor Feijóo se incrementou a pobreza
en Galicia nun 20%. Isto repercute de maneira brutal sobre
os nenos e as nenas, como nos din tanto Cáritas, como Uni-
cef, como Save The Children e como a propia Defensora del
Pueblo, como dicía o portavoz de AGE que me precedeu no
uso da palabra e que presenta esta iniciativa hoxe.

Aínda que ao Partido Popular e ao señor Feijóo lles moleste
escoitar falar de Cáritas, de Save The Children e de Unicef,
o certo é que hoxe nenas e nenos galegos están pasando difi-
cultades, teñen dificultades para facer comidas que lles per-
mitan desenvolver a súa vida e atender as súas necesidades
básicas. O déficit alimentario afecta ao desenvolvemento
dos menores, aumenta o risco de sufrir enfermidades respi-
ratorias e cardiovasculares, así como infeccións. A inseguri-
dade do risco de pobreza ten enormes consecuencias no pre-
sente e no potencial desenvolvemento dos nenos e das
nenas, e sementa un xerme de desigualdade que irá presen-
tándose no futuro desenvolvemento cara á vida adulta. 

Cada vez que un goberno adopta recortes desta magnitude
e que fai que estes recortes teñan estas implicacións na
poboación, o que está facendo é incrementando a fenda da
desigualdade. Por iso nós xa temos presentado neste Parla-
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mento, o Grupo Parlamentario Socialista, en varias oca-
sións iniciativas tendentes a paliar este problema; non a
resolver o problema de fondo, porque para resolver o pro-
blema de fondo, evidentemente, o que hai que facer é cam-
biar a orientación da política económica que ten o Gober-
no Feijóo. Nese senso vai a emenda que presentamos á ini-
ciativa do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerdas.

O que pretendemos con esta emenda é que fagamos un plan
de actuación inmediata contra o risco de pobreza e exclusión
social; que nos centremos neste caso nos nenos e nas nenas
e que, ademais de trasladar aos comedores escolares a posi-
bilidade de abrilos durante o verán para que poidan facilitar
estes alimentos, tamén se implique nesta campaña aos con-
cellos e ás organizacións que traballan para erradicar e loitar
contra a pobreza e a exclusión social e, evidentemente, que
a Xunta de Galicia sexa a que tutele todo este proceso, por-
que entendemos que é necesario actuar urxentemente e hai
que desenvolver un plan que erradique este problema de
malnutrición dos nenos e das nenas, consecuencia das polí-
ticas desenvolvidas polo señor Rajoy, polo señor Feijóo,
consecuencia dunha política económica que o que fai é afon-
dar na desigualdade. 

Presentamos esta emenda no ánimo de que todos e todas as
que estamos aquí presentes sexamos capaces de chegar a un
acordo. Agardo que sexa así, porque cando o Grupo Socia-
lista o advertiu xa hai dous meses no pleno desta Cámara a
resposta do Grupo Popular foi mirar para outro lado.

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

A señora GALLEGO CALVAR: Espero que esas chamadas á
atención da Defensora del Pueblo no conxunto do territorio
e o exemplo doutras comunidades autónomas, incluso dal-
gunhas gobernadas polo Partido Popular, fagan reflexionar
ao Grupo Parlamentario Popular e acepten, dunha vez por
todas, que a realidade social é así, que os nenos e nenas do
noso país están pasando moitas dificultades e están pasando
fame, e que entre todos podemos botar unha man para que
isto non sexa así.

Agardo, polo tanto, a aprobación unánime desta iniciativa. 

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Popular. Señor Rodríguez.

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

Señor conselleiro, señorías.

Compartimos co grupo propoñente o diagnóstico de que
estamos nunha situación política, económica e social sen
precedentes. Todas as formacións políticas, todas as admi-
nistracións públicas, debemos estar á altura e debemos poñer
o mellor de nós mesmos para paliar as consecuencias desta
situación na cal estamos vivindo.

No caso concreto da infancia, dos nenos e das nenas, non
seriamos unha sociedade sa se non fixésemos todo o posi-
ble para intentar diminuír o impacto desta crise sobre un
colectivo tan vulnerable como é o dos cativos. Por iso
dende o Partido Popular, que somos unha formación que
coñecemos a sociedade, que estamos en contacto cos pro-
blemas que teñen os cidadáns e que intentamos e temos res-
ponsabilidade de resolvelos, somos conscientes de que hai
problemas de pobreza infantil no noso país. Quizais non hai
tantos como din vostedes. O vaso non está nin medio cheo
nin medio baleiro, vostedes din que xa non existe nin vaso,
pero bueno, iso depende de como se vexa. Certamente, o
que si entendemos é que hai que plantexar solucións para
este problema, que é un problema importante. Diverxemos,
sen embargo, na solución que se plantexa sobre a mesa, tal
e como está plantexada na súa iniciativa, por iso presenta-
mos unha emenda que basicamente vén dicir que ningún
neno ou nena careza de alimentos por estar vivindo nunha
familia que teña problemas ou que estea nunha situación de
vulnerabilidade. 

Entendemos que o sistema que vostedes plantexan quizais
non sexa o máis acaído. E imos dicir por que.

En primeiro lugar, vostedes plantexan que nas cidades, nos
barrios, abran determinados centros educativos e se focalice
neles a atención a estes nenos. Iso ten un risco evidente; un
risco de excesiva visibilidade e un risco de xerar unha certa
discriminación aos usuarios deses centros.

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

28

Número 70
11 de xuño de 2014



E hai unha segunda cuestión. Pensamos que este servizo se
pode xestionar doutro xeito, con programas de carácter
social, compartidos ou non cos concellos, semellantes, simi-
lares ao que pode ser o xantar na casa, o comedor con rodas,
etc., cun carácter asistencial. É dicir, que en vez de que vaian
os nenos aos colexios, se lles poidan subministrar a estas
familias os alimentos pertinentes; o que, por certo, xa se está
facendo en moitísimos casos polos servizos sociais munici-
pais.

Isto tamén non o di só este partido. Se vemos estes días as
declaracións, por exemplo, do Bloque Nacionalista Galego
en Vigo, e incluso do alcalde de Vigo, están pensando nestas
liñas de traballo. En vez de plantexar unha apertura xenera-
lizada dos centros, plantexar solucións de xestión que enten-
demos máis acaídas. 

Porque, señorías, a loita contra a pobreza infantil é unha res-
ponsabilidade de todos. Por suposto da Administración
local; aí estase traballando moito, os concellos estano facen-
do moi ben, moi ben, en moitísimos casos. É unha respon-
sabilidade tamén das administracións autonómicas; estano
facendo a través de axudas de emerxencia, da renda de inte-
gración. É tamén unha responsabilidade da sociedade; hai
organizacións que están complementando e están chegando
aí onde non chegan as administracións. Citouse aquí a Cári-
tas, que o está facendo, por exemplo, na cidade de Ourense.
Por certo, a señora Gallego citou antes a Cáritas. Pois o Con-
cello de Ourense non lle paga nada a Cáritas. É unha cousa
ben curiosa, está chegando a sociedade civil onde non che-
gan as administracións. Iso é o que hai que facer. 

O Partido Popular é consciente desa situación. Díxose aquí
que o ministerio acaba de reforzar un plan nacional de inclu-
sión social con 17 millóns de euros. E ese plan, entre outras
accións orientadas a loitar contra a pobreza, plantexa como
unha das súas medidas a posibilidade de que as comunida-
des autónomas abran os colexios para ofertar comedor esco-
lar aos seus alumnos. A maior parte das comunidades autó-
nomas non o fixeron e plantexan outras solucións como as
que nós estamos plantexando encima da mesa. 

Tamén é certo que algunhas organizacións sindicais, por
exemplo Comisións Obreiras, cuestionou abertamente a cre-
dibilidade e a oportunidade da Defensora del Pueblo cando
plantexa...

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

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...–si, remato, señor presi-
dente– esta cuestión.

En todo caso, hai que ser cautelosos con estas medidas. Hai
que evitar efectos perversos, pero hai que lograr, e debemos
lograr entre todos, que ningún neno ou ningunha nena care-
zan de alimentos por vivir nunha familia con problemas. E
entendemos que é mellor utilizar outros mecanismos, ou
polo menos complementar e analizar o uso doutros mecanis-
mos de xestión deste servizo, desta necesidade, que non
xeren excesiva visibilidade para os alumnos e que posibili-
ten que os nenos e as familias poidan...

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

O señor RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: ...–remato, señor presiden-
te– ter alimentos nas súas casas, porque non seriamos –insis-
to– unha sociedade sa se permitiramos que os nosos nenos
pasaran fame.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Mixto. Señora Iglesias.

A señora IGLESIAS SUEIRO: Bos días de novo.

Grazas, señor presidente.

O propio valedor, nun artigo de La Voz de Galicia do 1 de
abril de 2014, dálle toda a credibilidade ao informe de Cári-
tas sobre a pobreza infantil que o Goberno estatal lle quita.
Nel advírtese de que o 20 % da poboación infantil de España
está por debaixo do nivel de pobreza. Estes son datos de abril,
pero é que o estudo do Consello Económico e Social ao que
xa aludín, e que acaba de publicarse, subliña esa preocupa-
ción polas taxas de pobreza infantil, que se están a incremen-
tar e que xa chegan ao 30 %. O 30 % é o dato que dá de
pobreza infantil un órgano consultivo do Estado; o segundo
valor máis elevado da Unión Europea logo de Romanía. ¡Isto
é insoportable!
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Non importa a guerra de cifras, na que posiblemente se
podería entrar a debater. O que importa é que, lonxe de dimi-
nuír, a cifra vai en aumento. Ademais concordo co dito polo
Valedor do Pobo, que considera a vulneración dos dereitos
como un problema substancial e non numérico, polo que cal-
quera cifra que non sexa cero é inasumible.

Non perderei o tempo en dialécticas semánticas vacuas
sobre malnutrición e desnutrición. Segundo estudos recen-
tes, un dos feitos que pode marcar de por vida o crecemento
dun ser humano é a mala alimentación, polo que pasar fame
por falta de recursos económicos é algo que unha sociedade
que se respecte a si mesma non pode consentir. Así que hoxe
o que se debate neste pleno non é unha estatística, senón que
non podemos consentir que unha soa nena ou neno galego
pase fame neste país, e que haxa medios para remedialo,
aínda que sexan medidas paliativas e temporais.

As consecuencias dunha sociedade que non se ocupa de que
non exista esta inxustiza social tradúcense nun atraso do cre-
cemento e do desenvolvemento motor e intelectual. Maior
risco de morbilidade, con discriminación da capacidade no
traballo físico e no rendemento intelectual na etapa escolar,
e, posteriormente, as consecuencias que se derivan dela. 

Pensen na rapidez con que se mobilizan as institucións, os
medios de comunicación e a propia sociedade cando a des-
nutrición afecta a un determinado pobo que, por mor dunha
guerra ou dun desastre natural ben publicitado, se fai recep-
tor de axuda internacional, o cal me parece moi ben. O que
me parece indigno é que se trate de ocultar o mesmo drama
social para non evidenciar os males internos, o que só amosa
a corrupción nas políticas que soportamos, condenándonos á
derrota da sociedade de valores. Non esquezan que nas peri-
ferias das cidades galegas nenas e nenos están a pasar fame.
Non nos neguen a evidencia cun debate estéril sobre estatís-
ticas nin nos digan que en Galicia isto non pasa.

Contareilles a historia que me contou esta fin de semana
unha mestra do rural de Ourense. Coa inminencia deste final
de curso, un dos criterios que están a avaliar para que un
alumno pase de curso é que, se aproba, o próximo curso tería
que ir ao instituto, onde non hai comedor, e xa non sería gra-
tis. Pois é un dos criterios de avaliación para que este neno
pase dun centro de ESO a un instituto. Pode que sexa un
caso illado, pero é suficiente. Só con que exista un caso

coma este fai que esta iniciativa mereza a pena, polo que esta
deputada votará a favor da mesma.

Moitas grazas.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora Igle-
sias.

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señor
Pombo. 

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas, señor presidente.

Señoras e señores deputados, señor conselleiro, moi bo día. 

O Grupo Parlamentario do BNG tamén considera que cóm-
pre atallar o problema da insuficiencia alimentaria infantil,
insuficiencia alimentaria que afecta gravemente á saúde dos
máis novos por culpa dos efectos devastadores provocados
pola crise económica na Galiza. Efectos devastadores nos
que teñen moito que ver as políticas de recortes levadas
adiante polo Partido Popular, encabezadas polo señor Rajoy
e mais polo señor Feijóo. Recortes reiterados na Consellería
de Educación dende que o señor Feijóo goberna; recortes de
máis de 500 millóns de euros que repercuten negativamente
no dereito á educación e que tamén repercuten moi negati-
vamente nos servizos de comedores escolares na Galiza e na
alimentación infantil.

Lembrarán, señorías, que o Grupo Parlamentario do BNG xa
ten denunciado en varias ocasións a situación de emerxencia
social na que se atopan máis de 600.000 galegos e galegas.
E xa ten reclamado do Goberno do señor Feijóo medidas
urxentes dirixidas a paliar o sufrimento de milleiros de fami-
lias galegas. O Grupo Parlamentario do BNG xa ten recla-
mado non facer máis recortes para estas máis de 600.000
persoas en situación de pobreza, porque moitas destas per-
soas son nenos e nenas que moitas veces pasan fame. 

Diante das peticións de solución do Bloque para garantir
unha alimentación axeitada para os comedores escolares, o
señor conselleiro hoxe presente lamentabelmente anunciou
o ano pasado, en lugar de solucións, un novo recorte no ser-
vizo dos comedores escolares. Si, un novo recorte dun ser-
vizo público; recorte que provocou repago de comedor esco-
lar para alumnos transportados; recorte que provocou a suba
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dun 40 % dos prezos públicos do servizo de comedor xusto
cando moitas familias atravesan moitas dificultades econó-
micas. Ante este recorte novo, moitas ANPA, moitos sindi-
catos do ensino, moitos partidos políticos, reclamaron a reti-
rada deste novo recorte. Tamén o Bloque así o fixo, por
entender que non era o intre de recortes no dereito a come-
dor gratuíto á poboación infantil que o precisaba.

Hoxe que estamos ante unha PNL que reclama a apertura de
comedores escolares nos períodos vacacionais para garantir
unha alimentación axeitada á poboación infantil con proble-
mas de desnutrición. Hoxe que o señor conselleiro parece
que acaba de marchar, non está moi interesado no tema, o
BNG ten que dicir que, tendo en conta os informes de varias
institucións nacionais e internacionais que están a denunciar
problemas graves de desnutrición infantil na Galiza; tendo
en conta que eses informes advirten que máis do 20 % de
nenos galegos se atopan con problemas de alimentación,
informes que levaron ao Valedor do Pobo a anunciar a posta
en marcha dunha investigación relacionada coa malnutrición
infantil; tendo en conta que a mesma Defensora del Pueblo
reclama garantir unha adecuada alimentación infantil como
asunto prioritario; tendo presente ademais que o Ministerio
de Sanidade acaba de anunciar 17 millóns de euros para
comunidades autónomas e para proxectos destinados a paliar
a pobreza infantil, mesmo para poñer en marcha comedores
escolares durante o verán; e, por último, tendo en conta
tamén que hai moitos concellos que están a estudar a
implantación deste tipo de programas, con orzamentos
determinados para atallar o problema, o Grupo do BNG vai
apoiar esta proposición non de lei, e agardo que o Goberno
galego xa teña elaborado un proxecto específico para pre-
sentalo diante do Ministerio de Sanidade, proxecto que eu
entendo que debe contar cun orzamento suficiente, que debe
contar coa opinión da comunidade educativa e que debe con-
tar coa colaboración dos concellos para garantir unha ade-
cuada alimentación infantil a aqueles nenos que se atopan ao
borde da exclusión social.

O BNG, desde logo, entende como moi prioritario garantir
unha alimentación axeitada para a poboación infantil galega
que o precise tamén nas vacacións. Conte co noso apoio,
señor Vázquez, e agardo que poida tamén contar co apoio
unánime de todos os grupos parlamentarios. 

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo autor da proposición non de lei. Señor Vázquez. 

Por favor, señor Vázquez, dende o escano.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Ben, parece que ao señor consellei-
ro non lle interesa demasiado o tema. Non tivo o mínimo
xesto de dignidade de permanecer ata finalizar a exposición
desta iniciativa.

O señor voceiro do Partido Popular di que non lle parece
axeitada a proposta porque iso podería ter como conse-
cuencia que se visibilice, que se visibilice o problema. Ben,
iso é precisamente o que queren as familias afectadas, que
se visibilice o problema e que se lle dea unha solución.
Porque moitas veces intentar que un problema non se visi-
bilice é precisamente o pretexto para non acometer a súa
solución.

E iso é o que vostedes levan facendo sistematicamente:
intentar que este problema non se visibilice e intentar coas
súas medidas non darlle unha solución.

Nós, en sede parlamentaria, presentamos un plan para a
detección, para a detección das carencias nutricionais na
poboación escolar, en febreiro do ano 2014, e vostedes tive-
ron a desfachatez de responder que non entraba dentro do
seu ámbito competencial; detectar a pobreza na poboación
escolar non entra dentro do seu ámbito competencial.

Hai agora un ano, antes do verán, a Defensora del Pueblo
remitiulle a este Goberno unha pregunta sobre como estaba
a afectar a crise na calidade alimentaria dos menores diante
da proximidade do período vacacional. E vostedes tiveron a
indignidade de respostar que non tiñan constancia dun incre-
mento dos problemas na infancia; así o recolle a súa respos-
ta. Contestáronlle a isto sabendo as denuncias e informes,
tanto oficiais como de todas as ONG. 

O señor Feijóo, diante dunha pregunta realizada pola
voceira de AGE, mesmo ousou cuestionar os datos sobre
pobreza infantil. ¿Que clase de presidente dun país pode
ignorar a realidade da poboación infantil do país no que
goberna? 
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Vostedes, agora, vostedes hoxe néganse a asumir a súa obriga
de velar pola axeitada alimentación dos nenos e das nenas de
Galicia. Vostedes, iso si, reservan recursos para a defensa dos
seus imputados, reservan recursos para o pago de abusivos
canons a empresas afíns, reservan recursos públicos para des-
vialos cara ao seu peto, reservan recursos para a súa parafer-
nalia de goberno e reservan recursos cara á súa caverna
mediática, pero para paliar a pobreza infantil non hai recursos.

Onte mesmo Cáritas de Ourense presentou a súa memoria
anual. ¿E sabe o que di? Non di xa que o problema da pobre-
za infantil sexa evidente, di que o problema é a súa cronifi-
cación. A pobreza estase facendo crónica, porque cada vez
pasa máis tempo sen dárselle unha solución. Din tamén que
a familia solicitante típica é unha familia xove con fillos e
sen emprego, esas ás que vostedes van deixar na estacada
este verán. 

¿Que ten pensado...

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

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: ...facer para resolver esta situación?
¿E que ten pasado, dramaticamente, que ten pasado para que
asumamos toda esta realidade con normalidade? ¿Que ten
pasado para que este nivel de dexeneración democrático
asuma a pobreza dos nosos nenos e das nosas nenas? 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor Váz-
quez.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Unha pequena aclaración con res-
pecto ás emendas, se me permite.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Exactamente.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Ben, con respecto á emenda do Par-
tido Popular, non se pode asumir, porque, evidentemente,
non di nada; di que van continuar facendo o que estaban
facendo; polo tanto, non podemos asumila.

Con respecto á emenda do PSOE, non teriamos problema en
asumila se iso non supuxera un problema para a aceptación
por parte do PP, pero como non a vai aceptar...; bueno, en
todo caso parécenos unha emenda interesante. (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.)

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

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Non, é que quere falar aí. (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Pero iso pódeno
falar entre vostedes, iso fálano entre vostedes e despois...

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: ¡Ah! Non sabe...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor Váz-
quez. (Aplausos.)

Pasamos á seguinte proposición non de lei.

Proposición non de lei do G.P. de Alternativa Galega de
Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda Díaz Pérez, sobre a
implementación polo Goberno galego da recomendación
do Valedor do Pobo referida á concesión de maneira pro-
visional de todas aquelas solicitudes da renda de inser-
ción social de Galicia e da axuda de emerxencia social
cuxa resolución se demore máis de tres meses por cau-
sas non imputables á persoa solicitante

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta proposición
non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamenta-
rio Popular de Galicia. 

(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz e por
iniciativa da deputada Marta Rodríguez Arias, ao abeiro do
disposto no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte emenda a esta
proposición non de lei, 09/PNP-001514(22055). 

Emenda de substitución.

Débese substituír o texto da parte resolutiva polo que segue
a continuación: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

• Axilizar a tramitación da Renda de Inclusión Social de
Galicia e das Axudas de Inclusión Social para adecuar o
tempo aos prazos que marca a normativa vixente. 
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• Instar aos concellos, como administración corresponsable
da tramitación da Renda de Inclusión Social de Galicia e
das Axudas de Inclusión Social, a axilizar a tramitación dos
expedientes, tal e como establece a Lei de Inclusión Social
de Galicia. 

• Acordar que a todas as persoas que teñan solicitada a
Renda de Inclusión Social de Galicia pola Lei de Inclusión
Social de Galicia e estean agardando pola resolución da
mesma, superado os tempos legais establecidos, lle sexa
recoñecido o dereito á percepción da Renda por silencio
administrativo tal e como se recolle no artigo 37 da Lei”.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a
mesma ten a palabra a señora Eva Solla.

A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Grazas.

Pois novamente, porque este tema foi debatido onte xa. 

Efectivamente, a crúa realidade social supera a ficción polí-
tica do Goberno e as necesidades graves como as que se
estaban a debater hai un intre nesta tribuna, a nivel social, a
nivel económico, que as propias medidas de axuste, de aus-
tericidio que este Goberno puxo en práctica causaron.

Estas necesidades non están sendo atendidas, e ese resultado
vémolo na pobreza infantil e na fame que pasan nenos e
nenas do noso país. E cando se fai, faise en modo parche e
faise tarde. Non están sendo atendidas. En moitos casos,
milleiros de persoas sitúanse no conxunto do Estado e no
noso país no limiar da pobreza ou por debaixo do limiar da
pobreza; 120.000 persoas en risco de pobreza extrema. E só
un 10 % desas persoas, como xa teñen lembrado os meus
compañeiros e compañeiras, están a ser atendidas pola risga,
pola renda de integración social, que, dende logo non é
–levámolo repetido aquí máis veces– o noso modelo e está
lonxe de servir para resolver ningún problema; como moito,
é un parche, axuda a sobrevivir, nada máis. 

O noso modelo –e así o defendemos dende que estamos
nesta Cámara, durante o debate do estado da nación, nos
orzamentos e tamén no debate desa inservible Lei de inclu-
sión–  é unha renda básica das iguais para as persoas polo
feito de ser persoas e, obviamente, cunha contía que non é a
contía miserenta da risga.

Así o seguiremos a defender, a traballar nesta proposta, e,
por suposto, apoiaremos tamén esa iniciativa lexislativa
popular en marcha que dá soporte a esta idea e pola que
moita xente está a traballar xa nas rúas galegas. Dende aquí
doulle os parabéns tamén polo seu traballo. 

Pero, mentres tanto, a xente ten que comer e comen cada día
–fíxense vostedes–, e precisan acender a luz, e precisan
enchufar a neveira, e precisan enchufar un radiador no inver-
no, cousa que, como xa sabemos cos datos últimos deste
último ano, moitos e moitas xa non se poden permitir, como
denunciou tamén onte o Valedor do Pobo aquí, porque a
pobreza enerxética non para de medrar.

Así que, mentres tanto acadamos outros modelos mellores, a
xente ten dereito a acceder ás axudas que hai. Repito: son
insuficientes e baseadas na caridade e non nos dereitos das
persoas.

O problema é que nin co modelo que hai, francamente dis-
creto, a xente está podendo acceder ás axudas de emerxen-
cia e subsistencia con normalidade. A pesar da publicidade
do Goberno, que di que aumentou as contías da risga, isto
non se está a traducir en maior efectividade. Primeiro, por-
que, como xa denunciamos nesta sede, a partida da que saen
eses incrementos orzamentarios é unha partida de axuda de
emerxencias e de servizos sociais; e, polo tanto, e como se
di popularmente, desvestimos un santo para vestir outro, co
cal ese aumento é un argumento falaz. 

Pero é que, ademais, sexa como for ese aumento, exista ou
non, é claramente insuficiente, porque, como xa temos dito
hai apenas un mes, soamente foron atendidas aproximada-
mente o 10 % das solicitudes de risga que había ata ese
momento no noso país. Estamos a xuño; por moita présa que
se poidan dar os servizos da Xunta de Galicia, todo indica
que van quedar moitas peticións sen atender.

Unha situación que se leva perpetuando anos, como refire
moita xente que a ten solicitada e agarda meses, e como
reflicte tamén o propio informe do Valedor do Pobo. Hai
xente agardando moitos meses, ata nove meses ou máis, para
seren atendidas e atendidos. E iso é intolerable, é insoporta-
ble. E á fin tivo que recoñecelo incluso en sede parlamenta-
ria a propia conselleira. Insoportable, porque unha persoa,
cando solicita a risga, faino porque a necesita, igual que as
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axudas de emerxencia, e non pode obviamente agardar nove
meses para comer –iso é obvio– ou para pagar a casa, por-
que estaría antes desafiuzada. 

Pero, ademais, intolerable porque incumpre a lei, porque os
prazos –debatémolo tamén onte– non se están a cumprir.

E non vale botarlles a culpa só aos concellos. Aquí hai atra-
sos por todas partes, por parte dos concellos e tamén por
parte da Xunta. É evidente que en moitos concellos a situa-
ción pode e debe mellorar moito. Pero tamén existe unha difi-
cultade engadida por ampliar o persoal que resolva eses
expedientes grazas ás reformas do PP e á Lei de estabilidade. 

Así e todo, tampouco a Xunta de Galicia está a darse moita
présa; os expedientes acumúlanse, en troques de axilizarse.
Laiábase onte a voceira do PP de que nos últimos anos as
solicitudes da risga se multiplicaran exponencialmente e que
os servizos estaban saturados. Claro, é certo que se multipli-
caron, derivado da difícil situación económica que están a
pasar a maioría das galegas e galegos. En 100.000 familias
galegas xa non traballa ninguén; un de cada catro nenos e
nenas –vimos de debatelo agora mesmo– é pobre. 

¿E como se dixire isto? ¿Como non van solicitar axudas
sociais se non teñen nin para vivir? Pero é que esta situación,
señorías, non caeu do ceo. Esta situación é responsabilidade
súa. Primeiro, por crear a burbulla, logo pinchala, por per-
mitir o endebedamento, por fomentalo; por destruír empre-
go, por facilitar os despedimentos; por esa infame reforma
laboral súa que rebaixa as condicións laborais, os salarios,
facendo que a xente viva peor e tamén facilitando os despe-
dimentos. ¿Ou é que a pobreza é de xeración espontánea,
señores do Partido Popular?

É responsabilidade súa fomentar tamén o traballo lixo. Fala-
bamos onte de que moitas persoas pobres do noso país son
persoas cun emprego, debido á precariedade tamén dos mes-
mos e aos baixos salarios. E un colectivo daba tamén onte
datos precisamente dun estudo onde indicaba que o 23 % das
persoas no limiar da pobreza son persoas con traballo, pero
é que estamos a falar de salarios paupérrimos. 

É responsabilidade tamén súa por permitir que empresas con
beneficios despidan, por permitir que as grandes fortunas
continúen evadindo impostos, por facer un enorme ERE na

función pública e reducir drasticamente os nosos servizos
públicos, por estrangular os sectores primarios e por primar
o pago da débeda odiosa, antes que facer investimento
social.

Polo tanto, menos laios, menos queixas de que se incremen-
ten as peticións de risga, porque iso é o máis lóxico nunha
crise dentro do modelo capitalista. 

Pero miren, é que os prazos tamén se están a incumprir coa
nova Lei de inclusión. Incúmprese o artigo 37, que di, no seu
punto 3º, que se entenden estimadas as solicitudes non noti-
ficadas no prazo de dous meses dende a entrada da solicitu-
de, o silencio administrativo. 

E nós o que pretendemos hoxe aquí con esta proposición non
de lei non é máis que superar o silencio administrativo de
maneira positiva para as persoas demandantes, non só de
risga senón de axudas de emerxencia. Non se pode estar
agardando máis de tres meses. 

E, ademais, darlle traslado tamén aquí ao solicitado polo
Valedor do Pobo no seu informe que expuxo nesta mesma
tribuna onte. 

A Administración non pode mirar cara a outro lado cando ela
mesma non cumpre coa propia legalidade; así que mentres o
Goberno resolve ou non resolve, hai que concederlles de
maneira provisoria as axudas ás persoas que o necesitan. A
burocracia non pode prevalecer sobre a fame.

Señorías, hoxe non debatemos trámites burocráticos, non
debatemos da complementación de documentación, debate-
mos sobre dereitos humanos, sobre vivir ou morrer, sobre
comer ou non e sobre vivir na rúa ou non. Debatemos de
miseria, debatemos sobre realidade e debatemos porque é de
xustiza ter cubertas as mínimas necesidades básicas para a
vida. É de dereitos humanos e os dereitos humanos non
entenden de burocracia.

Máis nada por agora. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Popular. Señora Rodríguez Arias.
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A señora RODRÍGUEZ ARIAS:Moitas grazas, señor presidente.

Bo día a todos e a todas. 

Señora Solla, non vou entrar con vostede nun debate sobre
os datos da pobreza nin sobre quen foi o culpable da crise
económica e da situación actual de moitas familias galegas,
porque onte neste Parlamento xa debatemos profundamente
sobre o tema da risga, xa debatemos profundamente sobre a
situación actual das concesións da risga e das axudas de
emerxencia social na nosa comunidade. 

Agora, pódolle asegurar que onte na miña intervención non
falei de laios, senón que falei de que somos conscientes da
situación e de que somos conscientes de que dende a Admi-
nistración se está a traballar todos os días para tentar mudar
a situación, e que, ademais, somos conscientes no noso
grupo parlamentario. Por iso onte agradecemos ao Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, tentamos
chegar a un acordo que nós consideramos que é un acordo
que ten unha entidade moito máis grande que a iniciativa
que presenta hoxe vostede. 

Mire, vostede basea a súa iniciativa no Informe do Valedor
do Pobo do ano 2013, onde hai catro recomendacións do
Valedor á Consellería de Traballo e Benestar, catro, sobre
atrasos na risga, catro. Desas catro recomendacións, tres
refírense unicamente ao que vostede está pedindo na súa ini-
ciativa: que se implante esta recomendación a todas as soli-
citudes da risga e da axuda de emerxencia social e se conce-
da de maneira provisional. 

Entenderá vostede que nós non podemos facer extensiva a
todos os expedientes que están pendentes na nosa comuni-
dade unha recomendación do Valedor do Pobo a tres resolu-
cións. Porque hai outras, por exemplo a 28, na que se insta a
consellería a que resolva o expediente obxecto da queixa con
urxencia.

E mire, consideramos que a importancia do acordo que aca-
damos onte co Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego en relación co atraso da risga e en relación co atraso
da resolución das axudas de emerxencia social ten tanta enti-
dade que consideramos que debater esta iniciativa pois hoxe
non tería moito sentido, porque o que teriamos que facer é
que se estamos todos os grupos parlamentarios de acordo en

que a Xunta axilice a tramitación da renda de inclusión
social de Galicia e das axudas de inclusión social para ade-
cuar o tempo aos prazos que marca a normativa vixente, se
todos os grupos parlamentarios estamos de acordo en instar
os concellos –como administración corresponsable da trami-
tación da renda de inclusión social de Galicia, das axudas de
inclusión social– a axilizar a tramitación dos expedientes, tal
e como establece a Lei de inclusión social de Galicia, se
todos os grupos parlamentarios estamos de acordo en que a
Xunta acorde que a todas as persoas que teñan solicitada a
renda de inclusión social de Galicia pola Lei de inclusión
social e estean agardando pola resolución da mesma, supe-
rados os tempos legais establecidos, lles sexa recoñecido o
dereito á percepción da risga por silencio administrativo, se
todos os grupos parlamentarios estamos de acordo en que a
Xunta acorde que todas as solicitudes rexistradas ante do 31
de marzo de 2014 se resolvan nun prazo máximo de dous
meses, entenderá vostede que con este acordo enriba da
mesa, pendente da votación, hoxe, despois das proposicións
non de lei, pois a súa iniciativa nós desde logo presentamos
unha emenda que vai no mesmo senso que a emenda pre-
sentada á moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacio-
nalista Galego, entendemos que, por coherencia, non só o
seu grupo, senón o resto dos grupos parlamentarios, tendo en
conta a entidade do acordo que se acadou onte, deberiamos
manter ese acordo, e hoxe, pois en vez de aceptar a súa pro-
posta, consideramos que abrangue moitísimo máis e é moito
máis importante o acordo e o texto que acadamos onte e non
a iniciativa que presenta vostede hoxe.

Efectivamente, recoñecemos onte que as solicitudes se teñen
incrementado por dous, e recoñecemos que o orzamento se
ten incrementado por dous, e recoñecemos que había deter-
minados atrasos nalgúns expedientes, e ademais estivo aquí
a conselleira dicindo que ía poñer enriba da mesa solucións
para tentar solucionar o problema.

Polo tanto, ninguén esconde a cabeza, ninguén se está laian-
do sen poñer solucións, e dende logo a Xunta de Galicia está
facendo o que ten que facer, e este grupo parlamentario está
facendo o que ten que facer, que é tentar chegar a un acordo
con todos os grupos parlamentarios para poñer enriba da
mesa un acordo que axude a mellorar a situación pola que
estamos pasando.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Rodríguez Arias.

Grupo Parlamentario Mixto. Señora Iglesias.

A señora IGLESIAS SUEIRO: Moitas grazas, señor presidente.

De novo o Valedor do Pobo –permítanme, señoras e señores
deputados, facer fincapé nunha palabra tan expresiva como
é a de valedor, o valedor éo do pobo– recomenda a conce-
sión de maneira provisional de todas aquelas solicitudes da
risga e da axuda de emerxencia social cuxa resolución non
se demore máis de tres meses. Nada que obxectar que non se
nos tivera ocorrido a ningún das deputadas ou deputados
desta Cámara; voto a favor.

Pero é que no Pleno anterior xa falamos da tarxeta sanitaria,
e que a mesma podería facer que se axilizaran os expedien-
tes nos servizos sociais, mellorando a coordinación dos mes-
mos, porque as persoas que solicitan a risga fano pola súa
situación vital límite na que se atopan: a miseria económica,
nun mundo onde ata morrer custa cartos, como cidadán de
primeira ou de terceira.

A miseria material e económica é indigna da condición
humana, e non canso de repetir que é función do Estado
facer o seu traballo e intervir para que os seus habitantes
vivan en condicións que os afasten dela, procurándolles edu-
cación e traballo, dúas ferramentas fundamentais para com-
bater esta lacra que tende a repercutir de xeito xeracional, xa
que de familias que viven na pobreza extrema –ou sexa,
miseria– nacerán nenos e nenas que non poderán asistir ao
colexio e non estarán preparados para saír da situación mar-
xinal na que se atopan, reféns dun sistema que os exclúe,
pois sen educación e sen preparación non poderán acadar un
emprego que lles proporcione mellor calidade de vida. É un
círculo vicioso, é a pescada que morde a cola. 

A poboación que solicita estas prestacións atópase nunha
situación de emerxencia, non ten cartos, e necesítaos para
sobrevivir, ¡nin máis nin menos!, para pagar a luz, para
comer, para alimentar os fillos. 

Volvo insistir no doado que semella a resolución de proble-
mas complexos como a falta de lexislación provocada pola
abdicación dun rei que leva trinta e nove anos na Xefatura

de Estado e o lento que vai a xestión de entrega de axudas
para persoas en situación de exclusión social e económica.

Ante esta situación de emerxencia, medidas de emerxencia,
coma esta que suxire o Valedor, medidas que valen ao pobo,
ao pobo máis desafortunado, que non debemos desamparar,
polo que o meu voto será a favor desta iniciativa.

Moitas grazas. 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora Igle-
sias.

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Seño-
ra Adán.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Si, grazas, presidente.

Bo día, señores deputados, señoras deputadas.

Camiñamos un longo treito ata chegar a hoxe, no cal vemos
que o Partido Popular –e supoñemos que o Goberno, aínda
que sexa unha mágoa que hoxe non estea aquí a conselleira
nun debate tan importante, tamén o temos que dicir– reco-
ñeza os atrasos na tramitación da risga, porque durante
meses estivemos denunciando e traendo propostas a este
Parlamento. Hoxe sinto que o traballo parlamentario ten sen-
tido, cando podemos polo menos chegar a un acordo que
esperamos que resolva, con moitos meses de atraso, situa-
cións absolutamente de emerxencia.

Quero explicar por que ao Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego non lle chega a resolución do Valedor
do Pobo, porque o Valedor do Pobo é absolutamente tibio
neste tema. ¿Como –e temos aquí algunha das resolucións
que envían as persoas– pode promover unha resolución pro-
visional, cando está na súa man promover por silencio admi-
nistrativo unha resolución en firme? Porque a diferenza está
en que esa resolución provisional pode significar que algun-
has persoas teñan despois que reingresar eses cartos á Admi-
nistración, o que sería unha situación realmente problemáti-
ca para esas persoas, e o Valedor podería ter asumido pois
dar un paso máis e ter emitido un informe cunha recomen-
dación non particular, senón cunha recomendación xeral
para todos os casos que estiveran ocorrendo, na cal, dado
que se estaba vulnerando o dereito das persoas a unha tra-
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mitación adecuada, tiveran unha resolución en firme que,
baseándose no artigo 43 da Lei de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común, lle recoñecera o acto administrativo finalizado do
procedemento con resolución positiva.

Dado que non o fixo o Valedor, e eu entendo que é unha
figura importante, e dende logo que este grupo parlamenta-
rio respecta as institucións, pero consideramos que debemos
ir un paso máis alá. Pero isto, que hoxe, bueno, como todas
e todos os grupos parlamentarios coñecen, debatemos polo
miúdo onte, non significa que sexa para nada un cheque en
branco a respecto da risga. 

Nós consideramos que a súa tramitación, tal e como hoxe
votaremos, debe acordar que lles sexa recoñecido ese derei-
to á percepción da risga por silencio administrativo para
todas as rendas de inclusión social de Galicia que están pen-
dentes desta lei, e que polo tanto se recoñece no artigo 37,
mais tamén a todas as risgas anteriores, e por iso incluímos
este punto 4º, do que xa falou e que darei despois lectura, de
que se acorda que todas as solicitudes rexistradas antes do
31 de marzo do 2014 se resolvan nun prazo máximo de dous
meses.

Este é un tema fundamental, o tema da risga. Saben vostedes
que é unha cantidade mínima, que en moitas ocasións non
permite que esas familias, que esas persoas poidan chegar
case a fin de mes para pagar os gastos mínimos aos que
teñen que facer fronte.  Non se pode permitir que volvamos
estar nunha situación de atrasos de oito e nove meses, como
onte xa indicamos, cuns expedientes –como xa teño lido
deste esta tribuna– de mulleres soas, con fillos, con fillas,
que levan meses agardando por eses expedientes.

Todas as administracións, tanto a Administración local, que
neste momento está sufrindo duramente os recortes, os
recortes que tanto o Goberno da Xunta de Galicia como o
Goberno de Madrid realizan diante dos servizos sociais,
todas as administracións teñen que axilizar os seus trámites,
porque neste momento, e eu si que quero volver facer finca-
pé no esforzo de todos os traballadores no ámbito dos servi-
zos sociais. 

Levan meses facendo fronte a unha situación de desespera-
ción, son a cara que teñen que dicirlles ás persoas que os

seus expedientes seguen en tramitación;  son a cara visible
que ten que ver cunha axuda de emerxencia; por exemplo,
para manutención leva meses en tramitación. Esas persoas
–que en moitos casos cónstanos que incluso están en baixas
por depresión, onte pois nolo dicían aquí os representantes
do Colexio Oficial de Traballadoras e Traballadores de Gali-
cia– teñen que ter todo o noso respecto e os nosos parabéns
polo esforzo que levan feito; así tamén os movementos
sociais, todas aquelas persoas que neste momento están
coordinadas para chegar aos que máis o necesitan.

E creo que neste momento –e é unha mágoa que non exista
ninguén do Goberno– aquí quen fallou, realmente, non soa-
mente polas políticas económicas que coñecen perfectamen-
te a nosa postura dende o BNG respecto do negativas...

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

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...e digamos mal encamiñadas
que están, senón pola súa obriga, porque este Goberno debe-
ría tramitar en tempo a risga e non o fixo.

Benvido sexa que o recoñezan, pero mellor será que, efecti-
vamente, no prazo de dous meses, todas as que están fóra de
prazo estean resoltas.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gallego.

A señora GALLEGO CALVAR:Moitas grazas, señor presidente.

Bueno, efectivamente a iniciativa que presenta Alternativa
Galega de Esquerda hoxe digamos que está superada polo
debate de onte. Nós non temos ningún impedimento para
votala favorablemente, pero é certo que aceptar as recomen-
dacións do Valedor pois queda un pouco superado polo
debate que tivemos onte, e pola realidade, ¿non?, porque
estamos falando non só das solicitudes de risga tramitadas
antes do 31 de decembro do ano pasado pola lei anterior,
senón tamén das solicitudes de risga tramitadas pola nova
Lei de inclusión social, e polo tanto, como son dúas realida-
des distintas, hai que darlles un tratamento xurídico distinto,
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pois cremos que o acordo que acadamos no día de onte entre
todos os grupos parlamentarios reflicte mellor a solución
global, aínda que nós –insisto– non temos ningún problema
en votar favorablemente a iniciativa que presenta Alternati-
va Galega de Esquerda.

O que fixemos onte entre os grupos está ben, e no Grupo
Parlamentario Socialista felicitámonos de que teñamos este
acordo que plasmaremos na votación, pero ¡ollo!, é un par-
che que poñemos os grupos parlamentarios a un problema
xerado polo Goberno, pola súa mala xestión na tramitación
da risga, e é un parche que veremos no prazo de dous meses
se o Goberno o cumpre. Estaremos atentos e vixiantes
–estou segura de que todos os grupos– a que así o fagamos.

Pero, ademais, non é a solución definitiva, porque eu vou
insistir unha vez máis: non se pode recortar 535 millóns de
euros á Consellería de Traballo e Benestar dende hai cinco
anos, é dicir, dende que goberna o señor Feijóo, e pretender
paliar os efectos dese recorte con 42 millóns de euros deste
ano destinados á renda de inclusión social de Galicia. 

Non se pode, é imposible tapar o sol cun dedo, é imposible
tapar as consecuencias da política económica levada a cabo
polo Goberno Feijóo e polo Goberno Rajoy con 42,4 millóns
de euros para a risga no ano 2014. 

Non se pode mellorar a tramitación da risga cando se está
recortando persoal das oficinas territoriais da Xunta de
Galicia, que precisamente estaban adicados a avaliar e tra-
mitar as solicitudes de renda de inclusión social de Galicia
ou de renda de integración social de Galicia –como se cha-
maba antes–. E, dende logo, non se pode agora, unha vez
publicada a nova Lei de inclusión social de Galicia, esta-
blecer novos criterios –como se lles está trasladando aos
traballadores e traballadoras sociais das xefaturas territo-
riais da Xunta de Galicia e aos propios concellos– que non
están nin na lei, nin hai ningún decreto publicado que a des-
envolva, e que van dificultar o acceso das persoas en risco
de pobreza ou exclusión social a esa renda e ás axudas de
emerxencia.

Onte denunciábao aquí e hoxe quero volver facer fincapé
niso. Estáselles trasladando desde a Consellería de Traballo
e Benestar aos traballadores e traballadoras sociais que non
se van permitir solicitudes de persoas que vivan nunha habi-

tación con dereito a cociña para a renda de inclusión social
de Galicia. E é máis, estáselles trasladando que no caso das
axudas de emerxencia social non se lles van conceder a per-
soas con discapacidade maiores de 65 anos. Estas dúas
denuncias estannos chegando a través dos traballadores e
traballadoras sociais dos concellos, pero tamén a través dos
traballadores e traballadoras sociais das delegacións da Con-
sellería de Traballo e Benestar en todas as vilas galegas.

E tamén, como a señora Adán, quero facer un recoñecemen-
to aquí aos traballadores e traballadoras sociais dos conce-
llos e da Xunta de Galicia, e tamén aos concellos; aos con-
cellos de Galicia, de calquera cor política, que están literal-
mente sobrepasados, igual que os traballadores e
traballadoras sociais, que, como dicía a señora Adán, tamén
moitos deles están en baixa por depresión. Pero os concellos
tamén están sobrepasados, porque non teñen recursos, por-
que o Goberno de Galicia e o Goberno central non paran de
recortarlles recursos en teleasistencia, en plan concertado, en
servizos sociais. E agora, ademais, cercénanlles as compe-
tencias que tiñan en materia de servizos sociais. E hai graves
problemas...

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

A señora GALLEGO CALVAR: ...de tramitación administrativa
e de funcionamento polos impedimentos que poñen os habi-
litados nacionais diante desa reforma da Administración
local do señor Rajoy, que tamén impacta negativamente nos
servizos sociais.

Así que, señores do Partido Popular, un acordo si –vixilan-
tes estaremos no cumprimento destes dous meses–, pero hai
que resolver o problema de fondo. E o problema de fondo é
que hai que recuperar eses 4.000 millóns de euros que o
Goberno de Galicia lle quitou á política social, para evitar
estes problemas.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

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

Grupo autor da proposición non de lei. Señora Solla.

Señora Solla, dende o escano.
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A señora SOLLA FERNÁNDEZ: Brevemente.

Primeiro, agradecer o apoio do Grupo Mixto e entendo que
do PSdeG; o resto de grupos, bueno, non se pronunciaron
claramente; entendo que o PP vai votar en contra.

Primeiro, evidentemente, señora Gallego, claro que nós
tamén estamos en contra desa Lei de inclusión; eu referíame
agora mesmo na miña intervención; e non só é que non se
lles conceda a maiores de 65 porque se lles deixa a expensas
de que se lles conceda unha pensión non contributiva ou
non, senón que tamén, como denunciamos no propio debate
da lei, quedan fóra as persoas menores de 25 anos, as perso-
as inmigrantes sen papeis, e, polo tanto, deixan fóra unha
gran parte das persoas en risco de exclusión social ou exclu-
ídas agora neste momento. Por iso nós non apoiamos esa lei
e por iso, evidentemente, continuamos criticándoa.

Pero o que é certo é que, evidentemente, eu xa na miña
intervención referinme a que este debate xa se deu onte na
Cámara durante a moción, pero tamén a nosa iniciativa non
só fala –non sei se se deron conta– do concepto da risga,
senón tamén das axudas de inclusión social, das axudas da
exclusión social, que tamén teñen cabida non só nos conce-
llos, senón tamén dentro pois das competencias da Conse-
llería de Benestar. E, polo tanto, por iso plantexamos tamén
que esa concesión provisional se dea tamén para as axudas
de exclusión social e non só para esa renda de integración
social.

E, señora voceira do Partido Popular, non só se basea nas
recomendacións do Valedor do Pobo de tres expedientes,
baséase nas recomendacións para o resto de expedientes,
baséase nos expedientes que se acumulan nos concellos. Nós
estamos tamén cos colectivos sociais que están defendendo
e axudando esas persoas que están pois soas diante das
administracións, cando están reclamando os seus dereitos a
ter acceso ás axudas e ás rendas de integración social.

E eu non sei se ten moito sentido ou non debater isto despois
do acordo que din vostedes que houbo. A nós aínda non nos
chegou ese acordo. Polo tanto, en canto nos chegue, valora-
remos e veremos que votamos a respecto tanto da moción de
onte como desta proposición non de lei, que, obviamente,
nós a imos votar en contra, pero valoraremos as posturas do
resto de grupos.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

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

(A señora Rodríguez Arias pide a palabra.)

¿Si, señora Rodríguez Arias? ¿Para que quere a palabra?

A señora RODRÍGUEZ ARIAS: Por unha cuestión de orde, por-
que o noso grupo ten presentado unha emenda e non sabe-
mos se o grupo autor da iniciativa quere chegar a algún acor-
do, se acepta a emenda ou que quere facer coa nosa emenda.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Iso poderano falar
agora vostedes, pódeno falar, e seguimos agora co debate.

Pasamos á seguinte proposición non de lei.

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz Franco e Dª
Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actuacións que
debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas
demandas do persoal dos parques comarcais de bombei-
ros xestionados pola empresa Natutecnia referidas á
negociación dun convenio colectivo e ao cumprimento
das condicións da concesión do servizo

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta proposición
non de lei non se presentaron emendas.

Para a defensa da mesma ten a palabra a señora Paz.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señor presidente.

Bos días, señoras e señores deputados.

Quixera dar a benvida a este Parlamento aos traballadores do
Servizo de Incendios e Salvamento que nos acompañan
desde a tribuna do Parlamento.

Non é hoxe a primeira vez que imos debater neste Pleno
unha iniciativa en relación coa situación na que se atopa pre-
cisamente a situación dos bombeiros dos chamados parques
comarcais –por abreviar, aínda que teñen unha nomenclatu-
ra bastante máis longa– e esperamos que nesta ocasión corra
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mellor fortuna que en ocasións anteriores. Porque, efectiva-
mente, até agora a única resposta que obtivemos por parte da
Xunta de Galiza, tanto no Pleno como aínda na última Comi-
sión 1ª, de boca do señor Villanueva, o señor director xeral,
foi que isto era un asunto entre particulares, entre unha
empresa privada e os seus traballadores, case poñéndoo ao
mesmo rango que se estiveramos falando dun conflito entre
un titular dunha mercería e os seus posibles empregados, e
non entre un titular que está exercendo en nome da Admi-
nistración un servizo público.

Porque, efectivamente, a Lei de emerxencias de Galiza esta-
blece que pode haber unha xestión directa ou indirecta dos
servizos comarcais de incendios, e neste caso optouse efec-
tivamente pola xestión indirecta a través da empresa priva-
da. Pero non podemos esquecer o que di a este respecto a Lei
de emerxencias e que, polo tanto, acredita a responsabilida-
de que ten a Xunta de Galiza en todo o que está a acontecer
nos parques comarcais, e tamén en todo o que está a aconte-
cer na relación entre as empresas, nomeadamente neste caso
de Natutecnia e os seus traballadores.

O artigo 13 da Lei 5/2007 di que a persoa titular da conse-
llería da Xunta de Galiza que teña atribuída a competencia
en materia de protección civil e xestión de emerxencias é o
órgano responsábel da política de protección civil e xestión
de emerxencias de Galiza. Polo tanto, queda claramente
asentado que o responsábel máximo desta cuestión non é
ningún señor que se sente no consello de administración de
Natutecnia, que tamén, senón que é algún dos señores, todos
os señores e señoras que se sentan no Consello da Xunta de
Galiza, empezando polo seu presidente e o seu vicepresi-
dente.

Pero, efectivamente, da lei tamén se deduce que aínda que
sexa xestionado por empresas privadas, como este caso, é
responsabilidade da Xunta de Galiza –iso ineludiblemente e,
en calquera caso, cando se trata de servizos públicos– velar
pola correcta prestación dos ditos servizos por parte das
empresas, velar polo adecuado funcionamento do servizo
público e, desde logo, adoptar todas as medidas que sexan
necesarias no caso de que iso non se estea producindo ade-
cuadamente.

Estamos, ademais, nun claro caso de responsabilidade por
parte da Xunta de Galiza polo manifesto e flagrante incum-

primento que está a realizar da Lei de emerxencias de Gali-
za, como xa temos denunciado en diferentes ocasións. Na
disposición adicional terceira da dita lei establécense varias
cuestións que poderían ter contribuído a que hoxe non esti-
veramos na situación na que estamos e que os traballadores
non estivesen na situación na que están e que non se fixo por
parte da Xunta de Galiza.

Establécese que a Xunta, nun prazo de tres anos, é dicir, que
no ano 2010 tiña que ter impulsado as accións necesarias
para homoxeneizar as prestacións e condicións de traballo
en todo o territorio de Galiza dos servizos de prevención e
extinción de incendios e salvamento aos que se refire esta
lei. E a día de hoxe non só non se homoxeneizou, senón que
a Xunta de Galiza, en todas as decisións que foi tomando
–incluído ese tan cacarexado Mapa de emerxencias que nos
presentou o señor Villanueva hai aproximadamente quince
meses neste Parlamento–, cada vez deshomoxeiniza máis,
cada vez dispersa máis e cada vez fai máis difícil que poida-
mos ter un dispositivo coordinado do noso país.

Porque agora temos os sete parques comarcais das cidades,
nos que traballan empregados públicos, funcionarios e fun-
cionarias; temos os vinte e catro parques comarcais, dos
cales vinte e tres están xestionados por diferentes empresas
privadas e un de carácter público. Temos –por se fose pouco
xa todo este batiburrillo– ademais agora os grupos de emer-
xencia supramunicipal que dependen dos concellos, das
deputacións, bueno, financiados pola Xunta, unha cousa
bastante estraña. En cada un deles hai un tipo de persoal
diferente, relacións laborais diferentes, relacións contrac-
tuais diferentes, situacións salariais diferentes, turnos dife-
rentes, formas diferentes de acceder, de formación, etc.; un
auténtico batiburrillo, absolutamente ingobernábel.

E, desde logo, se a Xunta tivese cumprido a disposición adi-
cional terceira da Lei 5/2007, desde logo, hoxe non estaria-
mos na situación na que estamos. Porque tería sido posíbel,
hai algo máis dun ano, cando os traballadores dos vinte e tres
parques comarcais que están xestionados por empresas pri-
vadas empezaron a demandar un convenio marco para
homologar as condicións de traballo, de formación, de tur-
nos, salariais, económicas, de prestación de servizo de todos
os parques, non terían atopado a negativa das empresas, fun-
damentalmente de Natutecnia, porque a propia disposición
da Xunta, homoxeneizando as condicións de prestación de
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servizo e de traballo, non tería provocado esta situación de
que haxa algunhas empresas –como neste caso Natutecnia–
que queiran quitarlle máis leite á vaca do servizo público,
que queiran optimizar aínda máis xa o cuantioso negocio...
(Murmurios.)

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

A señora PAZ FRANCO: ...que supón para estas empresas a
xestión de servizos públicos, que queiran gañar máis da
conta a conta –valla a redundancia– de prestar este servizo.

Pero tampouco cumpren –e é certo que isto tampouco o
cumpriu o Goberno bipartito, porque tiña que estar xa no ano
2008, porque a lei establecía o prazo dun ano desde a apro-
bación da lei– para que a consellaría promova a elaboración
dun regulamento de bombeiro profesional e do voluntariado,
que isto, desde logo, tamén resolvería en parte a situación
que estamos a vivir.

Natutecnia, que é a outra cuestión que se suscita nesta ini-
ciativa. Temos unha empresa que co visto e prace da Xunta
–porque cando un ten responsabilidade de actuar e non o fai
o que está na práctica é avalando as actuacións–, polo tanto,
temos unha empresa, Natutecnia, que contrata non só isto,
senón contratos millonarios no dispositivo de incendios
forestais... (Murmurios.)

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

A señora PAZ FRANCO: ...coa Xunta...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Hai un murmurio na
sala que molesta moito a quen está no uso da palabra, polo
menos aquí percíbese esa sensación. Pídolles, por favor, que
non molesten a quen estea no uso da palabra. Falen máis
baixo, se é posible. Grazas.

A señora PAZ FRANCO: Moitas grazas, señor presidente.

Dicía que a empresa Natutecnia, que ten contratos multimi-
llonarios coa administración pública, conta co seu visto e
prace á hora de exercer o que poderiamos definir como un
auténtico mobbing colectivo contra os seus traballadores,

contra os traballadores que prestan os seus servizos nos par-
ques comarcais; un mobbing que se traduce non só en aco-
sar laboralmente os traballadores e incumprir as máis míni-
mas normas de traballo, como explicaremos a continuación,
senón tamén en non cumprir cos mínimos requisitos na pres-
tación de servizos públicos, e que, polo tanto, repercute na
prestación do servizo. Temos, incluso, moitas dúbidas de
que por parte da empresa Natutecnia se estean cumprindo
aqueles requisitos que se estableceron por parte da Xunta
para concederlle a prestación deste servizo. 

Temos –e teñen tamén os traballadores, e pedírono reite-
radamente, e non se lles dá por parte da empresa– moitas
dúbidas acerca de que estean cumprindo coas melloras
que foron, sen dúbida, elementos claves para que se lle
dese a esa –e non a outra– empresa a concesión do servi-
zo. Polo tanto, se non entregan esa documentación, por
algo será. 

E digo coacción e mobbing aos traballadores non só porque
hai unhas semanas se despediu a dous traballadores, nun
intento claramente de amedrentar o conxunto do colectivo,
de trasladarlle a idea de que se seguían mobilizándose, como
levan facendo desde hai case un ano, para reclamar a nego-
ciación dun convenio colectivo, ese ía ser o camiño que
seguirían o resto dos traballadores, senón porque esa é unha
práctica permanente por parte da empresa. 

Hai numerosas resolucións por parte da Inspección de Tra-
ballo acerca de reiterados incumprimentos...

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

A señora PAZ FRANCO: ...da normativa laboral, desde atrasos
no pagamento das nóminas, desde faltas graves por impoñer
traballos durante unha folga aos servizos mínimos, tales
como ir dar unha charla a un colexio –¿a alguén lle parece
que ese é un servizo mínimo para unha xornada de folga?–,
ou, recentemente, incluso despois de saber que xa lle incoa-
ran este expediente, aínda teñen a chulería de impoñerlles
tamén a traballadores...

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

A señora PAZ FRANCO: ...en servizos mínimos a realización
dun simulacro en Reganosa. 
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O que non fan ao longo do ano, que é cumprir coas súas
obrigas de realizar simulacros e mirar que todo estea en con-
dicións para o caso de que haxa unha emerxencia, ocórrese-
lle a esta empresa que o teñen que facer os traballadores
cando están de folga. 

Pero tamén sentenzas do Xulgado do Social por descontos
abusivos nos casos de folga. 

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

A señora PAZ FRANCO: En fin, señoras e señores deputados
–remato, señor presidente–, creo que é imprescindíbel que
dunha vez este Parlamento aprobe unha iniciativa que lle
diga á Xunta de Galiza que ten que asumir a súa responsabi-
lidade neste tema, que ten que velar porque Natutecnia non
siga exercendo mobbing sobre os seus traballadores, que
haxa un convenio colectivo...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora Paz,
está entendido, está entendido. Grazas, señora Paz.

A señora PAZ FRANCO: ...e que revise se a prestación priva-
da é mellor que a pública. 

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, grazas. Gra-
zas, señora Paz. 

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.
Señora Díaz. 

A señora DÍAZ PÉREZ: Boas tardes xa case, señor presidente.
Un saúdo fraterno aos compañeiros bombeiros que están
hoxe connosco. 

E, efectivamente, oxalá, señora Paz, teñamos mellor sorte
nesta ocasión e, sobre todo, teñamos a grandeza de que o
Partido Popular reconsidere o que está a facer cun servizo
público fundamental, e mesmo un servizo público que a súa
praxe política está a pór en cuestión. 

Porque a primeira pregunta que poderiamos facernos é cales
son as razóns agochadas no Partido Popular para permitir
que os traballadores e traballadoras de Natutecnia se atopen

na situación laboral na que se están a atopar, ou mesmo, pola
pasiva, ¿cales son os intereses que o Partido Popular ten nesa
empresa para que permitan chegar ata este extremo? 

¿Cal é o modelo social do Partido Popular cando permite
que unha empresa que presta un servizo público de primeira
magnitude, de primeiro rango, un servizo público no que son
os bombeiros os que xogan e poñen en risco a súa vida, pois,
efectivamente, vostedes permiten que continúe facendo o
que está a facer? ¿Cal é o modelo social? –diciamos–, sobre
todo cando seguramente pensaramos nunha empresa que no
século XXI aínda non ten convenio colectivo –estou certa de
que non hai moitas–. Por desgraza, este é modelo social do
Partido Popular. 

Pero mesmo tamén –insisto– en cales son os intereses do
Partido Popular cando son reiteradas, neste caso xa hai sen-
tenzas que están condenando esa empresa por vulnerar os
dereitos fundamentais dos traballadores e traballadoras, e
mesmo tamén cando está actuando a Inspección de Traballo
e cando estamos ás vésperas de que o Consello Galego de
Relacións Laborais actúe, e a Xunta de Galicia parece non
ter nada que dicir sobre esta cuestión. 

A verdade é que unha se pregunta que hai detrás desta
empresa para que lles dea exactamente igual todo e mesmo
permitan a explotación deste corpo fundamental. Pero volvo
reiterar o que xa dixemos na ocasión na que trouxemos a
debate esta mesma iniciativa. 

A primeira é, claro, que somos a única comunidade autónoma
do conxunto do Estado que temos este servizo público priva-
tizado, a única; as gobernadas polo Partido Popular non teñen
este servizo nas mans privadas. Teño que volver lembrarlles
que xa hai sentenzas que están indicando que este servizo non
pode estar nas mans privadas. Por unha razón elemental: é que
ao corpo de Bombeiros pásalle como á Policía, como ao corpo
de Policía Local, pero tamén aos corpos especiais da Policía:
teñen que ser autoridades no exercicio do seu cargo. No día de
hoxe non son autoridades no exercicio do seu cargo. Por tanto
–insisto–, estamos a pór en risco non só un servizo público
fundamental, senón, sen lugar a dúbidas, a propia situación
dos bombeiros e bombeiras do noso país. 

Pero tamén podemos aproveitar para dicir que é imprescin-
dible rescatar este servizo público, para que o noso país teña
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un servizo homoxeneizado, que non teñamos dispersión nos
distintos servizos, que non teñamos un corpo de GES, que
non teñamos distintas actuacións que, como ben vimos o día
fatal do 24 de xullo, había de todo menos coordinación, que,
como se dixo onte nun debate semellante, dicíase por parte
do Partido Popular, que, claro, réndense a un mando único.
Pero se algo vimos tamén na lección do día 24 de xullo é que
había de todo menos un mando único, e que vimos aquelas
fotos que falaban por si mesmas; vimos como os civís sen
ningún control ou mesmo voluntarios e voluntarias estaban
prestando ese servizo.

Por tanto, imprescindible: o rescate deste servizo para ser
directamente público. 

Pero tamén por razóns económicas, porque xa tivemos a
posibilidade de avaliar canto custa este servizo nas mans pri-
vadas e canto custa nas mans públicas. E convídoos para que
poidan comprobar os orzamentos e comprobarán que a xes-
tión directa pública é máis barata que a xestión indirecta pri-
vada. E non só porque o digamos cunha lectura simple dos
orzamentos, senón tamén porque os invito a que lean o infor-
me do Tribunal de Contas, no que examina e di alto e claro
que os servizos privatizados son moito máis caros para a
cidadanía. 

E o escaso tempo que me queda quero aproveitalo para dicir
que tamén está incumprindo o Partido Popular o que atinxe a
esa necesidade de outorgar un estatuto de bombeiro ou un
regulamento que permita non soamente termos corpos de
bombeiros nas debidas condicións, senón que seguramente
que se tivésemos ese regulamento ou ese estatuto de bombei-
ros, non podería pasar o que está pasando hoxe no noso día en
Galicia, non soamente ter mestura de bombeiros no conxunto
do país, senón que, sen lugar a dúbidas, o que impediría de
todos os xeitos pois acadar a privatización deste servizo. 

Por tanto, señora Paz, imos votar a PNL que vostede pre-
senta nos tres puntos obxecto de debate. 

E remato como empecei: ¿cales son os intereses escuros que
hai detrás do Partido Popular para defender esta empresa
cando está a vulnerar, xa con sentenzas, os dereitos dos tra-
balladores e traballadoras que prestan este servizo? 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.) 

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

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sestayo. 

A señora SESTAYO DOCE: Grazas, presidente. 

Saúdos aos bombeiros que nos acompañan na tribuna. 

Obviamente o Grupo Parlamentario Socialista vai apoiar
esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, tanto en
coherencia coas que temos apoiado en pleno e en comisión
como coa que este mesmo grupo ten plantexado como ini-
ciativa. 

Certo que é un pouco frustrante que a pesar de que todos os
grupos da oposición insistamos nun tema evidente, bueno,
pois o certo é que o desinterese e o escapismo do Goberno
queda ben plasmado ante a ausencia nas bancadas de cal-
quera membro do Goberno, e sinaladamente do conselleiro
da Presidencia, pois é evidente a importancia e transcenden-
cia que lle dá á cuestión da seguridade de Galicia. 

Bueno, é evidente que, como falamos noutras ocasións, esta-
mos, primeiro, unha vez máis, ante unha iniciativa que
exhorta o Goberno a cumprir a lei. Bueno, e outra vez esta-
mos ante o esperpento posible de que un grupo maioritario
da Cámara puidera posibilitar que a Cámara galega, que é o
Lexislativo, o poder lexislativo, bueno, incumpra as propias
leis elaboradas e aprobadas no mesmo. 

A Lei de emerxencias de Galicia establece unha serie de
principios, entre eles o principio de responsabilidade –por
certo, principio de responsabilidade pública e privada–, pero
parece que as empresas privadas poden escapar sen máis
mediante unha burla na que se ten convertido este país desde
que a dereita campa ás súas anchas, facendo obxeccións de
conciencia de feito aos cumprimentos da lei. 

Efectivamente, na empresa Natutecnia danse todas as carac-
terísticas de fraude de lei, todas as características de incum-
primento dos dereitos dos traballadores, todas as característi-
cas para a reversión dunha concesión que non se está cum-
prindo nos seus pregos; ademais, que está exercitando abuso
de poder e quebrantamento dos dereitos dos traballadores, en
sintonía con esa folla de ruta da reforma laboral que esta
dereita ten implantado no país. E, polo tanto, estamos a xogar
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non só co incumprimento da lei, non só cos incumprimentos
graves e flagrantes dos dereitos dos traballadores e traballa-
doras, non só co uso da técnica do medo, de novo, nun país
que xa tiña afastado o medo desde hai moitas décadas, pois
unha vez máis vólvese utilizar o medo para, bueno, coaccio-
nar, para que os traballadores se convertan en escravos. 

Ben, dende logo o Grupo Parlamentario Socialista non vai
ser cómplice disto. Agora, dende os poderes públicos, antes
falábase aquí dos novos deberes, efectivamente, destas for-
zas e corpos de seguridade, e, ademais, estes que deberían
ser autoridades públicas, como son, e poño o exemplo de
Ferrol, retirar –que para iso si se utilizan os bombeiros reti-
rados– carteis do aborto, da reforma do aborto, que é o que
lles encomenda a autoridade pública do Partido Popular. 

Existen razóns máis que suficientes e motivos máis que
sobrados para apoiar esta iniciativa. Primeiro, como dicia-
mos, polo cumprimento estrito da Lei de emerxencia.
Segundo, polo cumprimento estrito da Lei de contratación e
toda a normativa de desenvolvemento. En terceiro lugar,
polo cumprimento das propias cláusulas contractuais. En
cuarto lugar, polo cumprimento do propio Código civil. En
quinto lugar, polo cumprimento mesmo do desenvolvemen-
to da Lei emerxencias. En sexto lugar, por unha cuestión de
ética, que isto xa sei que a ética institucional e a ética do Par-
tido Popular respecta o cumprimento das propias leis e o
cumprimento dos dereitos laborais, brilla pola súa ausencia,
e non é algo que deba ser exixido nesta Cámara. 

Existen incumprimentos tanto na cuestión de prevención e
da formación dos profesionais que xogan a vida por nós, por
todos e cada un dos que estamos aquí, os profesionais que
están sometidos a unha coacción nos seus postos de traballo
e xogan todos os días a vida para que as súas señorías, para
que todos esteamos máis cómodos e máis seguros. Pero, iso
si, miramos para outro lado cando se privatiza a seguridade,
cando se xoga coa seguridade, cando se converte nun nego-
cio privado, que unicamente ten que dar emolumentos e afán
lucrativo a uns cantos e prexuízo a outros moitos, que para
iso a man de obra hai que precarizala, que para iso a man de
obra hai que dilapidala, porque hai moitos, afortunadamen-
te, en paro, segundo din algúns empresarios do sector, e,
polo tanto, ameázase fácil...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando. 

A señora SESTAYO DOCE: ...dicindo que no seu lugar irá
outro.

Este Parlamento non pode facer, e non vou apelar xa, des-
graciadamente, á ética respecto ao cumprimento da normati-
va laboral dos dereitos dos traballadores. Pero si, señorías,
hoxe estou escoitando como noutro Parlamento, no Congre-
so dos Deputados, as señorías do Partido Popular exixen
unha e outra vez o cumprimento da lei respecto da abdica-
ción –non vou entrar neste tema, xa temos representantes
alí–. 

Apliquen vostedes esa lei que tanto exixen, apliquen voste-
des a lei, apliquen a Lei de emerxencias, apliquen a Lei de
contratación laboral, apliquen a Lei de contratación do Esta-
do e de contratación da Xunta de Galicia, apliquen a norma-
tiva vixente, e verán como non lles queda outro remedio que
votar afirmativamente esta iniciativa. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora Ses-
tayo.

Grupo Parlamentario Popular. Señora Prado. 

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señor presidente. 

Un saúdo tamén para os traballadores que nos acompañan. 

Grazas, señor presidente.

Señorías, o Grupo Parlamentario Popular está sorprendido
de que o Bloque Nacionalista Galego teña mantido para este
pleno esta iniciativa. E digo que estamos sorprendidos por-
que, a pesar do que se dixo aquí no debate, eu vou esmiuzar
que é realmente o que imos votar, porque parece que imos
votar unha cousa moi diferente á que vostedes acaban de
expoñer aquí.

Ten tres puntos esta iniciativa. No primeiro punto pide o
Bloque Nacionalista Galego exixir da empresa Natutecnia
que inicie de inmediato un proceso de negociación coa
representación dos traballadores, actuando a Xunta de inter-
mediaria, no caso de ser preciso, para lograr que se pacte un
convenio colectivo.
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Eu non sei, señora Paz, se vostede non coñece as últimas
novas, nas que xa hai un acordo. Mesmo hoxe na prensa
temos aquí: “Natutecnia se encamina hacia la firma del
convenio”. Houbo onte unha reunión. Pero é que, ademais
da reunión de onte, o 28 de maio, hai escasos días, no Con-
sello de Relacións Laborais pois tamén hai un acordo asi-
nado entre a parte sindical e a parte empresarial no que,
logo de debater diferentes cuestións, pois chegan a un acor-
do, ao acordo de seguir mantendo reunións para aprobar
ese convenio colectivo, e o último punto di: “Ambas as
partes comprométense a manter a paz social e laboral”. E,
terceiro, “a presente xuntanza pon fin ao presente procede-
mento de mediación co resultado de acordo, comprometén-
dose as partes a continuar a negociación do convenio
colectivo o vindeiro 5 de xuño do 2014”.  E despois desa
reunión, a noticia de hoxe di que se volven reunir o próxi-
mo 19 de xuño. 

Entón, non sei se o primeiro punto segue en vigor, ou se é
que está quizais un pouco reseso, señora Paz. 

Pero, a pesar de que vostedes sigan denunciando que non
houbo reunións, xa dixo o director xeral na pasada Comisión
1ª que non houbo nin unha nin dúas nin catro, senón catorce
reunións entre a empresa e a parte sindical, de representan-
tes sindicais dos traballadores, ademais da que lle digo, man-
tida onte, e da que se vai manter o día 19.

Por tanto, cremos que non é agora, neste momento, no que,
efectivamente, a empresa e os representantes sindicais che-
garon ao acordo de seguir traballando para consensuar un
convenio colectivo, non cremos procedente que a Adminis-
tración autonómica interfira agora nese acordo.

Piden, en segundo lugar, realizar unha auditoría exhaustiva
en relación co grao de cumprimento de todas as condicións
nas que se fixo a concesión. 

Ben, tamén o dixo o director xeral aquí, que se están cum-
prindo os pregos, e se se evidencia que hai algunha cuestión
que non se está a cumprir, é o xerente do consorcio corres-
pondente o que ten que denunciala, e tamén as administra-
cións que forman parte deses consorcios, nas que vostedes
tamén participan. ¡Que máis garantías que nos consorcios
forman parte a Xunta, a deputación e os concellos! E voste-
des forman parte deses consorcios, señora Paz. ¿Ou vostede

diso non se acorda, ou non o lembra, ou non o sabe, ou ten
vostede memoria selectiva?

Ben, pois tanto a empresa como a Administración ten a obri-
ga de facer cumprir eses..., de velar polo cumprimento deses
pregos. E vostedes e o Partido Socialista forman parte deses
consorcios. Lémbrolle: no de Lugo, concretamente, e no da
Coruña, porque tamén están nalgún concello, tamén cogo-
bernan co Partido Socialista. Polo tanto, non se pode exixir
única e exclusivamente a responsabilidade do Partido Popu-
lar nun tema que nos atinxe a todos. 

Miren, o acoso laboral e o mobbing que vostede denuncia
pois a nós tamén nos preocupa, e nós tamén queremos que
se vele por todos os dereitos, porque non se vulnere nin un
só dereito dos traballadores, pero non só na empresa Natu-
tecnia, senón en todas e cada unha das empresas galegas.
Nós queremos que se respecten os dereitos laborais de todos
os traballadores e de todas as traballadoras de Galicia. Pero
creo que non corresponde nin a este Parlamento nin á Admi-
nistración autonómica facer velar por eses dereitos, porque
para iso están os tribunais, señora Paz. Nós, evidentemente,
unha denuncia política non ten nada que ver cunha denuncia
dunha vulneración da lexislación vixente. 

E piden, finalmente, o rescate, señoría, para a prestación
dende o ámbito público. É dicir, vostedes traen aquí o slogan
da privatización, ese slogan que xa está caduco porque xa
ninguén os cre, señorías. Porque a Lei de emerxencias de
Galicia foi aprobada co seu voto e a Lei de emerxencias de
Galicia foi redactada baixo a presidencia da consellería
correspondente do señor que está aquí agora voceiro do Par-
tido Socialista. E naquel momento vostedes decidiron inclu-
ír un artigo que falaba de xestión directa e de xestión indi-
recta, igual que fixeron na Lei de servizos sociais, e voste-
des aplicárona cando gobernaron. E tamén nos servizos
sociais, co Comedor sobre rodas, Servizo de axuda no fogar,
etc., etc. 

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

A señora PRADO DEL RÍO: E tamén agora coa Lei de emer-
xencias tamén nos consorcios o señor Moreda, co que vos-
tedes cogobernaron, e o señor Besteiro, co que vostedes
cogobernan en Lugo, pois tamén aprobaron a xestión indi-
recta dos consorcios de bombeiros. 
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E privatizar é a venda do patrimonio público, neste caso non
se está producindo. 

E mire, ¡que mellor garantía de control público da prestación
dun servizo que haxa administracións que formen parte dos
consorcios! E neste caso forman parte a Xunta, a deputación
e os concellos, señorías.

E tamén lles digo: non só citen a lexislación que lles convén,
citen tamén...

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

A señora PRADO DEL RÍO: ...a Lei de bases de réxime local.
Porque as competencias en materia de emerxencias son
única e exclusivamente dos concellos, e a Xunta está facen-
do unha colaboración do 50 % nuns, do 62,5 % noutros, e
vostedes ben o saben. Así que non citen selectivamente a
lexislación que a vostedes lles interesa. 

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

A señora PRADO DEL RÍO: Nada máis e moitas grazas.
(Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grupo autor da pro-
posición non de lei. Señora Paz.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señor presidente.

Eu agradézolle moito á señora Prado que lera integramente
a parte resolutiva da nosa iniciativa, porque así, por fin,
todos os deputados e deputadas saben o que imos votar.
Saben que nós propoñemos que se vote que se rescate para a
prestación pública un servizo que, como demostran os datos,
por exemplo o parque de Silleda, que é o único público,
custa en torno aos 800.000 euros ao ano, e calquera dos
outros parques, en torno a 1.200.000 euros ao ano. Así que,
señores austeros, bótenlle as contas. (Aplausos.)

E claro, efectivamente, preguntaba a señora Prado cales eran
os intereses que ten a Xunta con Natutecnia. Seguramente
son intereses en B, ¿verdade, señora Prado? Verdade que
igual son en B, en forma de regalos de la hostia, tamén,

¿non? (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Aplausos.)

E claro, tamén me alegro de que a señora Prado diga, alé-
grome moito de que a señora Prado, alégrome moito de que
a señora Prado diga e conte aquí todo o que ten que ver coa
aprobación do convenio. Porque, efectivamente, nós man-
temos que a Xunta siga intermediando para que haxa ese
convenio, porque hai xa máis dunha semana –oito días
concretamente– o señor Villanueva xa veu aquí a este Par-
lamento dicir que estaba practicamente firmado, ¿ou pensa
que nós somos parvos? E vostede vén aquí agora e di que
está encamiñado. Tamén vostede está encamiñada para o
Tribunal Superior de Xustiza e mais aínda segue aquí,
señora Prado, e mais aínda segue aquí. (Murmurios.)
(Aplausos.)

Mire, mire... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Si, si, si.

E, finalmente, eu e o Bloque Nacionalista Galego si que cre-
mos que a Xunta ten que velar polos dereitos dos traballa-
dores. ¿Ou é que vostedes non teñen nada que dicir de que
aquí unha empresa que chupa todos os anos centos de miles
de euros de cartos públicos despida dous traballadores para
castigalos? ¿Que á semana seguinte teña que rectificar e
recoñecer que era un despedimento que ía máis alá do disci-
plinario, que era un castigo por terse mobilizado, e que aínda
así lles impoña dous meses de sanción de emprego e soldo
por unha neglixencia?

Señores e señoras deputadas, imaxinen que a calquera de
nós nos suspenden de soldo por neglixencia, por calquera
das neglixencias que cometemos. A maioría, nin comeria-
mos; a maioría, nin comeriamos. Así que algo de sensibili-
dade e, sobre todo, algo de responsabilidade. 

Porque mire, ademais de todo, ademais do que lin antes, a lei
tamén di que a Xunta ten entre as súas competencias requi-
rir as demais administracións públicas, entidades públicas e
privadas e os particulares da colaboración necesaria para
cumprir todo o disposto nesta lei. Así que xa está ben de que
a Xunta se escaquee e que trate este asunto como se fora a
mercería da esquina.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Si, señora Prado,
¿para que quere a palabra?

A señora PRADO DEL RÍO: (A señora Prado del Río pronun-
cia palabras que non se perciben.)...para un... (Murmurios.)
Si, si...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Está no debate.

A señora PRADO DEL RÍO: Porque se dixo aquí que...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Prado, non,
perdoe, perdoe. Perdoe. Non, non, perdoe. 

A señora PRADO DEL RÍO: Señor presidente... (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Perdoe, perdoe. 

Señora Prado, non. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) Perdoe. Vostede estaba no debate. Non ten... (Pro-
núncianse palabras que non se perciben.)

Non, señora Prado. Chámoa á orde, chámoa á orde, señora
Prado. Vostede estaba no debate; polo tanto, non ten ese
dereito. 

Proseguimos coa seguinte proposición non de lei. 

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de D. Francisco Xesús Jorquera
Caselas, sobre a constitución dunha comisión parlamen-
taria especial non permanente de estudo sobre a fraude
fiscal

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non se formularon
emendas.

Para a defensa da mesma ten a palabra o señor Jorquera.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señor presidente.

Deputados e deputadas, nesta proposición non de lei propo-
mos a creación dunha comisión especial non permanente de
estudo sobre a fraude fiscal, aínda que confeso, por moito
que sexa politicamente incorrecto o que vou dicir, que

defendo esta proposta desde o escepticismo, e non porque
non acredite na conveniencia de crear esta comisión, ao con-
trario –acredítoo firmemente–, senón pola triste sorte que
sofren neste Parlamento as comisións non permanentes. 

E son escéptico tamén polo bloqueo a que neste Parlamento
se cree unha comisión de investigación do accidente de
Angrois.

Pero, bueno, perdón, perdón, que me perdín.

Dicía que son escéptico pola triste sorte que sofren neste
Parlamento as comisións non permanentes. Aí está o caso da
Comisión de Investigación das Caixas e a Comisión de Estu-
do da Corrupción, secuestrada desde hai meses. Aí están as
situacións esperpénticas que se están vivindo na Comisión
de Seguridade Vial: o delegado do Goberno e os máximos
responsábeis de Tráfico en Galiza negándose a comparecer,
porque seica Galiza non ten competencias nesta materia.
Sentado o precedente, agora até unha empresa privada como
Audasa, beneficiaria dunha xugosa concesión pública, per-
mítese o luxo de desairar o Parlamento. Así é como o Parti-
do Popular fai respectar a máxima institución do noso auto-
goberno. Lémbrolles que Franco dicía que respondería ante
Dios y ante la historia, e o tempo por desgraza deulle a
razón, porque os crimes do franquismo aínda fican inmunes,
pois o delegado do Goberno e Audasa responderán ante
Deus e ante o Congreso dos Deputados, pero ante o Parla-
mento galego, non. 

E dicía que son escéptico tamén polo bloqueo a que neste Par-
lamento se cree unha comisión de investigación do accidente
de Angrois. Quero lembrarlles que, no seu momento, díxose-
nos que non era necesario, que xa había un proceso xudicial
en curso e unha comisión de investigación, dependente do
Ministerio de Fomento, pero xa coñecemos os resultados. 

Miren, cabeza de turco é o apelativo que se utiliza para cua-
lificar a aquel a quen se lle quere aplicar unha acusación ou
condena para impedir que os verdadeiros responsábeis sexan
xulgados. E aínda así, pese a que a Comisión do Ministerio
de Fomento xa escolleu o cabeza de turco, os verdadeiros
responsábeis, por se acaso, se negan a declarar ante o xuíz.

Pero pese a que os precedentes no que afecta ás comisións
non permanentes neste Parlamento non sexan moi esperan-
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zadores, como di neste caso o dito castelán, vamos a ello, e
póñome a explicar por que defendemos a creación desta
comisión de estudo. 

¿Por que defendemos a creación desta comisión de estudo?
Pois, en primeiro lugar, porque o combate contra a fraude
fiscal debe de ser unha tarefa absolutamente prioritaria,
máxime tendo en conta o grande volume de fraude e evasión
fiscal que se estima que existe non só no conxunto do Esta-
do español, senón tamén e singularmente en Galiza. 

Como temos manifestado en moitos debates, nin no Estado
español nin en Galiza, fronte á crenza que pretende instalar
o Partido Popular, temos un problema de gasto público exce-
sivo. Iso non é certo, por moito que haxa que ser moi rigo-
roso na administración do gasto público evitando o gasto
superfluo e evitando o despilfarro. Ao contrario, o gasto
público por habitante no Estado español e en Galiza é sensi-
belmente inferior á media europea. 

O que si temos, en cambio, é un grave problema de déficit
de ingresos fiscais, por mor dun sistema impositivo inxusto,
que fai recaer o esforzo fiscal nas clases medias e nas clases
baixas, sobre todo nas rendas do traballo, e por mor tamén,
e fundamentalmente, dun volume de fraude fiscal sinxela-
mente escandaloso. 

Miren, segundo un informe de Gestha, o Sindicato de Téc-
nicos do Ministerio de Facenda, do ano 2011, o volume da
fraude fiscal no Estado español aquel ano era 10 puntos infe-
rior á media europea. Este estudo estimaba que o impacto da
fraude fiscal no Estado español estaba situado xa no % do
produto interior bruto, fronte ao 13% de media na Unión
Europea. Isto quere dicir que, simplemente reducindo a eco-
nomía somerxida e a fraude fiscal en 10 puntos para equipa-
rala coa media europea, a recadación no conxunto do Esta-
do español incrementaríase en 38.577 millóns de euros
anuais; é dicir, catro veces e media máis que o gasto non
financeiro contemplado nos orzamentos da Xunta de Galiza
para este exercicio. 

Pensen vostedes no impacto que isto tería na dispoñibilida-
de de recursos públicos para atender políticas básicas en vez
de continuar coa espiral perversa dos recortes. Pero é que,
ademais, segundo un último informe de Gestha titulado A
economía somerxida pasa factura. O avance da fraude fis-

cal durante a crise, e publicado este mesmo ano, o volume
da fraude fiscal, lonxe de corrixirse, segue aumentando. No
conxunto do Estado xa se eleva ao 24,6 % do PIB, e en Gali-
za está situado no 25,6%, é dicir, un punto por riba da media
estatal; un volume de fraude fiscal total e absolutamente
inasumíbel, que debe conducir a accións decididas para
combatela. Pensen que segundo este sindicato –que algo
disto sabe, porque insisto, agrupa a técnicos do Ministerio de
Facenda– cada cidadán do Estado español tributa ao ano
2000 euros de máis para paliar os efectos da evasión fiscal.
Gestha elaborou un estudo que demostra como se poderían
incrementar en 63.800 millóns de euros ao ano os ingresos
do Estado simplemente cunha actuación da Axencia Tributa-
ria máis ordenada, máis decidida e con máis medios á hora
de perseguir as distintas formas de fraude, evasión e elusión
fiscal. 

Por suposto, unha estratexia de loita contra a fraude e a eva-
sión fiscal debe implicar a distintos gobernos, debe contem-
plar un ambicioso paquete de medidas, ademais de dotar de
máis recursos materiais e humanos a loita contra a fraude. É
necesario, por poñer un exemplo, impulsar acordos interna-
cionais para erradicar dunha vez esa vergoña chamada paraí-
sos fiscais; avanzar na obtención de dados a través da banca,
para así perseguir máis eficazmente a fraude fiscal; desen-
volver campañas que favorezan a información e conciencia-
ción dos cidadáns. Pero, por moito que as competencias gale-
gas na loita contra a fraude fiscal sexan limitadas, existen
tamén marxes de actuación dentro do noso ámbito compe-
tencial. Velaí, por tanto, a necesidade de realizar unha avalia-
ción rigorosa do impacto da fraude fiscal na Galiza e a con-
veniencia de consensuar medidas para a súa erradicación. 

Conclúo xa dicindo que noutras comunidades autónomas se
deron pasos nesta dirección, como, por poñer un exemplo, o
caso de Extremadura, onde se creou por unanimidade unha
comisión de estudos sobre a fraude fiscal. Creo que non é
necesario lembrarlles, señorías, e en particular señoras e
señores do Partido Popular, quen goberna en Extremadura.
Non quero pensar que crean vostedes que en Extremadura é
máis necesario loitar contra a fraude fiscal...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor. 

O señor JORQUERA CASELAS: ...que en Galiza, nin quero
pensar que en Extremadura apoiaron a creación desta comi-
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sión polo feito de que en Extremadura, aínda que gobernen,
están en minoría. 

Por iso agardo que esta vez si, e pese a estes precedentes tan
pouco esperanzadores da sorte das comisións non perma-
nentes neste Parlamento, apoien a creación desta comisión. 

Moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Intervención dos grupos parlamentarios. 

Pola Alternativa Galega de Esquerda ten a palabra o señor
Ron Fernández. 

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

¿Que acontece en Galicia e no Estado para que sexamos o
sexto país de Europa en número de superricos, 1.625 perso-
as, ao mesmo tempo que somos un dos lugares onde máis
medra a pobreza infantil? Unha desigualdade amparada e
provocada por políticas que permiten todos os xogos de
enxeñería fiscal imposibles, ademais de amnistías que bene-
fician a ese club de ricos, mentres que a maioría social reci-
be recortes e austericidio. Enxeñería fiscal que fai da elusión
fiscal unha das pezas privilexiadas para enviar o diñeiro que
se salva de pasar pola transparencia da fiscalidade pública a
algún dos numerosos paraísos fiscais. Mais como non lles
chega coa elusión fiscal, evádese, practícanse operacións á
marxe da lei; un neoliberal e financeiro “sálvese quen poida”
que rouba o diñeiro das arcas públicas, onde debera ser uti-
lizado para beneficio da maioría social en dereitos e servizos
públicos. A fraude fiscal amputa a democracia e lesiona gra-
vemente os dereitos das persoas; un buraco negro que devo-
ra dereitos e que é o argumento que emprega a oligarquía
–esa mesma que rouba– para degradar os nosos servizos
públicos dicindo que non hai diñeiro. O último informe de
Gestha, do que xa se falou, di que a economía mergullada
pasa factura diante da fraude en España durante a crise. É
demoledor, produce vergoña e mesmo noxo ver como se
amparan condutas fraudulentas, prácticas que matan o por-
vir das persoas máis desfavorecidas, esas ás que se mira con
lupa por se non fan bo uso dunhas axudas sociais cada vez
máis ridículas, mentres esas 1.625 persoas rin a conta dos
seus dereitos, dos nosos dereitos. De feito as grandes fortu-

nas e grandes empresas defraudaron máis de 42.000 millóns
de euros en 2010, un 71,8% do total. O 63% da cidadanía
considera que a fraude afecta á súa vida. O 66,9% pensa que
o Goberno fai pouco ou moi pouco para atallar a fraude. O
95% cre que a corrupción está xeneralizada. 

Concordamos coa análise que realiza Gestha. Son catro os
piares que sustentan o edificio da fraude fiscal e da econo-
mía mergullada. Aínda vivimos as consecuencias do boom
inmobiliario. Existe un paro desorbitado, e, canto máis paro,
máis economía mergullada. Existe unha suba de impostos
sen control tributario eficiente que permite xogos perversos
e malvados, nada éticos e totalmente inmorais, da enxeñería
financeira, e, por riba, unha moral fiscal relaxada, que se
asenta no comportamento nada exemplarizante das elites. 

Tamén concordamos en que a Administración pública non
actúa por diversos motivos. A economía mergullada é un
colchón social que impide o estourido social e o conseguin-
te cambio de políticas en Galicia e no Estado. Ademais, por-
que vostedes prefiren continuar co márketing de cifras e dar
como grandes resultados os feitos parciais de cada ano sen
que se trate unha estratexia global. 

Gestha propón como medida necesaria que se coñeza a ver-
dadeira dimensión da fraude a través de estudos oficiais.
Temos a oportunidade desde o Parlamento de Galicia de res-
ponder a ese reto e estudar con detalle todo o que significa a
fraude fiscal en Galicia, onde 14.100 millóns de euros non
pasan polas arcas públicas, o 25,6% do PIB, un punto máis
ca no Estado.

Sexamos quen de ser vangarda aquí e actuar con ética e
transparencia. Constituamos esa comisión de estudo e con-
duzamos os traballos cara a un ditame que implique ao Exe-
cutivo. Sería a ocasión perfecta, ademais, para que o Execu-
tivo cumpra coas súas obrigas. Temos que lembrar que o 12
de novembro de 2013 o Pleno do Parlamento de Galicia
acordou por unanimidade introducir no Plan xeral de control
tributario un plan específico para controlar fiscalmente as
operacións mercantís e transmisións patrimoniais realizadas
polos grandes patrimonios para evitar a fraude fiscal. Pois
ben, no DOG deste 28 de maio, que daba conta da Resolu-
ción do 16 de maio, a dirección da Axencia Tributaria de
Galicia emite os criterios xerais do Plan xeral de control tri-
butario 2014 e nel non se inclúe o mandatado polo Pleno do

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 70
11 de xuño de 2014

49



Parlamento, onde reside a soberanía do pobo para lexislar.
Polo tanto, desde AGE denunciamos este feito e pedimos
que se rectifique xa.

Como dicía Albert Einstein, dar exemplo non é a principal
maneira de influír nos demais, é a única. Ser exemplarizan-
tes, actuar...,

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando. 

O señor RON FERNÁNDEZ: ...–remato agora, señora presiden-
ta– ser éticos, ser democráticos, serán as mellores ferramen-
tas sensibilizadoras para que a sociedade se implique na
tarefa de reducir canto máis mellor a economía mergullada e
a fraude fiscal. Polo tanto, agardemos que o escepticismo do
señor Jorquera sexa simplemente iso, unha intuición, que o
partido maioritario apoie esta iniciativa e que poidamos
estudar todo o que implica a fraude fiscal para os dereitos e
os servizos públicos en Galiza. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Grupo Socialista, señor González
Santín.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidenta. 

Primeiro quero facer referencia á petición que fai o BNG
nesta proposición non de lei. O que está a pedir non é outra
cousa que a creación dunha comisión especial non perma-
nente de estudo sobre a fraude fiscal. Para poder decidir
dunha maneira racional se apoiamos ou non esta proposición
non de lei, temos que ver se existe ou non fraude fiscal, xa
que, se non existise fraude fiscal, non tería sentido esta
comisión. Despois tamén teremos que comprobar se, unha
vez probada a existencia de fraude fiscal no seu caso, é bo
que estude ou que non se estude. 

Na súa iniciativa o BNG fai referencia a un estudo de Ges-
tha, Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda. A
pregunta primeira que eu me fago é: ¿terá este sindicato
cualificación ou algún interese espurio en facer este tipo de
encuestas ou de estudos? Os técnicos do Ministerio de
Facenda son un colectivo formado por máis de 8.000 per-
soas, 8.000 traballadores, da Axencia Tributaria Estatal e
do Ministerio de Facenda. Ademais, dedícanse a facer estu-

dos de gran calado para dar a coñecer a realidade fiscal do
noso país e aumentar a eficacia da Administración Tributa-
ria para perseguir o elevado volume de economía mergu-
llada. Polo tanto, creo que todos coincidiremos neste Par-
lamento en que os obxectivos deste colectivo concorren
cos que nós temos. 

Se nos adentramos neste estudo –que, por certo, está territo-
rializado por comunidades autónomas–, vemos que chegan
ás seguintes conclusións.

Primeiro, ningún Goberno español elaborou ou encargou un
informe sobre a economía mergullada no noso país, aínda
que si existen estudos feitos polos consellos económicos e
sociais de Andalucía e de Murcia. Se nos fixamos nos estu-
dos que falan da opinión dos cidadáns sobre o tema da frau-
de fiscal, vemos que tradicionalmente os españois son pesi-
mistas sobre o volume de fraude fiscal existente no noso
país. Coa crise, ese pesimismo aumentou. Así, o 94,8% dos
enquisados polo CIS o xuño pasado cre que existe bastante
ou moita fraude fiscal. Os cidadáns tamén desconfían da
actuación do Goberno, e o 66,9% considera que o Goberno
fai pouco ou moi pouco por loitar contra a fraude fiscal. Polo
tanto, podemos concluír, sen ánimo de equivocarnos, que
aos cidadáns españois e galegos lles preocupa a fraude fiscal
e non se fían de que os seus gobernos fagan moito por evi-
tala. Supoño que isto non terá nada que ver coas amnistías
fiscais; ou ao mellor quizais si, quen sabe. 

Tamén sería bo coñecer que se entende por economía mer-
gullada. Se collemos a definición da OCDE, este organismo
defínea como aquelas actividades económicas que son pro-
dutivas pero que, de forma deliberada, se lle esconden á
Administración. 

Son varios os factores no mercado de traballo que inflúen no
tamaño da economía somerxida, como o número de autóno-
mos, a taxa de desemprego e o número de parados de longa
duración. En España estas dúas últimas variables contribuí-
ron a aumentar o nivel de economía mergullada e de fraude.
O boom inmobiliario de antes da crise disparou a economía
mergullada e a fraude, xa que moitas operacións se levaron
a cabo con diñeiro en efectivo. 

O descontrol destas actividades –temos que recordar– está
detrás de gran parte dos casos de tráfico de influenzas en

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

50

Número 70
11 de xuño de 2014



municipios e en empresas. Estarán comigo en que este é
outro motivo para facer unha comisión de estudo. 

Os niveis de corrupción presentan unha correlación directa
coa economía mergullada; a máis economía mergullada,
máis nivel de corrupción.

A suba de impostos tamén está directamente relacionada coa
fraude; sobre todo concentrándose en impostos como o IVE,
que son de tipo indirecto.

¿Canta fraude hai en España? Desde logo, contestar esta pre-
gunta non é fácil. Pero Gestha di que a taxa de economía
somerxida en España está arredor do 24,6% –25,6% en Gali-
cia– e que supón 253.000 millóns de euros que escapan ao
control da facenda pública no conxunto de todo o Estado.
Tendo en conta a presión fiscal de España, se a actividade
mergullada tributara, implicaría que teriamos un 6,6% adi-
cional de ingresos, ou o que é o mesmo, reduciriamos o défi-
cit fiscal que existía no ano 2013. 

Tamén se pode observar que a brecha entre as provincias se
ensancha, pasando dunha diferenza máxima de 7,3 puntos
no ano 2008 a 15,1 no 2012. A crise non foi igual para
todos. 

Tamén hai que dicir que á Xunta de Galicia parece que
tamén lle preocupa isto, pois acaba de informar o presidente
da Xunta de Galicia de que a Axencia Tributaria Galega fixo
aflorar durante o primeiro ano de funcionamento desta enti-
dade algo máis de 150 millóns de euros na súa tarefa de loita
contra a fraude fiscal.

Tendo en conta que só no IRPF, segundo un estudo de Fedea,
no conxunto de España se mergullaron máis de 20.000
millóns de euros ao ano...,

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: ...e que a Xunta presume –e
parécenos ben– de que na súa loita contra a fraude obtivo
150 millóns de euros, entendemos que lle interesa á Xunta
de Galicia tamén coñecer o nivel de fraude fiscal que hai en
Galicia.

Conclúo, presidenta.

Primeiro. Existe economía mergullada en España e en Gali-
cia, con independencia de que poidamos discutir a porcenta-
xe do PIB.

Segundo. Non cabe dúbida de que aos cidadáns e ata ao
Goberno lle interesa coñecer estes datos.

Por todo isto, o único criterio racional é apoiar esta iniciati-
va do BNG, cousa que eu vou facer, o Grupo Socialista vai
facer, e espero que fagan tamén todos os grupos, xa que, de
non facelo, non poderá ser por motivos racionais.

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Grupo Popular. Señor Trenor López.

O señor TRENOR LÓPEZ: Grazas, presidenta.

Señorías, o noso Estado defínese coma un estado social e
democrático de dereito, e a fraude fiscal é precisamente unha
das súas maiores ameazas. O carácter social é posto en peri-
go pola insuficiencia dos ingresos, e isto pon en grave risco
a sostibilidade dos servizos públicos e a súa calidade.

Os valores de xustiza e igualdade dificilmente se poden dar
cando unha gran maioría dos cidadáns, que si cumpren coas
súas obrigas tributarias, teñen que sufrir unha presión fiscal
maior da que lles correspondería porque hai unha minoría
que non cumpre coas súas obrigas; ou cando, por exemplo,
as empresas sofren a competencia desleal daquelas fiscal-
mente incumpridoras.

No DOG publícanse cada ano os criterios xerais do Plan
xeral de control tributario de Galicia, froito da obriga que
xorde da Lei 58/2003. O obxectivo deste Plan de control tri-
butario é a loita contra a fraude fiscal nos tributos sobre os
que a Xunta de Galicia –señor Santín– ten competencia. O
imposto de transmisións patrimoniais ou de sucesións, ou o
de patrimonio focalizan os esforzas e priorízanse as actua-
cións naquelas áreas de risco.

Para acadar este obxectivo, a Xunta de Galicia traballa tanto
nas actuacións de carácter preventivo como naquelas de con-
trol posterior, que son as que realmente se poden considerar
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de loita contra a fraude fiscal. Estase a poñer un énfase espe-
cial naquelas formas máis graves e complexas de fraude fis-
cal, facendo un control selectivo e de asignación de recursos
nas accións dirixidas non só ao descubrimento destas, senón
tamén á súa posterior regularización.

Señor Ron, non é certo que non se inclúa a investigación
das grandes fortunas e grandes patrimonios. Pero non só é
que non sexa certo o que vostede di, senón que ademais
está cuantificado en canto aos seus obxectivos: lograr un
incremento dos ingresos tributarios por importe de 50
millóns de euros; 50 millóns de euros de incremento sobre
o obtido na loita contra a fraude o ano pasado, fixados coa
aprobación dos orzamentos da nosa comunidade e feito a
través das áreas de xestión e inspección que desenvolven
as actuacións específicas de carácter reservado. Actuacións
de carácter reservado que, como é lóxico e obvio, se fan
sen publicidade.

Pero si que hai algo no plan de control que nos permite
orientar cal é esa actuación, esas liñas xerais de actuación
que afectan a grandes patrimonios e sectores económicos. A
investigación de inmobles de importante valor, constitución
de concesións e autorizacións administrativas, bens e derei-
tos situados no estranxeiro, operacións con tarxetas de cré-
dito, declaracións de valores seguros e rendas, redución na
base impoñible na transmisión de empresas. Quere dicir que,
aínda que se faga sen publicidade, é verdade que no plan de
control si que hai algunha liña de actuación sobre ese tema.

Este traballo está funcionando, e nas tarefas de comproba-
ción e investigación do 2013 fixéronse aflorar máis de 150
millóns; 150 millóns de afloramento que indican a determi-
nación da Xunta de Galicia contra a fraude. Especialmente
podemos alegrarnos do éxito e do bo traballo da Axencia
Tributaria de Galicia no seu primeiro ano de funcionamento.

A ATG foi creada na procura da eficiencia da Administra-
ción tributaria, da especialización do persoal e da mellora da
coordinación, con dous obxectivos fundamentais: reducir ao
mínimo a burocracia e fortalecer o cumprimento tributario a
través da loita contra a fraude.

Pero sobre o primeiro ano en funcionamento, sobre a Atriga,
poderán preguntarlle ao seu director, que xa pediu a compa-
recencia ante a Comisión 3ª, de Economía, Facenda e Orza-

mentos, e entendemos que é nesa comisión onde se pode
facer ese traballo e seguir consensuando medidas para a
erradicación da fraude fiscal, non a través dunha comisión
ad hoc, que non tería competencias sobre os principais
impostos –como vostede estaba a comentar, señor Santín–,
que é o IRPF, o IVE ou o de sociedades. 

Dino vostedes e dino todos os estudos sobre a fraude fiscal,
que é sobre eses impostos sobre os que recae case a totali-
dade da fraude fiscal, e é o Estado o que ten o control sobre
estes impostos e a obriga de combater a fraude neles, e así o
está a facer.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Réplica do grupo autor da proposición non de lei. Ten a pala-
bra o señor Jorquera Caselas.

O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.

Creo que quedou demostrado que o meu escepticismo non
tiña nada que ver cunha actitude vital de pesimismo cara ao
significado da existencia, senón respecto do que son actitu-
des reiteradas do Partido Popular nesta Cámara.

Quero en primeiro lugar, en calquera caso, agradecer o apoio
do Grupo Socialista. Creo que o señor Santín expuxo cunha
gran riqueza de argumentos por que sería conveniente crear
esta comisión de estudo. 

Quero agradecer tamén, por suposto, o apoio do Grupo da
Alternativa Galega de Esquerda. O señor Ron aportou un
dato que me parece enormemente relevante: o impacto que
ten tamén a fraude fiscal no incremento espectacular que
estamos vivindo das desigualdades. E lembro un dato que
aportei onte no debate da iniciativa lexislativa popular da
CIG: o Estado español xa está a cabeza de Europa en des-
igualade, e en grande medida é polo volume total e absolu-
tamente escandaloso de fraude, evasión e elusión fiscal prac-
ticado polas grandes fortunas e polas grandes empresas.

E con respecto ao señor Trenor, congratulámonos de que a
loita contra a fraude fiscal en Galiza permitise que aflorasen
e se recadasen 150 millóns de euros adicionais, pero quero
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lembrarlle que, segundo Gestha, o impacto da economía
somerxida en Galiza representa o 25,6 % do produto interior
bruto.

A Xunta de Galiza, por suposto, ten que loitar contra a frau-
de fiscal no ámbito das súas competencias, pero este Parla-
mento pode levar tamén propostas a outras institucións para
que actúen e apliquen medidas contra a fraude fiscal. ¿Acaso
non ten un impacto moi serio na Facenda galega a fraude fis-
cal no que afecta á recadación por IVE, á recadación por
IRPF ou á recadación por impostos especiais que, aínda que
a xestión dependa do Estado, forman parte dos impostos
sobre os cales as comunidades autónomas teñen cedida unha
parte da recadación? ¿Acaso iso non afecta? 

En cambio vostedes se negan incluso a estudar o volume da
fraude fiscal que existe en Galicia e a propor medidas que
afecten tanto á Administracións autonómica como a levalas
a outras institucións. ¿Cal é a diferenza entre Galiza e Extre-
madura? Pois a diferenza é que en Extremadura vostedes
non teñen maioría absoluta, aquí teñen maioría absoluta e
seguen anulando a este Parlamento. E a diferenza é que vos-
tedes non acreditan no autogoberno; acreditan menos no
autogoberno, pese a que vivamos nunha nación, que o Parti-
do Popular de Extremadura, e hoxe volveu quedar demos-
trado.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Proposición non de lei do G.P. dos Socialistas de Galicia,
por iniciativa de D. Abel Fermín Losada Álvarez e dous
deputados/as máis, sobre as xestións e actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego para a protección
dos consumidores de enerxía eléctrica diante dos novos
sistemas de tarifas

A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei formu-
louse unha emenda polo Grupo Parlamentario de Alternati-
va Galega de Esquerda.

(O G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA),
por iniciativa da súa deputada Consuelo Martínez García e
a través do seu portavoz, Xosé Manuel Beiras Torrado, ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte emenda de sustitución a esta proposición non de
lei.

Emenda de substitución.

O Parlamento de Galicia insta a Xunta a: 

“1.- Instar ao goberno do estado a derogar o Real Decreto
216/2014, de 28 de marzo, polo que se establece a metodo-
loxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno con-
sumidor de enerxía eléctrica e o seu réxime xurídico de con-
tratación.”) 

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a propo-
sición non de lei, o señor Losada.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Grazas, presidenta.

Señorías.

Vou falar nesta proposición non de lei de enerxía e de per-
soas, e vou adoptar a metodoloxía da miña compañeira de
escano onte, da lectura comprensiva. 

O presidente do Parlamento en funcións onte chamoume á
orde por dicir que o actual in pectore alcalde de Santiago fal-
taba á verdade, no cal me ratifico. Pero ademais onte o Bole-
tín Oficial do Estado publicou o Real decreto 413/2014,
polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléc-
trica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración
e residuos.

O Goberno do Partido Popular non chega a tanto de atrever-
se a escribir no BOE o que escribe nos argumentarios que
lles reparte aos seus deputados cada mañá. Entón vou ler
textualmente o que pon a introdución ou exposición de moti-
vos deste real decreto –insisto– sobre produción de enerxía
eléctrica a través de fontes de enerxías renovables, coxene-
ración e residuos. Pon: “La norma fundamental que ha regu-
lado estos aspectos ha sido la Ley 54/1997” –eu creo que
sabemos quen gobernaba– “capítulos especiais dedicados ao
réxime especial de produción de enerxía eléctrica, confor-
mado polo conxunto de regras específicas que se aplicaban.”
Ademais, o Real decreto 2818, de 1998, sobre produción de
enerxía eléctrica por instalacións abastecidas por recursos
renovables. E o Real decreto do 2002, do 2 de agosto, no que
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se fala de réxime especial para incentivar a participación das
renovables no mercado de produción de enerxía eléctrica en
España.

Señores, cada vez que sae aquí un voceiro do Partido Popu-
lar a dicirnos que a burbulla enerxética neste país se iniciou
o día que o Partido Socialista gañou as eleccións no ano
2004, mente. Por certo, non é a única burbulla, era a inmo-
biliaria cando Álvarez Cascos dicía que todo era urbanizable
e cando dicía que calquera español podía comprar un piso.
Era financeira cando se sentaba Miguel Blesa –compañeiro
de pupitre do presidente Aznar– como presidente do Conse-
llo de Administración, ou equivalente, de Caja Madrid. Ou
cando se privatizaba o cen por cento, perdendo o control
estatal de Endesa, e Manuel Pizarro –insigne número dous
nas listas electorais do PP do ano 2008– era nomeado presi-
dente de Endesa.

Esas burbullas todas: a financeira, a eléctrica e a inmobilia-
ria, que forman parte e son a causa fundamental desta crise,
e sobre todo da pobreza dos galegos e dos españois, son res-
ponsabilidade do Partido Popular, gústelles ou non, señores
deputados, gústelles ou non. (Aplausos.)

E pasamos agora, efectivamente, a unha contraparte, que son
as persoas. Efectivamente hai un problema enerxético neste
país e hai un problema enerxético en Europa. E hai unha
maneira de solucionalo por parte dalgúns, mesmo de gober-
nos da dereita, da señora Merkel, por exemplo, que está
apostando polas renovables e pechando as centrais nuclea-
res; e hai outro modelo, que é o do señor Rajoy, que tamén
é de dereitas, que é pechar as renovables e ampliar a vida útil
das centrais nucleares. Polo tanto, mesmo dentro da dereita
europea hai distintas maneiras de afrontar un problema ener-
xético. E, indubidablemente, hai un problema de custos
enerxéticos, sen ningunha dúbida, pero non se soluciona vol-
vendo aos sistemas tradicionais de produción enerxética,
que son máis perigosos en termos de dependencia, máis con-
taminantes, sen a máis mínima dúbida –excepto para o
primo do señor Rajoy–, e que desde logo sitúan a industria
española nunha posición de debilidade internacional.

Onte publicou o Ministerio de Industria un informe sobre
competitividade internacional da industria española. Reco-
méndolles que o lean. Un dos únicos sectores nos que mello-
ramos a nosa posición relativa é nas enerxías renovables, e

historicamente non hai ningún país que poida liderar a
exportación dun sector industrial se non o reforza a nivel
interno. Pasoulle a Estados Unidos co automóbil, pasoulle a
Xapón coa industria electrónica, e lamentablemente lle esta-
ba pasando a España; e lamentablemente tamén unha opción
política do Goberno de Rajoy está arruinando esa posición
competitiva do Goberno de España.

E neste contexto de indubidable inseguridade xurídica,
polo tanto de debilidade na inversión, e o que é máis grave,
cunha crise industrial cada vez máis profunda, cunha perda
de ocupación no conxunto de España, e no caso de Galicia
co sector metal-mecánico absolutamente devastado, atopá-
monos coa terceira pata da intervención, que é o departa-
mento de publicidade e propaganda do Partido Popular.
Efectivamente, en vésperas das eleccións europeas, da
mesma maneira que un significado voceiro do Partido
Popular sacou unha foto dun corte de chapa en Ferrol, eu
pediríalle que nos fora sacando a foto diaria dos progresi-
vos cortes de chapa en Ferrol, porque a percepción é que só
se cortou chapa ese día. Tamén se dixo que as tarifas eléc-
tricas dos consumidores españois e galegos ían diminuír.
Que ía haber unha nova tarificación que milagrosamente ía
conseguir unha cousa: que lles baixarían os prezos aos con-
sumidores pero que non baixaran os beneficios das eléctri-
cas. A min as contas non me saen, e o certo é que, vendo a
cara de satisfacción do señor Brufau e do señor Sánchez
Galán, moito me temo que o que está máis blindado non
son as facturas dos consumidores, senón as contas de resul-
tados das empresas. E quero volver recordar a cifra porque
ás veces nos esquecemos dela. Nos últimos cinco anos, as
tres grandes empresas eléctricas españolas gañaron 36.000
millóns de euros. E neste mesmo tempo as tarifas que
pagaron os consumidores españois medraron aproximada-
mente a un ritmo de entre un 7 % e un 10 % acumulativo
anual.

A min gustaríame saber cal foi a política que está a desen-
volver o Goberno para solucionar ese problema, que é un
problema que non ten ningunha relación directa co chamado
déficit tarifario. O problema é radicalmente distinto, é un
problema dun mercado oligopolístico, dun mercado absolu-
tamente opaco, falto de transparencia, no que é imposible
para os consumidores coñecer o custo de produción do ben
que se comercializa ou que se vende, que neste caso é a ener-
xía eléctrica.
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Lamentablemente, este encarecemento do sector da ener-
xía eléctrica prodúcese neste contexto de crise do que fala-
mos, con dúas derivadas, enormemente graves as dúas.
Unha de tipo social. Levamos discutido neste Parlamento,
en Pleno e en Comisión, sobre o tema da pobreza enerxé-
tica. Coma sempre, o Partido Popular chegou tarde, mal e
a rastro. Primeiro votou en contra das iniciativas da oposi-
ción –eu creo que dos tres grupos da oposición–; e, des-
pois, sacou unha medida absolutamente cativa, absoluta-
mente miserenta, para un país que ten un 25 % de poboa-
ción nunha situación de pobreza ou de risco de exclusión
social. Coma sempre, esmolas; coma sempre, a sensación
de que se trata de lavar a mala conciencia, cando, insisto,
as grandes empresas eléctricas acumulan 36.000 millóns
de euros.

Eu reto o conselleiro de Economía e Industria ou o presi-
dente da Xunta a que nos digan de canto diñeiro estamos
falando nese cheque enerxético social que sacaron a bombo
e platillo nos medios de comunicación. É verdade que o
sacaron un día, é verdade que desapareceu, é verdade que
non hai normativa, é verdade que non hai ningunha posibili-
dade obxectiva desas persoas para acceder a el. Pensemos
ademais nos recursos socioeducativos desas persoas para
adquirir información. E, polo tanto, de novo, o único que
temos é publicidade e propaganda.

E a publicidade e propaganda continúa no propio sector
enerxético, fóra da enerxía eléctrica. O xoves seguinte –que
volvía haber Consello da Xunta– o señor presidente da
Xunta descolgouse neste caso co prezo dos combustibles...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: ...–remato, señora presidenta– e
dixo que, efectivamente, como abandeirado da libre compe-
tencia dos demais, ía favorecer unha serie de medidas polí-
ticas para diminuír o prezo dos combustibles. O prezo dos
combustibles diminúese actuando sobre Repsol, sobre Shell
ou sobre British Petroleum. E, desde logo, dixo que por que
en Galicia non había un prezo menor para os combustibles
de automoción se tiñamos unha instalación de refino. Na
nosa iniciativa abrimos unha vía, efectivamente, para que
ese argumento de vincular o prezo da enerxía ao ámbito de
produción se aplique tamén á enerxía eléctrica. Porque
entendemos que, se é aplicable –e creo que é aplicable– aos

combustibles, porque, efectivamente, hai unha instalación
de refino na propia comunidade autónoma....

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: ...entendemos que pode e debe de
ser aplicable tamén ao sector da enerxía eléctrica.

Con esa dobre dimensión social das familias con baixas ren-
das e con outro elemento do que falaremos noutro momen-
to, que é un factor de competitividade industrial básico nun
momento –volvo repetilo porque eu creo que convén que o
saibamos– no que un de cada catro ocupados na industria
desta comunidade autónoma...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Losada.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: ...perdeu o seu emprego dende
que temos o quinto ano da era Feijóo.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Intervención dos grupos parlamenta-
rios. 

Pola Alternativa Galega de Esquerda ten a palabra a señora
Martínez García.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Grazas, presidenta.

Bo día a todas e a todos.

Estamos falando outra vez dese gran escándalo que é a ener-
xía eléctrica: o seu prezo, a súa distribución, as renovables...
É dicir, unha política enerxética totalmente de costas á socie-
dade e que pretende unicamente beneficiar as grandes pro-
dutoras e distribuidoras. De feito, no 15 de maio publícase
no BOE unha resolución da Dirección Xeral de Política
Enerxética e Minas sobre o prezo do megavatio, xa que esta-
ba calculado moi por encima do seu prezo real, o cal levou
a que a un consumidor medio lle teñan que devolver arredor
dos 33,16 euros.

Os prezos regulados determínanse mediante a suma do com-
poñente enerxético dos custos regulados como a distribu-
ción, o transporte ou as primas ao réxime especial, que son
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fixados polo Goberno. A parte fixa da factura da luz dupli-
couse nun ano, pasando de 21,8 euros quilovatio/hora en
febreiro do 2013 a 42 euros en febreiro de 2014. De forma
que a parte fixa se multiplica e hoxe representa máis do
60 %, un 41,2 % son peaxes, un 21,4 impostos, un 37,4 é
enerxía, potencia contratada con custo fixo e o consumo. A
parte variable, a parte do consumo que pesa menos, é a única
parte onde realmente o consumidor pode actuar para aforrar.
É dicir, en plena crise o que fai o Goberno é –e ademais con
toda a hipocrisía do mundo– dicir que é para beneficiar as
familias e o que fai é aumentar a parte fixa, sobre a que o
consumidor non pode actuar, e diminuír o peso da parte onde
o consumidor pode actuar. A parte variable reduciuse en
torno a un 37 % nun momento de crise, cun 26 % de paro e
–como dicía o voceiro do Partido Socialista– cun 25 % de
galegos e galegas que viven en situación de pobreza ou en
perigo de exclusión social.

A conclusión é, polo tanto, que o único obxectivo desta
regulación é que nun momento onde as familias baixaron o
consumo para poder aforrar un pouquiño en enerxía e, polo
tanto, as eléctricas corrían o risco de baixar os seus benefi-
cios, regúlase de tal maneira que se garanten para as eléctri-
cas os seus beneficios e se prexudican os intereses do con-
sumidor, e, polo tanto, os intereses do pobo galego.

Pero ademais son políticas tamén que van en contra de cal-
quera lóxica de futuro. Nun futuro onde se nos está adver-
tindo do cambio climático, da contaminación, da necesidade
de ter enerxías limpas, a Xunta de Galicia aposta polas ener-
xías tradicionais, castigando –como xa dixo o voceiro do
PSOE– as enerxías renovábeis e apostando por máis do
mesmo.

Realmente o que se quere é cumprir o desexo das grandes
eléctricas de facer unha tarifa plana. Unha tarifa plana onde
o consumir máis ou menos non teña ningunha repercusión,
senón que se garantan unicamente os beneficios e que pese
máis o compoñente da potencia contratada que o da enerxía
consumida. A factura da luz baixara nos últimos anos, polo
tanto, hai que garantir que o sistema teña máis ingresos
aínda que sexa a conta de que os usuarios teñan máis gastos.
Pese a todo, o cinismo do Goberno non ten parangón. Dicir
que esta reforma é en beneficio das familias é un insulto á
intelixencia e é unha falta de respecto ás persoas, ao pobo,
que está pasando por unha crise tremenda, que está pagando

unha crise que non provocou e que está empobrecéndose por
culpa das políticas nefastas do Goberno do Partido Popular
ao longo dos anos, como xa quedou demostrado.

A multiplicación por dous da parte fixa do recibo...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...–vou rematando– vai ter un
sobrecusto anual de 114 euros para unha casa de 5,7 quilo-
vatios. Galiza é ademais especialmente prexudicada porque,
como diciamos, ten a electricidade na porta da casa e nós
non tiñamos que pagar a electricidade ao mesmo prezo,
posto que a distribución está realmente preto.

Nós pedimos na nosa emenda que se inste a Xunta a pedir-
lle ao Goberno que derrogue o Real decreto 216/2014, do 28
de marzo, por consideralo...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...enormemente lesivo –rema-
to–, tanto para os usuarios como para as pequenas compañí-
as eléctricas, ás que lles crea unha grande inseguridade xurí-
dica.

Nada máis, moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Adán Villamarín.

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Grazas, señora presidenta. Bo
día de novo.

O Bloque Nacionalista Galego consideramos que a electrici-
dade, a enerxía, debería ser un servizo público, non unha
actividade económica de interese especial, que é así como
vén definida na actualidade coa nova lei. Como xa explicou
o voceiro do Partido Socialista, o señor Losada, unha parte
importante dos problemas que se arrastran no ámbito do sec-
tor eléctrico proveñen da Lei de 1997, co cal creo que xa non
temos que gastar máis do noso tempo en tentar explicalo. O
que si quería engadir é que esa lei o que fai é claramente
liberalizar o mercado. Anos despois ¿que atopamos desa
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liberalización? Unha suba dun 70 % na factura da luz nos
fogares, unha suba que coloca o Estado español no triste rán-
king de ser o terceiro coa factura da luz para os fogares máis
cara e para as empresas no oitavo lugar, efectivamente,
cunha perda importante de competitividade.

Pero iso non se amaña coa nova lei. A nova Lei do sector
eléctrico do 2013, e os reais decretos que dan lugar á súa
regulación, o que fai é empeorala. Temos agora o caso das
enerxías renovables, ás cales o Partido Popular realmente
llela ten xurada. Non entendemos por que, xa nos explica-
rán. Supoñemos que responde aos intereses das grandes
eléctricas. O autoconsumo tampouco lle interesa ao Partido
Popular. E non mellora de ningunha forma –non a mellora–
a factura da luz para os fogares.

Levamos debatendo durante meses temas como os consumi-
dores vulnerables no ámbito enerxético, a pobreza enerxéti-
ca e buscar solucións a esa suba da luz. O certo é que non
conseguimos nada máis que os anuncios por parte do señor
Feijóo do cheque eléctrico, que aínda non está totalmente
concretado nin sabemos realmente a quen vai chegar.

O certo é que agora, ante o que se nos propón por parte do
Partido Socialista, vai ter o voto afirmativo do Grupo Parla-
mentario do Bloque Nacionalista Galego, aínda que nos
parece que é insuficiente porque a normativa está aí e a nor-
mativa non vai mellorar. Efectivamente, hai que introducir
mecanismos que están pedindo diferentes asociacións de
consumidores para velar polos dereitos dos e das consumi-
doras. Eu traía aquí unha noticia que podiamos ver estes días
na prensa, que leo: “As eléctricas ofrecen un prezo fixo da
luz de 100 euros por encima do actual”. Despois do Real
decreto 216/2014, o que nos encontramos é que para o cál-
culo do que se nos dicía que ía reducir a factura da luz, o
prezo fixo que ofertan as comercializadoras eléctricas de
referencia –entre as que figuran, podemos nomealas, Ende-
sa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Eón– presentan na Comi-
sión Nacional de Mercados da Competencia ofertas fixas de
ata un 17 % –ou dende un 17 % a un 11 %– máis caras que
o mellor prezo do mercado e que o prezo voluntario do
pequeno consumidor respectivamente. Isto é o que se conse-
gue coa actual normativa, é dicir, que aínda cando están
ofertando ese prezo fixo –que o ofertan como unha panacea–
atopámonos con que o ofertan moi por encima do que vai o
prezo voluntario do pequeno consumidor. Para o cal, nada,

poñémosllo moi fácil á xente, ponllo o Goberno moi fácil,
porque simplemente os novos recibos da luz terán máis ou
menos –segundo calculamos– entre 1.440 prezos diferentes
en cada factura. É o cómputo que fixemos porque é cada
franxa horaria de cada día indo á subhasta; e, como sabemos,
aí está realmente a forma opaca de calcular o prezo da luz.

E en Galiza –que damos benvida a este terceiro punto da
iniciativa– nós levamos xa moitos meses defendendo neste
Parlamento unha tarifa eléctrica galega. Porque, efectiva-
mente, temos unha capacidade de produción eléctrica moi
superior á capacidade de consumo, en concreto entre o 30 e
o 40 %. Nas emendas aos orzamentos...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor. 

A señora ADÁN VILLAMARÍN: ...introducimos en reiteradas
ocasións que se fixera ese estudo por parte do Inega de como
se podía implementar. 

Agora que a Lei do sector eléctrico recolle prezos diferentes
segundo territorios, en función dos impostos propios de cada
territorio, é o momento dese debate, do debate da tarifa eléc-
trica galega para as familias e nós tamén cremos que para as
empresas e para a industria, porque sería un factor de com-
petitividade e un factor produtivo para Galiza. Mágoa que
nos atopamos sempre co muro do Partido Popular, que non
goberna para os intereses galegos. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Grupo Popular, don Hipólito Fariñas Sobrino.

O señor FARIÑAS SOBRINO: Grazas, señor presidente. 

Señorías. 

Se hai, señor Losada, unha tarefa que ocupa e preocupa fun-
damentalmente a este Goberno é o recibo da luz, desde o
punto de vista do seu prezo e desde o punto de vista da súa
transparencia. 

Este Parlamento aprobou a Lei 2/2012, de protección xeral
dos consumidores e usuarios, a través da cal temos instru-
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mentos para protexer os consumidores e usuarios de Galicia.
Neste momento, respecto ao recibo da luz, estanse desen-
volvendo actuacións e programas tanto desde o punto de
vista da formación como da publicidade, como as claves da
factura eléctrica, ou “Dálle luz á túa factura”, que son pro-
gramas de explicación do recibo e das oportunidades que ten
o cliente para poder acceder ao mellor prezo dentro das posi-
bilidades do mercado. 

Señorías, estamos diante dun Goberno fiable, digo dun
Goberno fiable na preocupación pola defensa dos intereses
dos consumidores, en tanto en canto na lexislatura anterior
se abriron 475 expedientes sancionadores ás grandes eléctri-
cas, cunha recadación por importe de sancións de 3,5
millóns de euros, mentres que na última lexislatura súa só
fixeron 9 inspeccións. E non é que se volveran de repente
defraudadores ou incumpridores as eléctricas desde que
Goberna o Partido Popular. 

Xa dicía o señor Losada que actuou a Comisión Nacional dos
Mercados e da Competencia precisamente pola irregularida-
de nas comunicacións da factura fixa que se lle propón ao
consumidor. E non só iso, a Red Eléctrica ten encomendado
facer un estudo comparativo de todas as posibilidades dos
recibos posibles para un usuario, e como un ano para atrás
para estudar cales son as avaliacións posibles do mercado. 

Claro, adoptar estas medidas que adoptou o Goberno son
criticables, pero, señorías, sen elas teriamos incrementado o
déficit tarifario en 10.000 millóns de euros e teriamos que
subir o prezo do recibo, que tanto preocupa nesta Cámara,
un 42 %, e grazas a iso non se fixo. Claro que imos rebaixar
outro 3 % adicional. E ¿sabe de onde vai saír ese 3 % adi-
cional? Vai saír simplemente das primas de seguros que se
pagaban cada tres meses e que supoñían 300 millóns de
euros anuais desde o 2009, 1.200 millóns de euros acumula-
dos, e que agora se van aforrar. 

E, sen embargo, na exposición de motivos trátannos a nós de
electoralistas. Non, electoralistas aqueles que mirando polo seu
partido non foron capaces de aplicar as normas que había que
aplicar, e si por ese medo escénico, que dicía –como xa dixen–
o rapsoda del gol, non aplicaron, por medo aos votantes. 

Agora, sen embargo, queren culpar o PP de todos os males
deste país. Imos aceptar o reto, pero hai que enmarcar o pro-

blema para saber de que estamos a falar e para entender o
problema. 

Lectura comprensiva, falamos todos de lectura comprensiva.
Claro, o déficit acumulado, señor Losada, no ano que voste-
des acceden ao Goberno, 2.077 millóns de euros. Lei
54/1997, sometérona vostedes a trinta e oito modificacións,
trinta e oito, ¿de acordo? Ben puideron modificar noutro
sentido. Lémbrolle dous decretos: o 436/2004, sobre o
aumento previsto das primas ás enerxías en réxime especial,
ou o Real decreto 661/2007 –¿verdade?, ben o lembra–, de
fomento das enerxías fotovoltaicas e termosolares. 

Os beneficios despois de impostos das empresas das grandes
eléctricas, señor Losada, xa llo dixen na comisión. Benefi-
cios despois de impostos co Partido Popular: 28.794 millóns
de euros, na época do Partido Socialista: 52.157. Os datos
falan por si sós.

Agora voulle enmarcar o problema: “O Goberno deseñou
unha política enerxética para garantir a seguridade da sub-
ministración, soster o medio ambiente e impulsar a eficien-
cia e a medio prazo lograr unha recuperación económica.
Polos 25.000 millóns de euros que investirá o Goberno no
despregue imos obter 29.000 millóns de beneficio e 300.000
postos de traballo nos próximos oito anos”. Don José Blan-
co dixit. Equivocación que aínda seguimos pagando hoxe. 

Pero o seu ex ministro de Industria, señor Sebastián, di:
“Estaba só fronte a todos para pinchar a burbulla fotovoltai-
ca de terratenentes e financeiros, e non contaba co apoio nin
do Congreso nin dos concellos e autonomías do Partido
Socialista, que deron facilidades burocráticas, algunhas apu-
rando ao máximo a legalidade, para facilitar a avalancha de
solicitudes destes produtos financeiros de alta rendibilida-
de”. Continua: “Nas renovables non fomos demasiado
lonxe, pero si demasiado rápido con tecnoloxías non madu-
ras, e incluír os incentivos na tarifa eléctrica e non nos pre-
supostos xerais...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: ...é unha das causas do déficit”. 

Señoría, hoxe, día de hoxe, Xoaquín Almunia: “As axudas
ás renovables deberán basearse nun sistema de cotización
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real no mercado e non nunha tarifa fixa marcada de ante-
mán”. Iso hoxe, ¡a boas horas mangas verdes! 

E falando de portas xiratorias... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Si, señor Losada, portas xiratorias...
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Murmu-
rios.) 

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: Tranquila, señora Prado. 

A señora PRESIDENTA: Remate, señor Fariñas.

O señor FARIÑAS SOBRINO: Remato, señora presidenta. 

A señora PRESIDENTA: Non, xa rematou.

O señor FARIÑAS SOBRINO: Somos todos potencialmente
suxeitos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

A señora PRESIDENTA: Remate, moitas grazas. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: Pero vostede...

A señora PRESIDENTA: Señor Fariñas, rematou o seu tempo,
señor Fariñas. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: ...vostede todavia non empregou
esa porta para condenada, indultada e volver a esta Cámara. 

Grazas, señora presidenta. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Losada, ten a palabra. 

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Grazas, señora presidenta. 

Recoñezo que a última parte excede a miña comprensión,
pero seguro que é un problema deste deputado. 

Mire, hai un refrán que di que non hai cuña como a da
mesma madeira, señor Fariña. Eu voulle dicir a cualificación
dun ex director xeral do seu Goberno sobre ese Goberno,
non sobre vostede en concreto, pero si sobre ese Goberno,
que reflicte perfectamente a posición no ámbito da mesma:
“Orfo de coñecementos, ayuno de principios e repleto de

vanidade”. Insisto: non o dixo este voceiro, díxoo un ex
director xeral dese Goberno. 

Porque se realmente o prezo e a transparencia eran os
obxectivos políticos do Goberno de España, un cero. Por-
que o prezo nun contexto de caída da demanda como non
se recorda desde que hai datos, como seguro que vostedes
sabe, e sabe iso de que a oferta e a demanda asignan pre-
zos, pois nun contexto de caída da demanda, o prezo sobe.
E non me fale dos beneficios das empresas eléctricas
cando a demanda medraba entre un 10 e un 15 % anual,
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Murmu-
rios.) fáleme dos beneficios das empresas cando a deman-
da baixa e cando –insisto– hai 5 millóns de parados e un
de cada catro españois en situación de pobreza, señor Fari-
ña. Vostedes non queren falar de pobreza e de desigualda-
de, porque non lles interesa, non lle interesou nunca á
dereita, porque estaba á beneficencia e aos conventos, e os
intereses eran outros, os intereses eran os das grandes
empresas enerxéticas. 

E, por certo, como vostede ben sabe, a aposta española polas
renovables, se foi moi á présa ou puido ir un pouco máis des-
pacio, o certo é que era un dos sectores nos que tiñamos
unha posición de liderado mundial. E eu estou moi orgullo-
so diso, porque ¿sabe o que significaba iso, señor Fariña?,
¿sabe o que significaba? Significaba emprego e riqueza, sig-
nificaba emprego e riqueza. 

E desde logo que se pode modificar a tarifa. Por certo,
pódense sacar todos os custos que non son de produción, que
son custos que en moitos casos teñen que afrontar as empre-
sas e pasalo vía impostos. Vostedes non queren, ¿saben por
que? Porque están falando de baixar impostos, e ¿saben a
quen, verdade?, ¿saben a quen están falando de baixar
impostos? (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
(Murmurios.) Claro, a los ricos, claro que si. ¿E logo a
quen? (Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Mur-
murios.), ¿e logo a quen?, ¿aos pobres? Pero ¡home!, ¿pero
vostedes cren que subindo o IVE lles están baixando o
impostos aos pobres? ¿Pero vostedes cren que somos imbé-
ciles? (Aplausos.) ¿Pero vostedes saben canto paga as rendas
do traballo e canto pagan as rendas do capital neste país?
¿Ou os pobres son os que teñen o capital e os ricos o traba-
llo? (Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Murmu-
rios.) ¿Sábeno? Claro que o saben, ¡home! 
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A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. 

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Claro que o saben. Non nos con-
ten historias. ¡Claro que o saben! 

Así que non veñan aquí darnos leccións de fiscalidade, por-
que a fiscalidade da dereita é a de sempre: é impostos indi-
rectos que son iguais para todos, (Murmurios.) porque sabe
perfectamente que a porcentaxe de consumo dunha renda
alta...

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Losada. 

O señor LOSADA ÁLVAREZ: ...determinada. 

Mire, señor Castiñeira, eu non sei se ten problemas de audi-
ción, berro o que quero, berro o que quero, xa está ben...

A señora PRESIDENTA: ¡Señor Losada! 

O señor LOSADA ÁLVAREZ: ...berro o que quero (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Losada, rematou o seu tempo. 

(O señor Losada Álvarez pronuncia palabras que non se
perciben.) 

A señora PRESIDENTA: Non, pero os tres minutos eran para
falar da emenda, señor Losada. (O señor Losada Álvarez
pronuncia palabras que non se perciben.) Claro, é que os
tres minutos eran para falar da emenda. 

(O señor Losada Álvarez pronuncia palabras que non se
perciben.) (Aplausos.) 

Proposición non de lei do G.P. Popular de Galicia, por ini-
ciativa de D. Hipólito Fariñas Sobrino e sete deputados/as
máis, sobre a realización pola Xunta de Galicia das xes-
tións necesarias para posibilitar a obtención dunha acre-
ditación oficial como peregrino e demais documentación
en idioma galego a aqueles viaxeiros que acaden ese
dereito

A señora PRESIDENTA:A esta proposición non de lei presen-
táronse emendas do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.

(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da
súa deputada e portavoz suplente Ana Belén Pontón Mon-
delo e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamen-
to da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emenda a
esta proposición non de lei.

Emenda de modificación.

Débese substituír o texto da parte resolutiva da proposición
non de lei polo seguinte:

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a: 

1. Que realice as xestións oportunas para garantir que a
Acreditación Oficial como Peregrino se expida como míni-
mo e como preferente en lingua galega, así como toda a
documentación relacionada coa peregrinaxe. 

2. Garantir que no ámbito galego do Camiño de Santiago,
todos os estabelecementos hoteleiros oferten carta e factu-
ras en galego. Ademais definirase un protocolo de boas
prácticas comunicativas neste ámbito que incorpore o gale-
go como lingua inicial, que prime a eficacia comunicativa e
a asunción normal da nosa lingua. 

3. Poñer en marcha un programa de sinalización que garan-
ta que a sinalización vinculada cos Camiños teña sempre
versión galega e sexa a primeira. 

4. Garantir que na programación cultural financiada polo
Xacobeo a cultura feita en lingua galega teñan un espazo
privilexiado e represente, como mínimo, dous terzos dos
recursos destinados a este fin. 

5. Dotar economicamente este programa e presentar as
actuacións concretas e fondos destinados para o seu desen-
volvemento. Esta programación farase no prazo dun mes e
será remitida ao Parlamento de Galiza.”) 

(O G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
da súa deputada Consuelo Martínez García, a través do seu
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regu-
lamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte emen-
da a esta proposición non de lei.

Emenda de modificación.
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Débese substituír o texto da parte resolutiva da proposición
non de lei polo seguinte: 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta a: 

1.- Derogar o DECRETO 267/2012, de 5 de diciembre, por
el que se aprueba la delimitación del Camino de Santiago
del Norte, ruta del interior, también conocido como Camino
Primitivo o de Oviedo.

2.- Derogar o DECRETO 154/2013, de 5 de septiembre, por
el que se aprueba la delimitación de los tramos del Camino
de Santiago del Norte, Camino Portugués, Ruta de la Plata
y Camino de Fisterra a su paso por el término municipal de
Santiago de Compostela. 

3.- Facer efectivas as medidas da Área 7 do Plan Xeral de
Normalización da Lingua Galega.”) 

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a súa
proposición non de lei o señor Fariñas. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: Grazas, señora presidenta. 

Señor Losada, cariñosamente... (O señor Losada Álvarez
pronuncia palabras que non se perciben.) 

A señora PRESIDENTA: Señor Losada, pois entón non ten a
palabra, señor Losada, tena o señor Fariñas. 

Ben, señor Fariñas, faga o favor, céntrese na súa cuestión e
continúe, faga o favor. (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) (Murmurios.)

O señor FARIÑAS SOBRINO: Señora presidenta, desde que a
peregrinación á tumba do apóstolo Santiago xurdiu alá polos
séculos IX e X fíxose necesario acreditar a condición de
peregrino para obter ese recoñecemento en toda Europa. Ins-
titucionalizouse de tal maneira que se empezou por retirar a
insignia principal, que era a cuncha de vieira, (Pronúncian-
se palabras que non se perciben.) (Murmurios.) porque era
facilmente falsificable e daba un recoñecemento aos que
exercían esa vontade de facer o Camiño que non se corres-
pondía. Polo tanto, apareceron alá polo século XII as cartas
probatorias, que eran máis fieis. 

Como os peregrinos eran fácil presa, tamén, naqueles tem-
pos dos asaltantes de camiños, emitíronse bulas, emitíronse
salvoconductos e provisións reais para a protección do cami-
ñante. A credencial ou pasaporte do peregrino é un docu-
mento moderno deses documentos medievais que se outor-
gaban aos camiñantes na Idade Media. A revitalización defi-
nitiva do Camiño na segunda metade do século XX supuxo
tamén a actualización desta credencial que consegue o pere-
grino ao cumprir coas etapas e condicións exixidas para
obtela. 

Hoxe, a Igrexa de Santiago de Compostela e as súas institu-
cións, nomeadamente a Oficina do Peregrino, expiden uns
documentos que con esta iniciativa queremos lograr que se
emitan tamén na nosa lingua, en galego. Este documento,
que consta de 14 páxinas abertas en forma de abanico, reco-
lle as normas, selos e condicións que solicita a catedral para
que unha vez cumpridas e revisadas –como dixen– pola Ofi-
cina de Acollida do Peregrino se proceda ao selado final do
único documento que desde 2009 acredita a condición de ter
cumprido o Camiño. Camiño que, como todos vostedes
saben, hai que acreditar polo menos os últimos 100 quiló-
metros a pé ou 200 en bicicleta ou a cabalo, ou, desde hai
pouco tempo tamén, en cadeira de rodas. 

Hoxe disfrutamos nós deste Camiño, disfrutamos del en toda
Galicia. Como indicaba o cóengo Xenaro Cebrián, non se dá
a Compostela ao crente, senón ao que busca ou impulsa a fe.
Non se lles pregunta pola fe ou se son católicos, islamitas ou
budistas, simplemente se o seu motivo é relixioso. Mesmo
os ateos e agnósticos obteñen un documento que se chama
de Benvida. Hai outro documento semellante a este para
todos aqueles que fan o Camiño por outros motivos, sexan
turísticos, sexan gastronómicos, de deporte ou de aventura. 

E desde que en 1122 se instituíra polo papa Calixto II o Ano
Santo Compostelán para 1126, e que vira a luz en 1139 o
Codex Calixtinus, que inclúe a primeira guía do peregrino
para executar este Camiño, son innumerables, evidentemen-
te, os peregrinos que aquí se achegaron a Santiago, capital
de Galicia. Polos motivos que sexa, culturais, relixiosos ou
de moi outra diversa natureza, foise conformando unha tra-
dición xacobea fortemente arraigada en Europa, en toda
Europa, convertendo a ruta no principal canal de cultura e
chegada dos máis novos movementos literarios, artísticos e
mesmo políticos. O Camiño de Santiago exerceu en todo
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momento do seu percorrido unha forte influencia nos distin-
tos ámbitos de expresión da sociedade, onde a música e a
lírica medieval acadaron un papel relevante, especialmente
en textos referidos á Ruta Xacobea. 

Despois dunha etapa de decadencia con comezo no século
XV e a influencia lamentable da peste negra, que acabou con
moita parte da poboación europea, o Camiño –dicimos–
quedou en horas baixas. 

Pero renovado –como xa dixemos– na segunda metade do
século XX, convértese de novo no primeiro itinerario cultu-
ral europeo. Xa Dante Alighieri escribía que o nome de pere-
grinos só se lle pode dar aos que camiñan a Santiago, pal-
meiros os que o fan a Xerusalén, romeiros os que viaxan a
Roma, pero só os que tiran de esclavina e bordón poden ser
chamados peregrinos. 

Hoxe –dicía– disfrutamos deste Camiño que xunto co
Kumano nipón é un dos dous recoñecido como patrimonio
da humanidade. Mesmo a Unión Europea lle debe moito ao
Camiño de Santiago, probablemente máis que aos modernos
tratados, porque pódese dicir que os primeiros europeos
foron os peregrinos. O propio Goethe dicía: “Europa naceu
da peregrinación”. 

Elementos como a espiritualidade, a cultura, o patrimonio ou
o turismo, hábitos de vida saudable, coñecemento e respec-
to polo medio son valores positivos aos lugares que perco-
rre, e valores positivos asociados indefectiblemente a unha
denominación de orixe galega, denominación de orixe que o
impregna desde o mesmo momento da saída do peregrino
ata a chegada a Compostela. Entre estes valores patrimoniais
e culturais queremos incluír e consideramos desde sempre
como fundamental a nosa lingua propia. 

Con esta iniciativa tamén queremos optimizar as posibilida-
des que nos dá o Plan xeral de normalización da lingua,
favorecer o uso do idioma nos distintos ámbitos da socieda-
de e cumprindo cos bloques verticais de actuación onde se
contempla a proxección exterior da lingua.

Temos en conta que o galego é a lingua propia de Galicia e,
polo tanto, debe ser unha marca definitoria do máis impor-
tante Camiño de Europa. Son máis cada día –tamén é certo–
os viaxeiros, peregrinos que se achegan a Santiago con orixe

ou residencia na propia comunidade autónoma. Por este
motivo tamén é unha posibilidade xenuína de outorgarlle a
quen queira exercer o dereito de ser peregrino esta docu-
mentación na súa lingua. 

O Camiño de Santiago confórmase como un dos referentes
polos que os que veñen de fóra se identifican co noso terri-
torio e coa nosa cultura. Constitúe este feito en si mesmo
unha poderosa razón pola que debemos reforzar a presenza
do noso idioma ao longo de todo o proceso que o peregrino
inicia cando lle xorde a intención de iniciar o Camiño alá
onde resida ata a súa chegada a Compostela e aproveitar
estas vantaxes de retorno da presenza dos peregrinos para
difundir cara ao exterior a presenza e riqueza da nosa lingua.
Neste senso, queremos ir un pouco máis aló do labor único
das institucións, pois será o peregrino o que inicie a viaxe
definitiva da nosa lingua polo mundo.

En coherencia tamén coa consellería e co exposto o outro día
na comisión polo secretario xeral de Política Lingüística, sen
a colaboración do tecido social sempre estariamos dentro
dun proceso parcial ou incompleto. Son máis –como dicía–
cada ano os peregrinos que chegan a Compostela, máis de
216.000 no ano 2013 e no mes en que estamos en maio de
2014 batendo un récord, sen contar o ano santo de 2010. 

Con esta proposta simplemente, señorías, o que queremos é
completar as iniciativas do Goberno galego para dar a coñe-
cer o patrimonio lingüístico máis aló da nosa comunidade.
Un traballo de proxección internacional que a Consellería de
Educación, Cultura e Ordenación Universitaria considera
fundamental.

Desde o Grupo Parlamentario Popular temos o reto de refor-
zar tamén o noso idioma como referente e atractivo cultural,
pois a promoción do idioma fóra dos nosos lindeiros supón
reforzar unha estratexia clave para calquera lingua desen-
volvida do mundo.

Sendo o galego a lingua propia dos galegos, estando a cate-
dral na capital de Galicia e sendo o propio Camiño...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor. 

O señor FARIÑAS SOBRINO: ...un dos referentes identificado-
res do territorio e da cultura secular da nosa comunidade,
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semella procedente que os peregrinos que o desexen poidan
obter tamén a súa credencial e demais documentación no
idioma galego. Por iso a intención da presentación desta ini-
ciativa, que solicita nin máis nin menos que se poidan obter
os documentos no idioma galego.

Máis nada e moitas grazas, señora presidenta. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Intervención dos grupos parlamentarios. 

Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Pon-
tón Mondelo. 

A señora PONTÓN MONDELO: Moi boa case tarde. 

Eu hoxe vou empezar por recoñecerlle ao Partido Popular
que, por fin, trae unha iniciativa de fondo e de impulso ao
proceso de normalización lingüística. 

Fíxense, señorías: o idioma galego está nunha das situacións
máis críticas da súa historia; temos unha perda de falantes
realmente alarmante; hai unha ruptura da transmisión xera-
cional, que non é froito de ningunha renuncia, senón que é
froito das políticas que discriminan a lingua galega. 

Vivimos nunha situación na que o galego está prohibido o
seu uso en Galiza en determinadas asignaturas do ensino.
Tamén sabemos que nais e pais que queren que os seus
fillos se eduquen en galego non teñen o dereito nin a posi-
bilidade de facelo, porque unha normativa deste Goberno
que “ama o idioma” e que hoxe ademais está entusiasmo
con esta iniciativa seguindo aquí no pleno, pois decidiu
aplicar unha política lingüística que borra a posibilidade
de poder educar os nenos e nenas deste país en lingua
galega. 

Tamén temos unha situación na que –¡fíxense!– temos
menos prensa escrita en galego que durante o franquismo. E
a prensa que hai escrita en galego non recibe ningún tipo de
apoio institucional, mais si os medios que non utilizan a nosa
lingua, que levan todos os anos miles de millóns acumulados
por un proceso de normalización que logo cando un vai bus-
car o galego ten que ir coa lupa, e aínda así ás veces lle resul-
ta moi difícil de poder atopalo.

Na xustiza a Xunta puxo un programa que impide que se
poida utilizar o galego, e só o 5 % das resolucións xudiciais
están na nosa lingua. E vivimos tamén pois unha situación
de normalidade que provoca que na Galiza haxa xente que
para poder empregar a súa lingua na xustiza ten que recorrer
a un tradutor. Todo, xa ven vostedes, señorías, democrático
e normalizado.

No ámbito da universidade, por exemplo, só o 23 % das
aulas na USC son en galego. É curioso que nos últimos anos,
xusto coincidindo coa política tan favorable ao galego que
practica o PP, diminuíra. Na Universidade de Vigo tamén hai
unha porcentaxe moi singular. 

Se eu quero ir ao cinema e ver unha peli en galego téñoo case
dificilísimo. Iso si, temos a TVG 2 que emite en horario infan-
til, para nenos de 0 a 3, os debuxos animados en inglés; en
galego é imposible. E ademais se vostedes seguen un pouco a
programación verán como podemos ver mesmo as series que
eu vía cando era adolescente. É toda unha aposta clara deste
Goberno polo proceso de normalización lingüística.

E así poderiamos seguir falando de cal é a radiografía real da
lingua e de cales son as políticas e o apoio que a Xunta e o
Partido Popular lle dá ao noso idioma. 

E dicíao moi ben, eu creo que non era consciente do que esta-
ba lendo o señor Fariñas, que eles o fan porque para eles o idio-
ma é un referente cultural. Non sei, isto recórdame, tamén
pode ser un obxecto que estea nun museo, e é tamén un atrac-
tivo cultural. Non sei, ponlles aquí mogollón, ¿non? É mesmo
un atractivo turístico. ¡Uá!, impresionante o afán que lle pon o
Partido Popular en defender a lingua propia do país. Mais isto
que estou facendo desta forma, porque non quero enfadarme,
porque me parece un auténtico insulto que coa que está caen-
do o PP veña facer propostas deste tipo para lavar ou intentar
tapar o proceso que se está seguindo de destrución, de acoso e
derribo contra a lingua galega. ¡É realmente un insulto! 

Porque, miren, se queremos que o galego sexa unha peza
fundamental...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.

A señora PONTÓN MONDELO: ...de todo ese itinerario que é o
Camiño de Santiago, que é curioso que... Ben, poderiamos
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ter un debate sobre o seu significado, mais en dezaoito
segundos é moi difícil. En todo caso, nós dicimos: se isto é
tan importante, o que temos que facer é que, dado que se
emite en Galiza, pois normalicemos, que estea emitido en
galego, e logo se alguén o quere noutra lingua máis que o
pida. Pero xa que é de aquí e querémoslle tanto á lingua e
parécenos que é tan importante, apostemos por esa vía, faga-
mos unha oferta positiva, porque se non o resto non vale
para nada. E despois fagamos que o galego estea presente en
todo o itinerario. Entón, a xente que veña a este país pois,
efectivamente, que saiba que temos unha lingua...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor,

A señora PONTÓN MONDELO: ...que temos unha cultura, que
a defendemos e que a amamos. 

O problema, señorías, é que temos un Goberno que non ama
a súa lingua e un Partido Popular que hai moito tempo que
renegou a facerlle fronte ao lingüicidio que encabeza o señor
Feijóo. 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Pontón.

A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario da Alternativa
Galega de Esquerda. Ten a palabra a señora Martínez. 

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Eu non sei se lles pon ou se xa
viñan postos da casa, pero realmente é bastante alucinante o
que pasa neste Parlamento coas propostas do Partido Popu-
lar. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Si, pero podíannos dar a receita...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...porque así parece que se vive
máis feliz. 

Vamos a ver, xa non vou insistir máis no da lingua porque xa
creo que a voceira do BNG falou ben claro do tema, pero
chama a atención que dentro da iniciativa do Partido Popu-
lar, tan preocupado pola nosa lingua, fale de establecer no
Plan de normalización lingüística, área 7, as medidas 6.7. 3

e 6.7.18. ¿E o resto das medidas? É que se hai unha aposta
polo idioma galego poñamos en funcionamento todas as
medidas, pero vostedes quedan nada máis que nalgunhas.

E despois toda esa preocupación polo Camiño de Santiago,
pola Ruta Xacobea. A Ruta Xacobea en Galiza dá vergoña,
é un escándalo. Estase abandonando pola propia Xunta de
Galicia a ruta tradicional, a ruta milenaria, trasladando os
peregrinos ás estradas, co conseguinte perigo para a súa
saúde, perigo do tráfico. De feito, hai xa algunhas das rutas
que están esperando por xuízo, están no Tribunal Superior,
pero hai outras que aínda se presenta agora a demanda
correspondente. O Real decreto 267/2012, da delimitación
do Camiño primitivo, abandona calzadas empedradas,
pasos por bosques, regatos frondosos para marchar para a
estrada. 

¿Irregularidades na vía primitiva? Pois, por exemplo, a
entrada e saída da cidade de Lugo, o burgo medieval de Cas-
troverde, o acceso á vila de Melide, a vila histórica de Para-
dela. Pero tamén temos que nese desvío de ruta se abando-
nan outros patrimonios culturais como é o Hospital de Pere-
grinos de Gondar, ou na carretera da Fonsagrada o
percorrido histórico pola corredoira de Romeu e lévao a un
camiño asfaltado. 

A Xunta pretende para solucionar este problema facer obras
para... (Pronúncianse palabras que non se perciben.) ¿E que
pasa?

Presidenta, é que non sei que me queren dicir. Se quere dicir
algo en alto, dío en alto.

A señora PRESIDENTA: Señora Martínez, por favor, non dia-
logue e céntrese na súa intervención, faga o favor. (Murmu-
rios.) Faga o favor, continúe. 

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: Ben, a intelixencia do Partido
Popular, os intereses que defende sempre –os dos ricos–, o
desprezo que ten pola cultura galega, polo idioma galego,
lévaos a definir a Ruta Xacobea e o Camiño de Santiago en
Galiza como unha ruta turística, de facer diñeiro, de engano
para os propios peregrinos, que non saben que non van pola
ruta oficial, que a Xunta de Galicia os leva por rutas por
onde poden ter bares e comercios, pero onde non teñen a cul-
tura galega, onde se lles oculta todo o noso patrimonio. Ese
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é o interese que demostra a Xunta de Galicia pola Ruta
Xacobea galega. ¡Incrible! Mentres que outras comunidades
como Asturias a protexen por riba de todo. Ademais, a pro-
pia lexislación obriga a Xunta de Galicia a manter ese tra-
xecto histórico, non a desvialo como fan vostedes.

Polo tanto, esta iniciativa non é máis que outra vez publici-
dade e propaganda do Partido Popular, porque nin pretende
defender a lingua galega, nin pretende defender o patrimo-
nio galego, nin pretende defender a Ruta Xacobea no seu tra-
xecto por Galiza, o único que pretende é máis do mesmo:
sacar propaganda, que despois queda en nada.

Para empezar, señores, poñan máis empeño en defender a
nosa lingua, utilícena máis oficialmente, porque dá vergoña
ir aos hospitais públicos galegos e que a un lle entreguen a
información en castelán; iso é o que está pasando. E se que-
ren entregar a documentación do Camiño en galego, pódena
entregar sempre, como fan en case todos os monumentos e
en todas os patrimonios de todos os países, entrégano no seu
idioma orixinal coa tradución en castelán, en inglés, en fran-
cés e en alemán, pero sempre vai incluído o galego.

Déixense de tomarnos o pelo aos galegos e ás galegas...

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

A señora MARTÍNEZ GARCÍA: ...e, por favor, respecten a nosa
cultura e o noso patrimonio. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Polo Grupo Socialista ten a palabra o
señor Caamaño Domínguez.

O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Grazas, presidenta.

Na primeira viaxe non se decatara, foi na segunda viaxe ofi-
cial cando realmente se decatou das necesidades de Galicia.
Acabábano de invitar a achegarse á illa de Shikoku, no lon-
xano Xapón, e alí puido comprobar que había 1.400 quiló-
metros dunha ruta marabillosa e espiritual, un enorme rotei-
ro, que ten dúas grandes variantes: o Shikoku Henro e ade-
mais o Kumano Kodo. E alí, como nos recordaba hoxe
mesmo na sesión de control, puido comprobar que existían
88 mosteiros, uns deles budistas, e alí fixo reflexións corres-
pondentes, e outros sintoístas, e alí tamén fixo as súas refle-
xións.

No budista, cando entrou, lembrou rapidamente algúns dos
problemas que hoxe nos atañen, despois falarei deles. No
sintoísta, moito máis espiritual, identificou os deuses kami,
que son o espírito da natureza nesa zona do Xapón, e acor-
douse de Sogama e da forma de incinerar, porque así é onde
acaban sempre as políticas medioambientais que pon en
marcha no seu país: na incineradora.

A reflexión no budismo foi distinta. Preguntouse como un
país tan espiritual non tiña o bilingüismo cordial que el
implantara na Galicia. Era fundamental un entendemento
lingüístico entre pobos, e comprobou algo do que non se tiña
decatado, que é que toda información que daban en Xapón
estaba en xaponés. (Risos.) E dixo: haberá que facelo na
Galicia co Camiño que nós temos. (Aplausos.)

Digo isto, porque a iniciativa do Partido Popular é unha
iniciativa que se presenta urxente, é dicir, despois da viaxe
do noso presidente. (Risos.) Preséntase urxente para poder
traela agora a debate a esta Cámara. E, si señor, en Xapón
a viaxe e o camiño faise en xaponés e aquí non se fai en
galego, ¡enteráronse agora! Entre outras cousas, porque
está en mans dunha Administración, gran parte do Camiño
e dependente dela, que non é unha Administración pública
do Estado, é a Igrexa católica. E dependemos grandemen-
te de todo iso. No Xapón hai templos, pero a espiritualida-
de e a vida civil non se entremezclan do xeito que temos
aquí.

E, efectivamente, tráennos unha iniciativa –por darlle algún
cualificativo, porque parlamentaria é, outra cousa é o rango
que ten– onde se nos pide que agora a Compostela, ademais
de en latín –o cal está moi ben feito–, e en castelán, por
suposto, se nos faga tamén en galego. A tradución vailles ser
moi complicada aos servizos xurídicos da Xunta de Galicia,
a Compostela –leo só o primeiro parágrafo– di así: “El
Cabildo de esta Santa Apostólica Metropolitana Iglesia
Catedral compostelana, custodio del sello del altar de San-
tiago Apóstol, para todos los Fieles y peregrinos que llegan
desde cualquier parte del Orbe de la Tierra con actitud de
devoción...”. Sinceramente, creo que nun latín clásico queda
moitísimo mellor que en calquera outra lingua. Porque non
se trata só de traducir ao galego, senón tamén de poderlles
entregar algo aos peregríns á altura do século XXI. Non é só
traducir, é reflexar os sentimentos de quen precisamente per-
corre o Camiño, que nin todos son devotos, nin todos teñen
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porque estar ás ordes do Cabildo de esta Santa Apostólica
Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago.

Eu pensei cando se estaba facendo este acto parlamentario
que me encontraba, escoitando os compañeiros que me pre-
cederon, e vista a intervención que se fixo, nun verdadeiro
exercicio de surrealismo político, porque a iniciativa non
merece outro tipo de cualificación. Penseino, ademais, por-
que nese momento estaban no estrado unha serie de rapaces
que pertencen á Universidade de Míchigan, co cal era fan-
tástico: alumnos da Universidade de Míchigan vendo como
nós en galego falamos de que unha cousa que está en latín,
que fai un arcebispado católico, deberiamos telo feito en
galego, e que iso é fundamental para que o galego sexa coñe-
cido internacionalmente, teña unha gran proxección cultural
e sexa falado. E dicíano os que están nun Goberno que dedi-
can unha terceira parte do que dedicaba Manuel Fraga a
defender a lingua. O presuposto do ano 1993 –Manuel Fraga
presidente– é tres veces superior aos 5,7 millóns que lle
dedican á lingua galega. 

E, polo tanto, ante esa situación o que pensei foi –e remato
xa, presidenta– que isto non era un problema de surrealismo.
Din que o primeiro surrealista real foi Valle-Inclán co seu
Tirano Banderas, que despois influíu tanto na literatura ibe-
roamericana, pero neste caso o xénero é outro, o xénero
desta iniciativa, ben encadrado, é o esperpento.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grupo autor da proposición non de
lei. Ten a palabra o señor Fariñas Sobrino.

O señor FARIÑAS SOBRINO:Moitas grazas, señora presidenta.

Vaia por diante empezar a miña intervención dicindo que
lamento profundamente que non lles guste a iniciativa, pero
lamento máis profundamente tela presentado. A próxima vez
entrégollela a vostedes para que a rexistren vostedes, porque
aquí o que creo é que vostedes o que están é rabiando por
non tela feito vostedes (Aplausos.) e poder dar aquí outra
lección máis de canto defenden vostedes a lingua galega.

E mire, señora Pontón, (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) non llo vou tomar a mal, porque sei que o di de
boa fe, as súas palabras (Pronúncianse palabras que non se

perciben.) Si, da non consciencia, a señora Acuña tamén
entende disto... (Risos.) a non consciencia. Mire, xa llo dixen
unha vez na comisión, con motivo da comparecencia do pre-
sidente da Deputación da Coruña en xaneiro de 2013: eu son
un dos que ten a honra de que o idioma que aprendín foi o
castelán, porque o galego é a miña lingua nai, non sei se a
dos demais, pero a miña si, e non admito ningunha lección,
nin de amor nin de pasión. Esas dámolos noutros apartados,
nos da lingua non. (Aplausos.) Non admito ningunha. 

E xa por falar un pouco máis da iniciativa, por falar da ini-
ciativa concretamente e das súas emendas... (Murmurios.)
Dicía o Cicerón avogado, logo repetido nun epigrama de
Marcial, respecto do xuízo que tiñan dúas persoas porque
faltaron tres cabras: Loquaris tribus capellis, hablemos de
las tres cabras. Hablemos de las tres cabras, señorías. Aquí
do que se falou hoxe non ten nada que ver absolutamente
coa iniciativa que se rexistrou. Falaron vostedes ata do sur-
sum corda, pero non da iniciativa, porque insisto: doeulles
non tela presentado vostedes, ¡non se lles ocorreu! 

Pero recoñezan vostedes que o papel que fixemos aquí foi
magnífico para deixar claro o compromiso do Goberno gale-
go outra vez coa nosa lingua, –repito– a nosa lingua nai, que
non é un dito, é unha realidade.

E respecto das emendas. Señora Pontón, a primeira é igual
ca a nosa. Polo tanto, supoño que votará que si. Segunda:
intervencionismo puro e duro, só lle faltou a vostede exixir
tamén que os carteis dos hoteis de todo o Camiño estean en
galego (Murmurios.) Igual que vostedes imos facer co resto
dos puntos, ¿sabe? O mesmo que fixeron vostedes. Respec-
to da Ruta Xacobea e o Camiño de Santiago, imos facer
nós.

Con respecto a AGE, nada que ver coa emenda, e ademais
lapsus calami, señora Martínez, porque a redactaron en cas-
telán. ¡Boa maneira de defender o galego! (Murmurios.)

E con respecto ao PSOE, –que non me queda tempo– Alian-
za de Civilizaciones... 

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.

O señor FARIÑAS SOBRINO: ...Zapatero non veu ao Xacobeo,
pareceulle lonxe.
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Ata logo e bo camiño. (Aplausos.)

Votación das mocións

A señora PRESIDENTA: Comezamos a votación das iniciati-
vas.

Silencio, por favor.

Se lles parece onte quedou pendente a votación da primeira
das mocións e, polo tanto, comezariamos por ela.

Señora Adán, ¿houbo ao final un acordo? 

A señora ADÁN VILLAMARÍN: Si, señora presidenta, vou dar
lectura ao mesmo: 

“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galiza a: 1) Axi-
lizar a tramitación da renda de inclusión social de Galiza e
das axudas de inclusión social para adecuar o tempo aos pra-
zos que marca a normativa vixente. 2) Instar os concellos
como Administración corresponsable da tramitación da
renda de inclusión social de Galiza e das axudas de inclusión
social a axilizar a tramitación dos expedientes, tal e como
establece a Lei de inclusión social de Galicia. 3) Acordar que
a todas as persoas que teñan solicitada a renda de inclusión
social de Galiza pola Lei de inclusión social de Galiza e
estean agardando pola resolución da mesma, superando os
tempos legais establecidos, lles sexa recoñecido o dereito á
percepción da renda por silencio administrativo. 4) Acordar
que todas as solicitudes rexistradas antes do 31 de marzo de
2014 se resolvan nun prazo máximo de dous meses.”

A señora PRESIDENTA: Grazas, señora Adán. Prégolle que
faga chegar o texto, se non o fixo xa, aos Servizos Xurídicos
da Cámara, e votamos entón a transacción que foi lida pola
señora Adán. 

Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. do Blo-
que Nacionalista Galego, por iniciativa de Dª María do
Carme Adán Villamarín, sobre os atrasos e incumprimentos
na tramitación das solicitudes de renda de inserción social
de Galicia e das axudas de emerxencia social. 

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

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada por unanimidade esta
moción.

Votación das proposicións non de lei

A señora PRESIDENTA: Pasamos á votación das proposicións
non de lei.

Comezamos pola proposición do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, que, se non entendín mal, a señora Ses-
tayo dixo que quería que se votara por puntos. Se non hai nin-
gún inconveniente en ningún dos grupos, votariamos por pun-
tos. Os tres puntos por separado, ¿non, señora Sestayo? Ben.

Pois o primeiro dos puntos da proposición da señora Sesta-
yo. Votamos.

Votación do primeiro punto da Proposición non de lei do
G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz
Sestayo Doce e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o
apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Aso-
ciación Galega de Vítimas do Amianto, e as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitado este punto.

A señora PRESIDENTA: Votamos a continuación o segundo
dos puntos. Votamos.

Votación do segundo punto da Proposición non de lei do
G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz
Sestayo Doce e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o
apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Aso-
ciación Galega de Vítimas do Amianto, e as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.

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

En consecuencia, queda rexeitado este punto.

A señora PRESIDENTA: E votamos o punto terceiro da propo-
sición. Votamos.

Votación do terceiro punto da Proposición non de lei do G.P.
dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de Dª Beatriz Ses-
tayo Doce e Dª María Carmen Acuña do Campo, sobre o
apoio do Parlamento de Galicia ás reivindicacións da Aso-
ciación Galega de Vítimas do Amianto, e as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego ao respecto.

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitado este punto.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario Popular de Galicia, por iniciativa do señor San-
talices Vieira, á que non se presentaron emendas.

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Gali-
cia, por iniciativa de D. Miguel Ángel Santalices Vieira e
seis deputados/as máis, sobre a implantación polo Goberno
galego do sistema de clasificación en prioridades previsto
no artigo 5.2 da Lei 12/2013, do 9 de decembro, de garantí-
as de prestacións sanitarias.

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

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta proposición. 

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
do señor Vázquez Díaz, que creo que dixo que non aceptaba
a emenda do Grupo Popular e que aceptaba a emenda socia-
lista...

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Non, non, non. 

A señora PRESIDENTA: ¿Tampouco? ¿Ningunha das dúas
emendas?

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Iso non é o que sucedeu. Léolle, se
lle parece. (Risos.)

A señora PRESIDENTA: Iso é o que teño aquí escrito. Non sei.
Dígame, señor Díaz.

O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Houbo un acordo posterior, de
maneira que hai unha transacción coa emenda realizada
polo Partido Popular. A parte resolutiva queda da maneira
que segue: “O Parlamento de Galicia insta a Xunta de
Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar
que ningún neno ou nena careza da alimentación ou sus-
tento necesario por estar as súas familias en situación de
vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos con-
cellos interesados e podéndose usar as instalacións dos
centros educativos en colaboración cos servizos públicos
de benestar.” 

A señora PRESIDENTA:Moitas grazas. Por favor, faga chegar
o texto aos servizos xurídicos da Cámara.

Votamos entón a transacción.

Votación do texto transaccionado da Proposición non de
lei do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por inicia-
tiva de D. Ramón Vázquez Díaz e D. José Javier Ron Fer-
nández, sobre a apertura pola Xunta de Galicia dos come-
dores escolares necesarios no período vacacional para
garantir a correcta alimentación do alumnado con poucos
recursos.

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

En consecuencia, queda aprobada esta iniciativa por unani-
midade. 

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario de Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa
da señora Solla, que coido que non acepta a emenda do
Grupo Popular.

Votamos.
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Votación da Proposición non de lei do G.P. da Alternati-
va Galega de Esquerda, por iniciativa de Dª Yolanda
Díaz Pérez, sobre a implementación polo Goberno gale-
go da recomendación do Valedor do Pobo referida á con-
cesión de maneira provisional de todas aquelas solicitu-
des da renda de inserción social de Galicia e da axuda
de emerxencia social cuxa resolución se demore máis de
tres meses por causas non imputables á persoa solicitan-
te.

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa da
señora Paz Franco, á que non se presentaron emendas.

Votamos.

Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, por iniciativa de Dª María Tereixa Paz
Franco e Dª Ana Belén Pontón Mondelo, sobre as actua-
cións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación
coas demandas do persoal dos parques comarcais de bom-
beiros xestionados pola empresa Natutecnia referidas á
negociación dun convenio colectivo e ao cumprimento das
condicións da concesión do servizo.

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa do
señor Jorquera, proposición á que tampouco se presentaron
emendas.

Votamos.

Votación da Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacio-
nalista Galego, por iniciativa de D. Francisco Xesús Jor-
quera Caselas, sobre a constitución dunha comisión parla-
mentaria especial non permanente de estudo sobre a fraude
fiscal. 

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición.

A señora PRESIDENTA:Votamos a proposición do Grupo Par-
lamentario Socialista por iniciativa do señor Losada Álva-
rez, que non lle deu tempo a dicir nada da emenda da Alter-
nativa.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Hai unha transacción á que che-
gamos. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Non
ten nada que ver con Paula Prado. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Señora presidenta, digo iso porque o
voceiro do PP falou...

A señora PRESIDENTA: Non escoitei o que dixo.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Ben. “O Parlamento galego insta
a Xunta de Galicia a que:

Un. Solicite ao Goberno de España a realización dun pro-
grama específico de seguimento e protección dos consumi-
dores de enerxía eléctrica ante os novos sistemas de tarifas.

Dous. Estableza un mecanismo específico de control e pro-
tección dos dereitos dos consumidores de enerxía eléctrica
ante os novos sistemas de tarifas.

Tres. Realice un estudo sobre a pertinencia e as posibilida-
des de que factores de proximidade xeográfica á produción
de enerxía eléctrica inflúan positivamente no seu prezo final
aos consumidores.

Catro. Inste ao Goberno do Estado a derrogar o Real decre-
to 216/2014, do 28 de marzo, polo que se establece a meto-
doloxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno
consumidor de enerxía eléctrica e o seu réxime xurídico de
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contratación, e que se habilite un modelo de facturación que
garanta a estabilidade e impida un incremento nos prezos, co
fin de protexer o pequeno consumidor das variacións do
mercado.”

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Votamos.

Votación do texto transaccionado da Proposición non de lei
do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D. Abel
Fermín Losada Álvarez e dous deputados máis, sobre as xes-
tións e actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a protección dos consumidores de enerxía eléctrica
diante dos novos sistemas de tarifas.

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

O resultado da votación é negativo.

En consecuencia, queda rexeitada esta iniciativa.

A señora PRESIDENTA: Votamos, por último, a proposición
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia por iniciativa do
señor Fariñas, que entendo que non acepta as emendas pre-
sentadas.

Votamos.

Votación da Proposición non de lei do G.P. Popular de Gali-
cia, por iniciativa de D. Hipólito Fariñas Sobrino e sete
deputados/as máis, sobre a realización pola Xunta de Gali-
cia das xestións necesarias para posibilitar a obtención
dunha acreditación oficial como peregrino e demais docu-
mentación en idioma galego a aqueles viaxeiros que acaden
ese dereito.

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

O resultado da votación é positivo.

En consecuencia, queda aprobada esta proposición.

A señora PRESIDENTA: Continuamos coa orde do día.

Interpelación do G.P. dos Socialistas de Galicia, por ini-
ciativa de D. José Antonio Sánchez Bugallo e D. Pablo
García García, sobre os criterios da Xunta de Galicia en
relación coa aprobación de plans xerais de ordenación
municipal

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para formular a inter-
pelación, don José Antonio Sánchez Bugallo.

O señor SÁNCHEZ BUGALLO:Moi bos días, señora presiden-
ta.

Señorías, ás veces as circunstancias provocan estas coinci-
dencias. Cando no pasado mes de abril presentamos a peti-
ción de interpelación ao señor conselleiro de Medio
Ambiente nesta Cámara, pola aprobación definitiva do Plan
Xeral da Estrada, obviamente non me imaxinaba acontece-
mentos que se ían producir recentemente. Seguramente el
tampouco, me temo. En calquera caso, señor conselleiro, eu
quero transmitirlle os mellores e os maiores desexos de éxito
no seu labor.

Dicía vostede, entre as múltiples cousas que dixo onte, que
aspiraba a recuperar a normalidade no Concello de Santiago.
Eu tamén lle desexo que consiga contribuír a recuperar a
normalidade, e para iso necesitará, sen lugar a dúbidas, res-
tañar moitas feridas, necesitará apertura de miras e necesita-
rá un gran esforzo. E tamén espero que nesa recuperación de
normalidade inclúa vostede as tarefas pendentes que como
conselleiro deixa coa cidade de Santiago. E non quero falar
da estación depuradora nin quero falar da intermodal, por
poñer algún exemplo de temas que seguramente agora se
arrepentirá de non ter impulsado un pouco máis na súa etapa
como conselleiro.

O que non podo facer, señor conselleiro, é felicitalo. E non
podo felicitalo por dúas razóns fundamentais. A primeira,
porque non sei se vostede quería isto, dá a impresión que foi
vostede bastante sorprendido. E polas súas declaracións bas-
tante recentes parece ser que as súas expectativas eran outras
–non se preocupe que xa volvo ao tema–. A segunda, porque
é evidente que, aínda que é legal, desde o punto de vista da
lexitimidade democrática todo isto plantexa algunhas dúbi-
das. Non creo que vostede pensara ser alcalde nin creo que
os cidadáns de Santiago, cando votaron hai tres anos, pensa-
ran que acabaría sendo vostede alcalde; e desde logo hai un

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

70

Número 70
11 de xuño de 2014



tema que, malia as explicacións do señor presidente da
Xunta, introduce moitas dúbidas, que é a posibilidade dun
goberno, e dunha maioría de goberno, formada por conce-
lleiros que non foron elixidos, senón designados. Con todas
esas salvidades, reitero o desexo de éxito e acerto.

Voume centrar no tema que nos ocupa hoxe, que é un tema
importante e, desde o meu punto de vista, desagradable, que
é o acontecido co Plan xeral da Estrada.

Por se non me dá tempo despois, quero empezar anticipan-
do as conclusións. Nós cremos que isto, señor conselleiro, é
un perfecto exemplo de instrumentalización política desca-
rada do seu cargo na Xunta de Galicia, e basta ver todas as
visitas que vostede fixo á Estrada na etapa en que había un
alcalde doutro partido político e que estaba pendente a apro-
bación deste Plan xeral, e os múltiples compromisos que
vostede asumiu de que, se había cambio de goberno, nun ano
habería Plan xeral. 

En segundo lugar, cremos que é un exemplo de actuación
sectaria porque non se actuou coa mesma vara de medir co
Concello da Estrada coa que se actúa con outros concellos
de Galicia.

En terceiro lugar, señor conselleiro, ditou vostede unha reso-
lución manifestamente inxusta e ilegal. E tratarei de razoar
cada un destes conceptos.

O primeiro que teño que dicir é que é o primeiro caso na his-
toria da autonomía de Galicia en que unha orde da Xunta de
Galicia de aprobación dun plan xeral –que eu coñeza– sexa
suspendida cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza
da Comunidade Autónoma.

Eu non lle vou ler, porque ademais xa me queda pouco
tempo, todos os razoamentos do tribunal, pero os razoamen-
tos do tribunal, en esencia, recollen doce puntos da súa pro-
pia orde como incompatibles coa resolución que vostede
dita.

Voulle ler simplemente unha parte final, que di: “En todo
caso, se advierte una singular discordancia entre la aproba-
ción definitiva alcanzada en la parte dispositiva de la orden
y el contenido de la propia orden en su punto segundo, en el
que se exigen unas subsanaciones que se presentan como

necesariamente previas a un pronunciamiento de aprobación
definitiva del PXOM. Por eso estiman las solicitudes de sus-
pensión de un acuerdo de aprobación definitiva que se pre-
senta como disonante del propio contenido del mismo.”

E a conclusión final do Tribunal Superior de Xustiza: “Es
suspender la ejecución de la Orden de 3 de junio de 2013,
sobre aprobación definitiva del PXOM de A Estrada, con
imposición a la Administración autonómica de las costas
sufridas por la parte actora.”

O segundo que se nos ocorre a partir de aí é mirar a súa orde,
e a súa orde de aprobación definitiva, señorías, contén 38
modificacións que debe introducir o Plan xeral da Estrada.

O problema non é que sexan moitas modificacións, o pro-
blema é que son cualitativas e afectan á propia esencia do
Plan da Estrada. Así, non aproban vostedes o solo urbano.
Din en concreto que a condición de solo urbano se acadará
co remate das actuacións de urbanización. Non aproban vos-
tedes tampouco a delimitación do solo urbano, e falan de que
o solo urbano de recente urbanización se debe incluír na
categoría de solo urbano non consolidado. Tampouco apro-
ban o solo urbano consolidado que careza das redes públi-
cas. Non aproban tampouco gran parte do solo de núcleo
rural; en realidade non aproban nin un só núcleo rural dos
400 que ten o Concello da Estrada. Tampouco aproban o
solo urbanizable. Non aproban tampouco o solo rústico e
non aproban tampouco o estudo económico. E despois de
todo isto, a súa conclusión é aprobar definitivamente o Plan
xeral da Estrada.

Isto, aparentemente, o que dita o Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia, está absolutamente motivado. Pero non é só
isto, é que, cando empezamos a profundar no procedemento
que xorde do propio Concello da Estrada, e como se chega a
esta situación, atopámonos con algo absolutamente escato-
lóxico, eu non sei como definilo. Hai aquí un informe do
secretario xeral do Concello no que di que o mandaron de
vacacións ata o 12 de decembro do ano 2012. Que cando el
se incorpora se atopa con que xa pasou por comisión, e antes
do pleno emite un informe absolutamente negativo sobre o
Plan xeral, no que, entre outras cuestións, di que este Plan
xeral debe ser sometido novamente a información pública
porque modificou completamente os estándares do ano
2009, que foi cando se sometera anteriormente.
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Voulle ler soamente algunhas cousas. “Solo urbano non con-
solidado: desaparecen dous dos ámbitos existentes no plan
sometido a información pública e aparecen tres totalmente
novos. Solo urbanizable delimitado: dos quince sectores,
soamente non se modifican dous, modifícanse trece. Solo
urbanizable non delimitado: aumenta a súa superficie nun
50 %, de 216.000 metros a 322.000. Ademais, onde había
cinco ámbitos, pasa a haber nove.”

Estes enormes cambios en número, forma e superficie, e non
se trata unicamente –que sería máis que suficiente– de varia-
cións enormes en canto a superficies e categorías, senón que
a maior parte dos ámbitos e sectores sofren modificacións
fundamentais.

Por todo iso, o señor secretario no Pleno exixe que se lle dea
a palabra e exixe que este informe se incorpore ao expe-
diente, e o alcalde négalle a palabra as catro veces, négalle
que o informe se incorpore ao expediente e apróbase así. Iso
si, apróbase cun informe xurídico que emite a secretaria
accidental, da que ao mellor na segunda parte falamos, unha
funcionaria do arquivo municipal, que é a que substitúe ao
secretario e que emite o informe.

O resultado de todo isto, señor conselleiro, é que, despois
de quince anos de traballo a situación na que están os veci-
ños da Estrada –despois de tres alcaldes tamén– é sen plan
xeral e aplicando as normas subsidiarias do ano 1978, nor-
mas preconstitucionais e preautonómicas; e diso, señor con-
selleiro, entendemos que unha gran parte da responsabilida-
de é súa.

Nós esperamos que nos dea unha explicación acaída de cales
son as motivacións que levaron á aprobación deste plan
xeral e a unha actuación tan diametralmente diferente, en
relación ao concello da Estrada, co que se segue con outros
concellos de Galicia.

En todo caso, na segunda parte, segundo a explicación que
vostede me dea, eu tamén lle contestarei e lle darei as nosas
razóns.

Pola miña parte, máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor Sán-
chez Bugallo.

Resposta do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Moitas
grazas, señor presidente. Moitas grazas, señor Sánchez
Bugallo.

En todo caso, permítame –e dígoo coa maior cordialidade–
que teña dúbidas respecto da súa sinceridade. Señor Buga-
llo, volve vostede mostrar o seu interese en debate no pleno
para falar nesta sesión sobre unha iniciativa que presentou a
semana pasada na correspondente comisión. Por ese motivo
non me vou estender –como poderá vostede entender– nos
aspectos puramente técnicos, senón tamén nos formais,
especialmente no relativo ao contido do artigo 85.7 da lei
galega reguladora do urbanismo. Pero considero que é pre-
ciso reiterar algúns aspectos clave que deberían axudar á
comprensión deste caso da Estrada e, por extensión, da
actuación –na miña opinión, señor Bugallo– rigorosa, axus-
tada a dereito, e, non lle caiba dúbida ningunha, indepen-
dente de credos ou de ideoloxías partidarias.

É evidente que a Xunta de Galicia respecta –como non pode-
ría ser doutro xeito–, pero non pode compartir –dígoo tamén
con claridade–, os argumentos que fundamentan o auto que
suspende cautelarmente o Plan xeral da Estada. Loxicamen-
te, por este motivo a Administración autonómica ten formu-
lado o correspondente recurso de reposición. Desde o noso
punto de vista, os argumentos que esgrime o auto, que se
poderían resumir na distinta valoración que fai dos condi-
cionantes impostos para a aprobación definitiva e unha apa-
rente contabilización interna ao proceder á aprobación con
condicionantes, non son suficientes –insisto, ao noso enten-
der– para suspender a aplicación do plan.

Tal e como se ten informado neste mesmo Parlamento –e
quero repetilo agora de forma sucinta–, o que fixo a Conse-
llería foi condicionar a aprobación definitiva do plan o 3 de
xuño de 2013 á emenda de determinadas correccións, ao
considerar as correccións propostas como de escasa relevan-
cia e de subsanación regrada inequívoca. Non suxeita a
interpretacións que puideran dar lugar a diferentes posibili-
dades, procedeuse á aprobación definitiva, incorporando,
como non podía ser doutro xeito, a relación detallada das
correccións que o concello tiña que introducir no documen-

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA

72

Número 70
11 de xuño de 2014



to. Esas correccións deberían ser integradas nun texto refun-
dido a publicar no Boletín Oficial da Provincia para garan-
tir a súa publicidade e dotar de seguridade xurídica a súa
aplicación, coa posibilidade de que a Administración auto-
nómica puidera impugnar o documento se o Concello non se
suxeitara aos requirimentos das correccións sinaladas. As
correccións foron levadas a cabo polo Concello, integradas
nun texto refundido que se corresponde estritamente coa
emenda das deficiencias formuladas pola Consellería, do
que dá fe a dilixencia estendida para o efecto pola secretaría
municipal.

Este texto refundido foi remitido á Xunta de Galicia, que,
logo da súa valoración pola Secretaría Xeral de Ordenación
do Territorio e  Urbanismo, lle outorgou o seu prace por
axustarse ás condicións estipuladas, remitíndolle ao Conce-
llo o exemplar coa dilixencia acreditativa da conformidade
autonómica. O Concello procedeu á súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 6 do 9 de
2013, tres meses despois da aprobación condicionada, facen-
do constar a súa natureza de texto refundido, no que se inclu-
ían cumpridas todas as determinacións que no seu día con-
dicionaran a aprobación definitiva do documento. Polo
tanto, entendemos que o proceder foi axustado á legalidade.

Evidentemente, se descartamos calquera proceder fóra da
lei, o que resta é establecer de forma inequívoca a natureza
das correccións que se propoñen, aspecto primordial no que
non incide o auto de suspensión e que determinaría, á súa
vez, en último termo, a corrección da actuación da Xunta de
Galicia.

Pois ben, desde o punto de vista dos servizos técnicos –e
tamén, señor Bugallo, dos xurídicos da Administración auto-
nómica–, as deficiencias sinaladas responden a pequenos
erros de cálculo; omisións de determinados trazados en pla-
nos; pequenas contradicións, como, por exemplo, clasifica-
ción diferentes dun mesmo solo en distintos documentos do
plan; remisións á normativa derrogada ou introdución por
parte do Concello de matizacións, aclaracións ou substitu-
cións. Así se pon de manifesto no recurso presentado que
detalla esas deficiencias relacionadas coa delimitación, por
exemplo, de áreas de risco de enchentes, modificacións na
delimitación de determinados núcleos rurais, aclaración de
situacións moi concretas de solos urbanizables ou a necesi-
dade de categorizar certos solos rústicos como de protección

de infraestruturas. Ese conxunto de correccións, aínda que
son abundantes –é certo–, polo seu propio carácter non se
entende que teñan a entidade suficiente para impedir a apro-
bación definitiva nos termos establecidos polo precepto de
aplicación. Por iso non coincidimos co auto que a principios
de abril suspendeu cautelarmente o plan xeral aprobado en
xuño do ano pasado, con orde publicada no DOG, logo dili-
xenciado positivamente tanto polo Concello da Estrada
como pola Xunta de Galicia, coa incorporación das correc-
cións sinaladas e publicado na súa integridade no mesmo
mes de setembro do pasado ano no Boletín Oficial da Pro-
vincia.

Ademais da desconformidade coas consideracións que moti-
van esta suspensión cautelar, a Xunta de Galicia resalta a
ausencia de valoración –e cremos que iso é moi importante,
especialmente para os veciños e as veciñas da Estrada– dos
prexuízos que ocasiona esta medida, cuestión fundamental
cando se dita unha resolución desta natureza. Nesa liña
–como foi mencionado–, entendemos que deben prevalecer,
antes que os intereses da suspensión, os intereses xerais deri-
vados da súa aplicación; é dicir, a ordenación urbanística, da
que dependen importantes cuestións económicas, sociais,
demográficas ou culturais, entre outras. Non é menor tam-
pouco a circunstancia de que o mantemento da suspensión
suporía a vixencia dunhas normas subsidiarias de hai 36
anos –1978–, obviamente obsoletas, que nin responden á
realidade do territorio municipal nin á realidade da comple-
ta e detallada normativa actual. É preciso ter en conta que a
aplicación desas normas conleva unha clara repercusión en
aspectos de tanta transcendencia como, por exemplo, señor
Bugallo, a desprotección do patrimonio cultural, a falta de
distinción entre solo urbano consolidado e non consolidado,
a ausencia de delimitación de núcleos rurais –aspecto capi-
tal se temos en conta que o PXOM suspendido delimita 417
núcleos rurais–, unha desmesura tamén de solo urbanizable,
contraria á necesaria sostenibilidade, sen prever cesións para
equipamentos e zonas verdes, e as normas tampouco res-
ponden aos estándares de calidade de vida e de cohesión
social, e non permitirían, por exemplo, actuacións como a
rolda verde coas zonas verdes lindeiras que recolle o plan
suspendido.

En definitiva, a aplicación desas normas, aínda coas disposi-
cións transitorias de aplicación, provocaría incerteza e inse-
guridade xurídica para o desenvolvemento urbanístico, co

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 70
11 de xuño de 2014

73



que iso conleva aparellado, e tamén, na nosa opinión, pre-
xuízos de difícil reparación derivados da suspensión das pre-
visións contidas no plan.

Señor Bugallo, en relación coa súa segunda cuestión
–posto que creo que coa miña intervención respondín
axeitadamente á súa primeira cuestión–, este Goberno
aplica a lei e non é partidario de ningunha vara, como
avanzaba ou como afirmaba vostede no texto da súa
segunda pregunta. E, desde logo, este Goberno trata de
guiar as súas actuacións con criterios de equilibrio e
tamén de igualdade, non só no terreo do urbanismo, senón
tamén noutros ámbitos onde resulta patente a vontade de
colaboración, cousa, señor Bugallo –e vostede é testemu-
ña diso–, que non se pode afirmar doutros tempos e dou-
tros gobernos.

O procedemento de aprobación empregado no Plan xeral da
Estrada, señor Bugallo, nin é extraordinario –e vostede é
coñecedor desta cuestión– nin exclusivo –e vostede tamén é
coñecedor perfectamente desa cuestión. Responde a unha
práctica común dos servizos de urbanismo da Xunta de Gali-
cia dende hai moitos moitos anos. Foi aplicado a plans de
moitos concellos de todo tipo, e entendemos non só que se
axusta plenamente á legalidade, senón que mantén inaltera-
bles os requisitos de transparencia e de salvagarda do intere-
se público que deben presidir e presiden toda a acción admi-
nistrativa e tamén toda a acción política, polo menos deste
Goberno.

Señor Bugallo, polo único que nós estamos preocupados é
porque a Estrada teña un plan e poida desenvolverse axeita-
damente. Ese é o noso obxectivo, e nese obxectivo gustaria-
nos contar, por suposto, non soamente co Partido Socialista,
senón co BNG e co resto dos partidos con presenza nese
concello.

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.)

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

Réplica, señor Sánchez Bugallo.

O señor SÁNCHEZ BUGALLO:Moitas grazas, señor presiden-
te. Señores deputados.

¿Dubida vostede da miña sinceridade? Pois, vólvollo reite-
rar, deséxolle éxito e acerto porque é o que quero para a
miña cidade. E a pesar de que non é vostede o alcalde que
me gustaría ter, o meu afecto pola cidade, o meu cariño, pre-
valece sobre esas consideracións. Polo tanto, deséxolle éxito
e acerto.

Eu, en cambio, non dubido de vostede, teño a convicción de
que se aplicaron dúas varas de medir completamente dife-
rentes, e non teño ningunha dúbida. Fala vostede da incerte-
za e inseguridade que teñen os veciños da Estrada coas nor-
mas subsidiarias. ¿E que é o que teñen agora? Están nun
limbo xurídico, están nun escenario no que vostedes presen-
tan un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza
–desde o meu punto de vista, pero son profano na materia–
con moi escasas posibilidades de prosperar, cando, se fora
certo o que vostede acaba de dicir aquí, era moito máis sin-
xelo retrotraer o expediente á fase anterior, reproducir a
aprobación definitiva, e, polo tanto, subsanar as razóns que
deron lugar ou que motivan o auto de suspensión cautelar.
¿Por que non se fai iso?

Di vostede que aprobaron unha serie de modificacións que
teñen que ter a conformidade da Xunta. Pero, por exemplo,
non teñen que ter a conformidade do Pleno da corporación
da Estrada, que non ten dereito a pronunciarse sobre esas
modificacións. O certo é que tamén fala vostede de que hai
explicacións técnicas que se deron o outro día. Mire, eu esti-
ven na comisión, estiveron tamén compañeiros do seu grupo
parlamentario e compañeiros doutros grupos parlamentarios
que nalgún caso non están presentes, e ás veces pensamos
que vostedes dubidan da nosa intelixencia, porque algunhas
das cousas que nos din considéranse un insulto á intelixen-
cia. Eu creo que realmente nesa comisión non se dubidou da
nosa intelixencia nin se insultou; simplemente pensouse que
somos analfabetos, porque non hai outra explicación.

Cando a señora secretaria xeral nos dixo que o único que
había eran pequenos erros, pequenas contradicións, peque-
nos erros nos planos sen importancia –por certo, moi cohe-
rente co que vostede nos acaba de dicir agora de modifica-
cións de escasa entidade non suxeitas a interpretación–,
¡oia!, cando se cambia o solo urbano consolidado, o non
consolidado, os núcleos rurais, a extensión de núcleo, ¿como
que non está suxeito a interpretación? Pero ¿como que non
está suxeito se no propio documento que vostedes emiten se
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di que debe ser delimitado e debe ser corrixido? Por exem-
plo, onde non hai servizos, non pode ser solo urbano conso-
lidado, pero non se explicita onde non hai servizos. Polo
tanto, é evidente que non queda determinado e que está
suxeito a interpretación.

A min desgraciadamente, señor conselleiro, non me queda
máis remedio que dicirlle que entre arbitrariedade e discre-
cionalidade hai unha distancia que ás veces pode parecer
curta pero que marca unha enorme diferenza entre unha
cousa e a outra. Eu poderíalle dicir, señoría, que todo o pro-
ceso de aprobación dese plan xeral é, como mínimo, atrabi-
liario e sorprendente. Todo o que sucedeu –teño aquí a acta
do Pleno, e se vostede quere que lla facilite, non teño incon-
veniente en facelo– indica un procedemento absolutamente
atípico na aprobación. Que a un secretario xeral dun conce-
llo non se lle permita intervir no pleno, non se lle permita
incorporar un informe onde di que non se axusta a dereito
ese plan e que debe ser sometido a exposición ao público, eu
nunca o vin. E, de feito, é a primeira vez en trinta anos que
o Tribunal Superior de Xustiza actúa contra unha orde da
Consellería de aprobación dun plan desta maneira.

En suma, non me queda máis remedio que ratificarme nas
mesmas conclusións. Ditou vostede unha resolución inxus-
ta, non digo que a sabendas, pero inxusta e non axustada á
lei. A súa actuación foi sectaria, e vostede como conselleiro
actuou durante toda a precampaña electoral e na etapa ante-
rior visitando reiteradamente ese concello e facendo prome-
sas electorais e preelectorais que dalgunha maneira logo se
veu obrigado a cumprir.

Eu teño claro que, se o alcalde se apelidara de forma distin-
ta a como se apelida e tivera unha militancia distinta, e non
fose deputado neste Parlamento, a resolución tamén sería
distinta, e vostede lle devolvería o plan para que subsanaran
esas deficiencias antes da súa aprobación definitiva.

Polo tanto, señor conselleiro, remata vostede con mal pé a
súa andaina como conselleiro. Espero que teña vostede máis
acerto na súa andaina como alcalde. 

Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.) 

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor Sán-
chez Bugallo.

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

O señor CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

INFRAESTRUTURAS (Hernández Fernández de Rojas): Moitas
grazas. 

Reitero o meu agradecemento, señor Bugallo. En todo caso,
vostede trata de mostrar como extraordinario e, polo tanto,
fóra da normalidade cuestións que sabe vostede perfecta-
mente que son práctica común na actuación urbanística da
Xunta de Galicia. E non só durante o mandato deste Gober-
no, senón polos distintos gobernos que viñeron aplicando a
Lei galega de urbanismo desde o ano 2002, incluído, por
suposto, aquel do que o seu grupo político formaba parte. 

Porque a fórmula de aprobación definitiva condicionada non
é unha forma exclusiva nin deseñada especialmente para
este Plan Xeral de Ordenación Municipal na Estrada. De
feito, ao longo de mais dunha década desde a entrada en
vigor da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e de protec-
ción do medio rural de Galicia, case a metade dos plans
xerais aprobados –33 de 74, xustamente o 44,6%– foron
aprobados da mesma forma. E non foi un proceder restrinxi-
do aos gobernos do Partido Popular, senón que case na
mesma proporción foi utilizado na época na que o seu parti-
do participou no Goberno e mesmo se ocupou da área de
urbanismo. Naquela lexislatura, entre os anos 2005 e 2009,
dos 32 plans aprobados definitivamente, 13, o 40,6%, foron
aprobados definitivamente de forma condicionada, do
mesmo xeito que o foi este Plan xeral da Estrada, e case a
metade, 5, correspondían a concellos gobernados polo Parti-
do Socialista. E no tempo que leva este Goberno, dos 39
plans aprobados definitivamente, 17 foron aprobados de
forma condicionada, un 43,6%; e 3 deles corresponden a
concellos con Gobernos socialistas. Fronte ao que vostede
afirma, non teño constancia de queixa nese aspecto por parte
de alcaldes dun ou doutro signo político. Polo tanto, consi-
dero que resulta evidente que esas apreciacións de diferen-
zas partidarias ás que vostede alude son gratuítas, por non
dicir falsas, e non teñen sustento en ningún feito real e con-
trastado.

Por outra parte, cando vostede se refire ao volume de correc-
cións sinaladas no Plan xeral da Estrada, alporizándose
polas sete páxinas que acompañan á resolución aprobatoria,
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fai vostede unha sobrevaloración do tamaño, señor Bugallo,
cando saben moi ben que o verdadeiramente importante é a
calidade e a natureza das correccións propostas. E tamén
esquece, sen dúbida, señor Bugallo, que o Plan xeral de San-
tiago de Compostela, aprobado na súa etapa como alcalde,
foi aprobado definitivamente de forma parcial en outubro de
2007 contendo 9 páxinas de correccións que eran preciso
acometer, cantidade, por certo que foi posteriormente
ampliada cando o propio Concello volveu introducir a maio-
res novas correccións nunha nova memoria xustificativa.
Desde logo, non parece sensato dubidar de que ese volume
de correccións, sen reparar na súa natureza, supuxera ningún
impedimento para acadar a plena validez do documento de
planificación. 

Se seguísemos o razoamento que vostede vén empregando
agora, cabería preguntarse: ¿que parte do Plan xeral de San-
tiago se aprobou definitivamente daquela, se se necesitaron
9 folios para expoñer a parte que non se aprobara? Certa-
mente, señor Bugallo, vostede sabe coma min que nisto do
urbanismo, como en tantas outras cousas da vida, o que
conta é a cualidade, non cantidade. 

Mire, señor Bugallo, para rematar, o Plan xeral da Estrada
–sábeo tamén vostede– non é unha cuestión partidaria. O
Plan xeral da Estrada é unha cuestión dos cidadáns da Estra-
da, é unha cuestión que afecta tanto ao Partido Popular como
ao Partido Socialista, porque o deseño do Plan xeral da
Estrada foi, na súa meirande parte, decidido por un Goberno
socialista no Concello da Estrada, como sabe vostede per-
fectamente. Foi en febreiro de 2011, cun Goberno socialista
e nacionalista, cando foi reemitido para a aprobación defini-
tiva o plan xeral. Polo tanto, a decisión e o deseño dese Plan
xeral foi unha decisión do Partido Socialista. 

Nós témolo claro tanto no Plan da Estrada como no resto dos
plans: os plans son para servir aos cidadáns. O importante,
señor Bugallo, é que a Estrada resolva esta incertidumbre na
que está sumida nestes intres. Este é o traballo no que está a
traballar –valla a redundancia– a Secretaría Xeral de Orde-
nación do Territorio e Urbanismo. 

Señor Bugallo, convócoo a vostede, tamén ao seu portavoz
na Estrada, o señor Dono, e ao partido Socialista, a axudar
para que A Estrada teña canto antes vixente o seu Plan Xeral
de Ordenación Municipal. Non é unha solución –e vostede

sábeo– que A Estrada estea rexida por unhas normas subsi-
diarias do ano 1978. Ese é o principal problema da Estrada,
é un problema do conxunto dos veciños, é unha necesidade
urxente da Estrada, e, en definitiva, ese é o traballo no que
estamos. 

Nós respectamos a sentenza, pero consideramos que non
estamos de acordo coa mesma. Polo tanto, defendemos o
noso recurso e buscaremos unha solución para a Estrada. 

Moitas grazas e máis nada. (Aplausos.) 

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

Antes de suspender o Pleno ata as 16.30, teño a ben infor-
marlles de que as preguntas 23807 e 22826, unha do Grupo
Parlamentario Socialista e outra do Grupo Parlamentario
Popular, se substanciarán de xeito conxunto. 

Polo tanto, procedemos a suspender a sesión ata as 16.30.

Suspéndese a sesión ás dúas e cincuenta minutos da tarde e
retómase ás catro e vinte e seis minutos. 

A señora PRESIDENTA: Boas tardes, señorías.

Vaian ocupando, por favor, os seus escanos. 

Reiniciamos a sesión. (Murmurios.)

Señorías, por favor, ocupen os seus escanos, que reiniciamos
a sesión. 

Interpelación do G.P. dos Socialistas de Galicia sobre as com-

petencias da Xunta de Galicia para fixar os tipos na escala auto-

nómica do IRPF

A señora PRESIDENTA: Para formular a interpelación ten a
palabra, polo Grupo Parlamentario Socialista, don Juan Car-
los González Santín.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidenta.

Señorías, boas tardes a todos.
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Señora conselleira, unha das anomalías ou lagoas do noso
sistema lexislativo prodúcese a raíz de determinados precep-
tos que son posteriormente reinterpretados á marxe desta
Cámara. Tales aclaracións ou reinterpretacións realízanse a
través dos órganos executivos central ou autonómico, pero
sen participación de ningunha clase ou información previa
por parte deste Parlamento. Así, logo de ser aprobados por
esta Cámara preceptos con rango de lei, dáse a posibilidade
de que estas disposicións legais sexan analizadas e puntuali-
zadas e ata ás veces reformuladas na súa apreciación. 

Así acontece cando determinadas disposicións das leis auto-
nómicas son postas en entredito pola Administración xeral
do Estado. As ditas cuestións tramítanse en primeiro termo a
través da denominada Comisión Bilateral de Cooperación
entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade
Autónoma de Galicia; cuestión previa, no caso de non che-
gar a un acordo, á presentación dun recurso ante o Tribunal
Constitucional sobre a materia en cuestión.

Son os executivos e non os lexislativos os que están faculta-
dos para esta tarefa e poden chegar ou non a acordos. Para
solucionar –alomenos en parte– esta situación que afecta o
noso sistema lexislativo xa se presentou por parte do noso
grupo unha proposta na que se solicita que cando menos por
parte da Xunta de Galicia se dea conta a esta Cámara galega
de calquera discrepancia formulada por parte da Administra-
ción central en relación coas leis autonómicas.

Nós solicitámoslle que con carácter previo a comisión parla-
mentaria que elaborou o ditame da lei cuestionada faga unha
valoración sobre o que tal controversia lle parece; en suma,
que se teña en conta este Parlamento nunhas materias que
claramente lle competen. 

Nos últimos anos foron obxecto de discrepancia un bo
número de leis autonómicas, nas que en todos os casos pos-
teriormente se chegaron a unhas interpretacións acordadas
entre o Goberno central e o Goberno galego. 

Nas promovidas polo Goberno Feijóo, segundo os datos do
Informe sobre conflitividade e Estado, comunidades autóno-
mas da X lexislatura, podemos encontrar as seguintes leis
nas que houbo algunha discrepancia: a Lei de turismo de
Galicia, a Lei de patrimonio da Comunidade Autónoma
Galega, a Lei galega de protección xeral das persoas consu-

midoras e usuarias, a Lei do deporte de Galicia, a Lei da área
metropolitana de Vigo, a Lei de montes, a pasada Lei de
orzamentos do 2013 ou a de vivenda de Galicia. 

As relecturas efectuadas de determinadas disposicións des-
tas leis non sempre se axustan ao que neste Parlamento se
acordara ou se aprobara, xa que non poden ser afectadas ou
alteradas pola nova interpretación, e ás veces isto ocorre.

Por poñer soamente un antecedente, na última destas leis
comentadas, na Lei de vivenda de Galicia, a interpretación
que se fixo por parte desta comisión ao noso xuízo é clara-
mente atentatoria en relación coas competencias que debe-
ran defender a nosa comunidade autónoma.

Outras leis son neste momento obxecto de negociación ou
estudo na dita comisión bilateral, tal como ocorre coa Lei de
estradas de Galicia, coa Lei do emprendemento ou coa
actual Lei de orzamentos do ano 2014.

A cuestión que se está a debater na Comisión bilateral é
sobre un aspecto relevante desta última lei, a Lei de orza-
mentos do actual exercicio 2014, sobre a que mostramos a
nosa preocupación e pola que se lle formula concretamente
esta interpelación ao Goberno.

Así, de acordo coa resolución aparecida no Diario Oficial de
Galicia do 25 de abril deste ano –por erro, na nosa interpre-
tación, poñiamos marzo; supoño que non lle causaría ningún
problema isto–, dáse conta de que polo Goberno central se
plantexou unha discrepancia e de que é necesario que a
Xunta de Galicia nola clarifique, ou que se sae adoptada
algunha resolución ao respecto –cousa que tampouco pode-
mos desbotar– nos dea conta da mesma. 

Espero que non se escuden vostedes aquí en meras interpre-
tacións técnicas, tal e como xa se fixo no seu día ou se afir-
mou pola Xunta de Galicia a través dos medios de comuni-
cación, xa que dificilmente se pode soster que as desave-
nencias ou contrastes técnicos poidan dar lugar ou ser
obxecto dun conflito ante o Tribunal Constitucional. 

O motivo de discrepancia está especificado con respecto a
un precepto moi concreto do artigo 67.1 da Lei de orzamen-
tos do ano 2014. Este artigo, o 67.1, establece a modifica-
ción no imposto sobre a renda das persoas físicas no relati-
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vo á fixación da escala autonómica ou complementaria do
imposto. En concreto, delimítase a que o tipo de gravame
autonómico aplicable aos contribuíntes cuxa base liquidable
sexa igual ou inferior a 17.707,20 euros será do 11,5 %. Polo
tanto, estamos a falar dunha cuestión ben concreta. 

Cabe recordar que tal mandato legal constituía unha das
medidas estrelas anunciadas polo Goberno autonómico para
os orzamentos da Comunidade Autónoma neste exercicio
2014; cuestión que, como puxeron de manifesto diversos
especialistas, tiña uns efectos reais moi limitados e ademais
moi cativos no relativo á valoración do seu impacto sobre as
rendas ás que afectaba, ás menores de 17.000 euros.

Aquí eu collín un estudo que fan os técnicos de Hacienda
–eu non sei se vostede terá outro– no que se miraba o impac-
to que esta medida causaba nestas rendas. E a verdade é que
chama moito a atención porque para rendas menores de
6.000 euros non tiña efecto ningún, é dicir, a recadación non
se vía afectada; para rendas entre 6.000 e 12.000, o impacto
era de 10 euros por contribuínte; entre 12.000 e 17.000, era
de 39 euros por contribuínte, e a partir de aí, de 17.000 para
arriba, era de 54 euros por contribuínte. Estamos falando
sempre de medias, ben é certo. 

Agora, tampouco sei eu moi ben por que se fixo isto así,
porque, de feito, afecta non só as rendas menores de
17.000 euros, senón que afecta todas as persoas que pre-
sentan o imposto sobre a renda das persoas físicas. E unha
forma de facer isto para que só afectase esas rendas sería
posible cunha simple dedución na cota polo valor dese
0,5 %, que serían arredor duns 88 euros. Pero, ben, ese é
outro tema.

Ademais, chámanos moito a atención que dentro das
medidas tributarias do mesmo orzamento, o do ano 2014,
non se contrarrestaban as diversas subas que se realizaban
nesta mesma lei por outros gravames autonómicos. E
explícome, o chamado céntimo sanitario increméntase
nun 300 %, o canon de Sogama sobe un 34 %, e ademais
diversas taxas por servizos tamén soben, ao igual que os
copagos.

Incluso dende un punto de vista meramente cuantitativo a
fixación do tipo para as rendas inferiores a 17.700 euros tiña
un custo total estimado en torno aos 36 millóns de euros.

Pero soamente co aumento producido no imposto autonómi-
co sobre hidrocarburos se recadarían 53 millóns máis. A isto
hai que sumarlle a suba de 34 % do canon de Sogama, que
xa vimos a falar de entre 16 e 20 millóns de euros, e polo
traslado que se efectuaría ás distintas familias no seu recibo
do lixo, entre 9 e 12 euros.

Ademais, incrementábase en torno a un 2,7 % o canon da
auga e o coeficiente de vertido, que, por primeira vez, che-
gaba a moitos cidadáns. Tamén por primeira vez para moitas
familias se aplicaba un copago pola comida dos seus fillos
nos comedores escolares –iso si, en función da renda– cunha
recadación de carácter extraorzamentario que se podería
cuantificar en arredor de 12 ou 15 millóns de euros. Actua-
lízanse tamén –ou, se prefiren, sóbense– o resto das taxas
arredor dun 2,5 %. 

Por todo isto, señora conselleira, eu dicíalle, cando foron
aprobados os orzamentos, que vostede non tiña claro que
quería facer con estes orzamentos, porque, por unha banda,
subía os impostos –sinal inequívoco de que necesitaba vos-
tede aumentar a recadación– e, por outra banda, baixábaos,
como é o caso do IRPF que estamos a comentar. Pero o que
temo é que o facía máis por un efecto mediático que polo de
real puidera supoñer ás familias galegas de renda inferior a
17.700 euros.

Non me queda máis remedio que dar a razón a un comenta-
rista político que escribía un artigo n’A Voz de Galicia no
que dicía que a Xunta de Galicia convertía estes orzamentos
nunha especie de prestidixitación fiscal, e parece que non só
llo pareceu a este comentarista, senón que tamén llo parece
ao Goberno do Estado, que se plantexa incluso chegar a un
recurso ante o Tribunal Constitucional. 

Estará vostede de acordo comigo, señora conselleira, en que
resulta cando menos chamativo que gobernos dunha mesma
formación política, do Partido Popular, sexan capaces á vez
de aumentar e diminuír o mesmo tramo ou parte do imposto
sobre a renda. 

O Goberno central aumentou un 0,75 % o tipo a aplicar,
mentres que o Goberno autonómico emenda a plana e  o
reduce un 0,5 %. Temo que o que aquí ocorre é algo máis
que o que vostedes dixeron sobre as interpretacións técnicas
da norma, xa que o que parece evidente é que isto é unha
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contradición tanto conceptual como metodolóxica, e parece
que non lles preocupa demasiado, xa que, como teñen maio-
ría absoluta tanto aquí como en Madrid, parece ser que non
teñen que dar explicacións. 

Na lei do IRPF –vostede sábeo ben–, na súa disposición tri-
xésimo quinta, punto 1, incrementan aos contribuíntes con
rendas inferiores a 17.700 euros un 0,75 % o seu tipo de gra-
vame para os exercicios 2012 e 2013, en principio para redu-
cir o déficit público; medida que foi prorrogada polo Gober-
no do Estado. Pero vostedes, neste exercicio 2014, reducen
o tipo un 0,5 %. 

Como non lle escapa a ninguén, excepto a vostedes, parece
ser, ambas cousas son incompatibles por máis que unha se
faga no tramo xeral e outra se faga...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: ...–si, xa remato, presidenta– no
tramo autonómico. 

Recordemos que no debate de orzamentos nosoutros non nos
opuxemos a esta rebaixa do IRPF, pero si diciamos que
debía ser acompañada con subidas nos tipos superiores, nas
rendas superiores a 17.700 euros; cuestión que non foi acep-
tada por este Parlamento, porque, como lle dicía eu naquel
momento cando aprobamos os orzamentos, señora conse-
lleira, non se trata tanto de subir ou baixar impostos, senón
que se trata de que, como di o artigo 31.1 da Constitución
española, cada un pague en función da súa capacidade eco-
nómica. Ademais, se subiramos este tipo impositivo, proba-
blemente a capacidade recadatoria do imposto non se vería
modificada e, probablemente, non teriamos esta discrepan-
cia co Goberno do Estado.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra a conselleira de Facenda.

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

Señorías, boas tardes.

En primeiro lugar, quixera salientar que a rebaixa do IRPF
para as rendas máis baixas que aprobou o Goberno galego e
ratificou este Parlamento está xa en vigor dende o 1 de
xaneiro deste ano e está a beneficiar xa a 7 de cada 10 con-
tribuíntes desta comunidade autónoma.

Como lembrarán, na Lei de orzamentos de Galicia para este
exercicio inclúese esa modificación para rebaixar o tramo
autonómico do IRPF para todos os que teñen unha base
liquidable de ata 17.707,2 euros, de xeito que o tipo de gra-
vame pasou do 12 % ao 11,5 %. 

O título competencial que habilita as comunidades autóno-
mas a tomar este tipo de medidas en materia tributaria está
regulado na Lei de financiamento das comunidades autóno-
mas do ano 2009, que, en concreto, no seu artigo 46.b) desta
lei, sinala que, no imposto sobre a renda das persoas físicas,
as comunidades autónomas poderán asumir competencias
normativas sobre a escala autonómica aplicable á base liqui-
dable xeral e que ademais a estrutura desta escala deberá ser
progresiva. 

En virtude disto, o artigo 67 da Lei de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma para o ano 2014 modificou o artigo
4 do Texto refundido de tributos cedidos da Comunidade
Autónoma de Galicia, e con esta modificación fíxose efecti-
va esta rebaixa do IRPF para as rendas máis baixas, tal e
como tiña comprometido este Goberno.

O obxectivo desta medida foi diminuír o tipo de gravame
para os contribuíntes que se atoparan no primeiro tramo, ata
17.707,2 euros, sen que esa rebaixa afectase os contribuíntes
que se sitúan en tramos superiores, porque o obxectivo desa
medida era precisamente beneficiar os galegos que menos
renda dispoñible teñen e manter a mesma tributación aos de
maior renda. Precisamente así esta medida contribúe a
aumentar a progresividade do imposto na liña do que fixa a
propia Lei de financiamento das comunidades autónomas.
Por tanto, entendemos que tomamos esa medida en exerci-
cio das nosas competencias e que, dende logo, temos com-
petencia normativa para tomala.

A Comisión Bilateral de Cooperación e Administración
Xeral do Estado e Comunidades Autónomas ten por obxec-
to analizar a controversia competencial e desenvolver as
actuacións necesarias para resolver discrepancias. O seu
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obxecto, polo tanto, non é outro que discutir o acomodo das
normas á repartición de competencias, Estado-comunidades
autónomas que establece a Constitución española. Estas
comisións fóronse constituíndo a partir de finais dos anos 8o
–en Galicia, en concreto, no ano 1987– sen previsión legal
específica e como órganos bilaterais de colaboración entre o
Estado e as comunidades autónomas. E neste momento están
reguladas no artigo 33.2 da Lei orgánica do Tribunal Cons-
titucional. É, polo tanto, unha práctica habitual entre as
administracións públicas.

Vista a evolución das actuacións da Comisión Bilateral de
Cooperación pódese concluír que a devandita comisión
resulta un mecanismo eficaz e dinámico para resolver as dis-
crepancias competenciais, evitando así ter que acudir ao Tri-
bunal Constitucional. E é importante subliñar tamén que a
convocatoria dunha comisión bilateral non significa que
exista un vicio de inconstitucionalidade na norma. Simple-
mente o que reflicte é a existencia de interpretacións distin-
tas sobre a norma, e en moitas ocasións nin sequera iso,
senón que responde á necesidade de que as partes involucra-
das corroboren que están de acordo coa interpretación que as
dúas lle dan á norma en termos de constitucionalidade.

Estas reunións da Comisión Bilateral poden ser instadas ou
ben polo Estado ou ben polas comunidades autónomas.
Neste caso, a carta de cooperación que orixina a reunión da
devandita comisión subscríbea o Estado, e a nosa comuni-
dade autónoma acorda participar no grupo de traballo que se
forma, carta de cooperación que foi notificada no mes de
marzo pasado.

Ao respecto quero avanzarlle que Galicia acudirá a este foro
cun ánimo total de colaboración para achegar posturas e
poder pactar unha redacción axeitada para todo. Expoñere-
mos os nosos argumentos, defenderemos a medida e estare-
mos abertos a negociar cuestións técnicas, que é o que está
suxeito a interpretación, para evitar calquera discrepancia e
sempre e cando non se modifique o obxectivo mesmo da
medida.

De feito, a única discrepancia amosada polo Goberno central
é un aspecto puramente técnico, de carácter interpretativo,
en relación coa configuración da escala autonómica. Polo
tanto, esta discrepancia nin cuestiona a rebaixa do IRPF nin
ten nada que ver co fondo da medida.

Consideramos que existen argumentos suficientes que ava-
lan a redacción da norma galega e que validan a finalidade
perseguida pola Comunidade Autónoma de Galicia con esta
medida, que non é outra que diminuír o tipo de gravame para
os contribuíntes con rendas inferiores a 17.707,2 euros e o
mantemento do mesmo nivel de tributación aos restantes,
algo que entra dentro das nosas competencias normativas xa
que aumenta  a progresividade do imposto.

De feito, a forma utilizada –tipo fixo máis escala– débese a
unha finalidade de claridade da norma, de maneira que
quede patente para os suxeitos pasivos cal é a finalidade per-
seguida; medida que tamén foi obxecto de análise pola dou-
trina xurídico-tributaria e que non se pon en cuestión. Ade-
mais, tamén quero lembrar que a constitución desta comi-
sión bilateral non é algo novo, o señor Santín mesmo o dixo.
É habitual que se constitúan, e constituíronse tanto neste
goberno como no goberno anterior, e cando se suscitou cal-
quera tipo de discrepancia –neste caso en materia tributa-
ria–, en todos os casos en que se suscitou finalmente che-
gouse a un acordo co Estado para a súa redacción.

Polo tanto, estamos falando dunha medida da que os galegos
xa se están a beneficiar dende o 1 de xaneiro deste ano, unha
medida que supón unha rebaixa para as rendas máis baixas e
que incrementa a progresividade do imposto, unha medida
que non é cuestionada polo Goberno central, que tan só
manifesta unha discrepancia técnica formal, e que se vai tra-
mitar a través dun mecanismo de negociación habitual entre
as administracións públicas, como é unha comisión bilateral.
E dende logo nós temos a vontade total de chegar a un acor-
do satisfactorio sobre a redacción final, tal e como xa ten
sucedido noutras ocasións.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Rolda de réplica. O señor González Santín polo Grupo
Socialista.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidenta.

Vostede mesma, falando da primeira parte da miña interven-
ción, dicíame que vostede ía con ánimo de pactar –dixo–
unha redacción axeitada. Fágolle mención disto porque creo
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que os que teñen que redactar unha redacción axeitada é o
Parlamento, non os executivos.

Pero, deixando isto á parte, como lle dixen antes, tamén
resulta chamativo que un mesmo partido político, como é o
Partido Popular, que sustenta dous gobernos, un no Estado e
outro aquí na Xunta de Galicia, aumenten e diminúan á vez
o mesmo tramo do IRPF. O Goberno central aumentouno un
0,75 % hai dous anos, e manteno, e a Xunta de Galicia redú-
ceo un 0,50 %. Vostede dirá que esta é unha interpretación
técnica, unha discrepancia técnica da norma, non o sei. Eu o
que vexo é unha forma contraditoria de aplicar a norma, un
sobe e outro baixa. E, dende logo, a baixada de Galicia non
compensa en absoluto as medidas fiscais impostas polo
Goberno de Rajoy nos últimos dous anos. Unhas decisións
que supuxeron un importante aumento impositivo para a
totalidade das familias galegas, o que conleva unha perda do
seu poder adquisitivo bastante importante.

Aí están os continuos e persistentes datos de consumo por
parte dos fogares, que, se observa –se mira vostede o PIB do
ano 2014 no último trimestre, que son os datos que eu teño–,
no 2011 o gasto dos fogares sufriu unha caída de 1,6 %, no
2012 do 2,8 % e no 2013 do 2 %. Nos tres últimos anos a
caída suma 6,5 puntos e un volume de 3.400 millóns de
euros. Para o primeiro trimestre de 2014, é certo –o último
dato coñecido–, logo de múltiples trimestres anteriores en
negativo, dáse un primeiro aumento do 0,1 %, aínda que, se
ben, é certo que no Estado é catro veces superior. 

Pese a que nas sucesivas campañas electorais o Partido
Popular manifestaba que ía baixar os impostos, nada máis
lonxe da realidade. E mentres o gasto dos fogares ía baixan-
do os impostos ían subindo.

Se nos fixamos, por exemplo, no IVE, temos un exemplo
clarísimo do que estamos facendo coa imposición indirec-
ta, que é aumentar aqueles impostos que afectan de xeito
máis acusado as familias que menos ingresos teñen, as que
máis problemas teñen. Desde o ano 2012, desde xullo,
empezaron as primeiras subidas, pasando o tipo reducido
do 8 % ao 10 %, e do 18 % ao 21 % o xeral. Aínda que
tamén houbo temas máis graves desde o meu punto de vista
no tema da imposición, que é que se modificaron moitos
dos artigos que estaban ao tipo reducido e puxéronse ao
tipo xeral. 

Pero, bueno, centrándonos no IRPF, que é o que agora nos
trae aquí, tamén sufriu varios incrementos por parte do
Goberno do Estado. Xa sei que é o Goberno do Estado quen
fixo estes incrementos, pero sufrímolos os galegos, todos os
galegos. E desde decembro de 2011 levouse a cabo unha
subida nas rendas inferiores a 17.700 euros do 0,75 % ata un
7 % nas rendas superiores; unha medida, desde logo, desde
o meu punto de vista, inxusta, que fixo recaer nas rendas
medias o maior esforzo sobre a imposición aprobada polo
Goberno do Partido Popular.

Tamén se viu aumentado nas familias, por exemplo, o que
teñen que pagar pola súa vivenda, que, por ter unha vivenda
fixa, ao subirlles o IBI van ter que pagar máis tamén no seu
imposto sobre a renda. A isto pódense sumar os repagos
sanitarios, o cobro de determinados servizos da sanidade ou
o aumento xeneralizado de certas taxas, como as taxas xudi-
ciais; por non mencionar determinados novos impostos –por
exemplo, no sector eléctrico, do que falamos hoxe á mañá–
que son trasladados vía tarifas á cidadanía, cun panorama
tremendamente cruel para aquelas persoas que teñen menos
recursos. Uns aumentos que se anunciaron como provisio-
nais e transitorios pero que se están a consolidar como defi-
nitivos. Iso si, ao mesmo tempo apróbase unha amnistía fis-
cal inxusta, que é aplicada para aqueles que defraudan ao
fisco para que regularicen a prezo de risa as súas obrigas tri-
butarias. 

Resulta innegable que a cidadanía galega está a pagar máis
impostos nos dous últimos anos dos que pagaba antes. E esta
rebaixa que foi feita pola Xunta de Galicia do 0,5 % nas ren-
das inferiores a 17.707 euros, adoptada neste exercicio 2014,
non compensa nin de largo as subidas que levan soportando
as familias galegas ao longo dos últimos tempos.

Agora estamos ante un novo sistema tributario que parece
ser que nos van poñer por parte do Goberno do Estado, que
a min tamén me preocupa moito, porque en ningún momen-
to se fala de se as comunidades autónomas van ter, xa non
digo voto, pero alomenos voz neste sistema tributario, e que
vai implicar...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.

O señor GONZÁLEZ SANTÍN: ...–si, xa remato–, segundo pala-
bras do secretario de Estado de Administracións Públicas –e
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léolle textualmente–, que “as comunidades autónomas teñen
que exixir aos seus cidadáns un financiamento adicional
para os servizos adicionais que presten”. Por todo iso, seño-
ra conselleira, eu espero que nesa comisión bilateral se acla-
ren os impostos que se teñen que pagar en Galicia, xa non só
pola Comunidade Autónoma, por parte da Comunidade
Autónoma, senón tamén os que temos que pagar os galegos
ao Estado.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra a conselleira de Facenda.

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

A verdade, señor Santín, que non sei moi ben o que preten-
de coa súa intervención. Xa na primeira parte fixo referencia
a unha serie de medidas impositivas. Eu pensaba que esta
interpelación se debía á súa preocupación pola efectiva apli-
cación da rebaixa, dunha rebaixa, do tipo do IRPF ás rendas
máis baixas, medida que propuxo o Goberno de Galicia e
que o seu grupo tamén apoiou. Pero, despois da súa inter-
vención, realmente non sei cal é a súa preocupación. 

Fixo un repaso de todas as medidas impositivas. Mire, eu xa
o dixen aquí neste Parlamento en moitas ocasións, e estou
seguro de que vostede o coñece sobradamente. Houbo que
tomar medidas impositivas moi difíciles porque nos atopa-
mos un país en quebra, señor Santín. E houbo que tomar
unhas medidas impositivas difíciles pero necesarias. Agora
as cousas están cambiando grazas a facer o que había que
facer, grazas a tomar as medidas que había que tomar, e este
país está saíndo adiante. E iso permitirá tamén baixar os
impostos a todas as familias e a todas as empresas.

Polo tanto, señor Santín, seguiremos a facer o que hai que
facer polo ben de España e non ocultando a realidade, como
é o seu costume, por certo.

E aquí eu creo que o que debo de facer en relación con esa
preocupación que en teoría eu deducín do contido da súa
pregunta escrita, da súa interpelación, é clarexar o que esta-
mos a falar. E do que estamos a falar é que o que temos é

unha medida tomada polo Goberno de Galicia, unha medida
en curso que a Comisión Bilateral non altera. E o que fixo
esta medida foi que esta comunidade autónoma tivera un dos
tramos autonómicos máis baixos de todas as comunidades
autónomas nos tramos inferiores do IRPF; é dicir, é unha
medida que se toma para as rendas máis baixas. E estamos
ante unha discrepancia meramente técnica de carácter inter-
pretativo, en relación con esa configuración da escala auto-
nómica, co Goberno. Esta comisión bilateral xa ten xurdido
noutras ocasións no ámbito tributario, como dicía na miña
primeira intervención. En concreto podemos remontarnos ao
ano 2008, no que a Lei da Comunidade Autónoma de Gali-
cia 16/2007, a de orzamentos xerais da Comunidade, susci-
tou unha comisión bilateral na que se chegou finalmente ao
acordo respecto da regulación, neste caso, da estimación por
referencia aos valores que figuran nos rexistros oficiais de
carácter fiscal. Tamén no ano 2013, no que tamén se chegou
a un acordo interpretativo, en relación coa modificación da
regulación do método de comprobación de valores, previsto
no artigo 27 do Texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos
cedidos. Polo tanto, estamos ante un procedemento que é
habitual, un procedemento que xa se suscitou noutras oca-
sións, un procedemento no que finalmente se chegou a un
acordo co Estado. E neste caso acudiremos, reitero, a esa
comisión bilateral con esa vontade de chegar novamente a
un acordo, como se fixo sempre, e pactar unha redacción
axeitada para todos; sempre mantendo intacto o obxectivo
desta medida, que non é outro que a rebaixa impositiva para
os contribuíntes, cunha base liquidable de ata 17.707,2
euros, medida que neste momento xa está beneficiando a 7
de cada 10 contribuíntes galegos, precisamente aqueles con-
tribuíntes que teñen as rendas máis baixas. Polo tanto, enten-
do que é unha medida que, ademais, incrementa a progresi-
vidade do imposto e que, dende logo, adopta esta comunida-
de autónoma a través da súa lei de orzamentos e en exercicio
pleno das competencias que teñen as comunidades autóno-
mas en materia tributaria –neste caso concreto, en materia
do IRPF–.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Pasamos ao punto oito da orde do día, coas preguntas ao
Goberno.
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Pregunta de D. Xosé Manuel Beiras Torrado e sete depu-
tados/as máis, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda,
sobre as medidas previstas para restablecer a confianza
da cidadanía na democracia e nos seus cargos públicos

A señora PRESIDENTA: Para formular a pregunta ten a pala-
bra don Xavier Ron Fernández.

O señor RON FERNÁNDEZ: A situación que sofre a cidade de
Compostela é insostible: tres alcaldes en tres anos, dos trece
edís que empezaron só permanecen dous, o resto dimitiu,
impedidos pola xustiza. O cheiro a podre esténdese por
debaixo dos sumidoiros do Pazo de Raxoi e percorre toda a
cidade, infectándoo todo e atacando os piares da democra-
cia. A culpa recae no estado xeneralizado de corrupción dos
cargos públicos do Partido Popular, e os responsables sodes
vós, os membros do Goberno do Partido Popular, que é, en
definitiva, o partido que domina as institucións da Xunta de
Galicia. E nomear o último da lista, a Agustín Hernández, o
conselleiro, nun xesto dedocrático que salta os compañeiros
e compañeiras anteriores da lista, é unha indecencia máis no
longo episodio de indecencia que padeceu a cidade de Com-
postela. Unha situación que comezou xa no inicio, cando o
alcalde Conde Roa, cun pasado de todos coñecido, foi xul-
gado culpable por burlar os mecanismos legais en relación
co fisco. Aí comezou todo a desmantelarse. Pouco despois a
operación Pokemon, e despois a dobre imputación do novo
alcalde, Currás. E despois, aínda despois, un concelleiro
igual de cobizoso ía ser xulgado, e sete edís da corporación
decidiron que sexan as arcas públicas as que sufraguen a súa
defensa. E xa vemos o resultado: sentenza, xulgados e dimi-
sión.

Demostrouse que as organizacións sociais e políticas da
cidade tiñan razón. Xa desde a dobre imputación do señor
Currás se tiña que disolver a corporación e proceder a unhas
novas eleccións para que a democracia no sufrise máis. E
hoxe temos o esperpento instalado en Raxoi, un Currás pre-
potente e quen de sorrir, fachendoso, dicindo que el e a seño-
ra Leis se bastaban para gobernar un concello, un Currás que
se aferra á súa acta de concelleiro, sendo dobremente impu-
tado, e que deixa o cargo de alcalde con absoluta despreocu-
pación do dano que lle casou á ética, á moral, á democracia
e á cidade de Compostela. O relevo orquestrado por San
Caetano non solventará o dano realizado á gobernabilidade
da cidade. Ademais –sospeitamos–, un novo alcalde cun

pasado bastante sospeitoso e gran amante da porta xiratoria
que conecta o ben público co lucro privado.

Polo tanto, non agardamos nada diso. O único que hai é elec-
toralismo, electoralismo, farsa, filibusterismo. O PP segue
facendo malabares coa democracia e coa confianza da veci-
ñanza. Estamos nunha corporación devorada pola corrup-
ción e produce vergoña que se manteñan persoas sospeitosas
de seren corruptas por meras cuestións de cálculo, xa que
Currás, polo de agora, é necesario para que o PP siga osten-
tando o poder.

¿Por que non actuaron cando era posible a rexeneración
democrática? ¿Por que non animaron á disolución da cáma-
ra e convocaron novas eleccións para que o pobo se puidese
expresar? ¿Por ese egoísmo inmoral que fai do cálculo elec-
toralista o único argumento? ¿A iso reducen vostedes a
democracia? ¿Que vai facer desde o Goberno para que a
cidadanía recupere a confianza na democracia e nos seus
cargos públicos? (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Rematou o tempo. 

Ten a palabra o vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, don Alfonso Rueda.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señor Ron, non me estraña que lera toda a pregunta de corri-
do. Non ten nada que ver coa que vostede formulou cando a
rexistrou. E non me estraña, o malo de lela é que di cousas
como: “un xesto dedocrático que salta os compañeiros ante-
riores da lista” (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.) Diso vostedes saben máis ca ninguén, de saltar com-
pañeiros das listas sen ningunha explicación saben máis ca
ninguén. (Aplausos.) Non me estraña que o poña de exem-
plo.

Pero, mire, son as cousas de ler. A pregunta exactamente é:
“En atención a estas razóns, os deputados e deputadas que
subscriben formulan a seguinte pregunta: ¿que medidas vai
adoptar no inmediato para restablecer a confianza da cida-
danía na democracia, así como nos seus cargos públicos, res-
pecto do Concello de Santiago?”. 
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A pregunta formulárona o día 2 de xuño, cando se coñeceu
a sentenza. Non ten ningún inconveniente... Despois voste-
de conta todo isto porque, claro, vaille mal coa pregunta que
formulou o día que se coñeceu a sentenza e coas reaccións
inmediatas que se foron producindo desde ese día, hai unha
semana. Parece que hai máis tempo, pero pasou só unha
semana.

¿Que fixemos? Mire, no mesmo día que se coñeceu a sen-
tenza –que, por certo, foi notificada oficialmente aínda no
día de onte ao Concello–, no mesmo día, os sete edís renun-
ciaron. E a súa renuncia –e dixémolo desde o principio– ten
todo o eloxio e toda a consideración do Partido Popular, e
por suposto do Goberno da Xunta de Galicia. Porque repeti-
mos outra vez que nin consideramos que sexan delincuentes
nin consideramos que se trate dun caso de corrupción, nin
por suposto estamos de acordo con que actuaran a sabiendas.
(Protestas.) Por suposto, hai recursos. Por suposto, hai unha
sentenza. E, por suposto, imos respectala.

Oian, non imos facer como fixeron vostedes aquí ao lado,
por certo. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: Señora Vilán, ¿está contestando vos-
tede? Por favor, deixe contestar ao conselleiro.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Nin sequera imos ir a Andalucía. Aquí ao lado en Asturias,
un deputado de Izquierda Unida condenado ao que tivo que
ser o propio Parlamento o que lle dixera que se tiña que ir.
Dicía o señor Llamazares, ou o señor Cayo Lara –non sei
quen–, que non era, por suposto, un caso no que houbera que
facer nada, non entendía que houbera que tomar ningunha
determinación. Parecíalle moi sospeitoso que isto se fixera
en pleno período electoral (Pronúncianse palabras que non
se perciben.), como dicía que se fixo en Asturias. Non o dici-
mos nós, dío o señor Cayo Lara ou o señor Llamazares –xa
digo que non sei quen é; en todo caso, de Izquierda Unida–
respecto dese deputado. É dicir, todo o contrario do que vos-
tedes sosteñen aquí.

Como lle digo, no mesmo día que se coñeceu a sentenza, os
sete edís renunciaron. E reivindicamos, desde logo, o seu
dereito a facer o recurso, o seu dereito a dicir que en ningún
caso é como dicía algún deputado e algunha deputada desta

Cámara que foi alí cunha pancarta a dicir que era un caso de
corrupción. Incrible pero estaba alí dicindo todo iso. En nin-
gún caso foi un caso de corrupción, e dicimos que nin actua-
ron a sabiendas nin os consideramos delincuentes.

Nos seguintes días, o alcalde decidiu renunciar, consciente
de que a súa situación podía prexudicar a gobernabilidade do
Concello de Santiago.

No seguinte día, ou, máis ben, no mesmo día no que se anun-
ciou a renuncia do alcalde de Santiago, do actual, aínda,
alcalde de Santiago, un membro da lista decidiu que se ía
facer cargo da alcaldía... (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, conselleiro, moitas
grazas.

Réplica do señor Ron.

O señor RON FERNÁNDEZ: Mire, vostedes o que practican é
o escapismo. Vostedes si que son escapistas, non respondeu
practicamente a nada do que lle preguntei. E non queren
facelo, non queren facelo, porque quedarían en evidencia. A
cidadanía o que quere é recuperar a confianza nos seus car-
gos públicos, e agora perdeuna totalmente durante estes tres
anos de corrupción sistemática. Vostede pódelle chamar
como queira, pero é corrupción.

Sempre lles dixemos que cabe actuar antes de que se pro-
nuncie a xustiza, e que hai que diferenciar a responsabili-
dade penal da política, mais vostedes falan e ollan para
outro lado. Por iso non estraña que existan renuncias ao
cargo pero non ao escano ou ás actas, como as samesugas
que esclerotizan o asento e a vontade popular que aí repou-
sa. ¡Así actúan vostedes! A ética, a honestidade e a trans-
parencia deben ser inherentes ao exercicio dun cargo públi-
co. Pero vostedes inventan códigos éticos para logo incum-
prilos, por iso dicimos que é filibusteirismo e malabarismo
todo o que aconteceu coas dimisións de Paula Prado e de
Currás, que deixan o cargo apelando a grandilocuentes
expresións pero que manteñen escano e acta de concelleiro
respectivamente, invalidando, polo tanto, as expresións
empregadas.

Insistimos, vostedes só pensan en cálculos electoralistas. Así
o fan de forma deliberada, e así o están dicindo na prensa.
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Permitiron e permiten que a situación en Compostela vaia a
peor. Un Currás que anunciaba na tribuna mediática hai
pouco os nomes das fichaxes para inventar un equipo de
goberno, seleccionados, ¡como non!, coma un equipo de fút-
bol, fóra do equipo votado pola vontade popular. E agora o
novo alcalde ten que preparar, ¡como non!, coma un novo
entrenador de fútbol, un novo equipo. ¡A fichar novos xoga-
dores, seguramente! A iso se reduce a democracia para vos-
tedes, a un mercadeo, un mercadeo de cargos, un mercadeo
de nomes, un mercadeo de posibilidades; pois, desde logo,
para aceptar forma parte hoxe en día do goberno de Com-
postela pois algo hai que facer ¿non? 

En efecto, ¿como chamarlle ao feito de que a dedocracia
supla a expresión democrática da soberanía popular? Exixi-
mos, como fai a cidadanía... (O señor Ron Fernández pro-
nuncia palabras que non se perciben.)

(Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA:Moitas graza, señor Ron, xa rematou
o seu tempo.

Señor Ron, rematou o seu tempo, grazas.

Réplica do vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Señor Ron, ¡mire por onde foi vostede saír no último minu-
to! Resulta que ese era o obxectivo da pregunta ao final, por-
que supoño que no de garantir a gobernabilidade de Santia-
go de Compostela ten vostede claro que está absolutamente
garantida e que non hai ningún problema. (Aplausos.) (Pro-
testas.) Ao final resulta que ese é o problema, ao final sem-
pre hai que dicir algo.

Mire, ten vostede sentada moi a carón do seu escano –hoxe
non está, pero a ten normalmente– unha deputada –falando
de transgredir a vontade popular, falando de facer cousas
que non se avisaron, (Murmurios.) falando de presentar lis-
tas que despois resulta que non valían nada–, unha deputada
que tivo que sufrir tensións insoportables, que tivo que ver
ameazada a súa saúde mental e a súa dignidade, que xa non
o soportaba máis e por iso se tivo que ir. Iso é o que é autén-

tica dedocracia, iso é o que é facer presións. Resulta, como
lle dixeron esta mañá, que para que a número tres..., que, por
certo, estaba imputada e houbo que enterarse, cando nos
enteramos, polos medios de comunicación, e de todo iso hai
que falar. ¿De que lexitimidade falan vostedes? (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) De que ética veñen a
falar cando teñen que dar leccións e resulta que nos vamos
enterando pouco a pouco..., (A señora Martínez García pro-
nuncia palabras que non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señora Martínez!

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

...por se había sospeitas, de que son os menos indicados.

¡Que nos veñen a contar cando nos imos enterando pouco a
pouco de que non respectan en absoluto nin as listas electo-
rais, nin o que din os xuíces! Non respectan absolutamente
nada, señor Ron, absolutamente nada (Aplausos.) Son os que
máis tiñan que calar e os que máis queren falar.

Mire, ¿é ilexítimo que unha persoa que foi nunha lista elec-
toral, o señor Agustín Hernández, vaia ser alcalde de Santia-
go, cando vostedes gobernan ou fan oposición en concellos
con concelleiros que non foron nas súas listas en ningún
caso, (Pronúncianse palabras que non se perciben.) que,
cando se presentaron, se presentaron por outros partidos e
non dixeron: Oia, en calquera momento imos cambiar de
partido, a un partido totalmente rival, porque nos presenta-
mos en listas diferentes, e cambiaremos e xa daremos expli-
cacións cando corresponda? ¿Que lexitimidade é esa? ¿Está
ben gobernar con concelleiros que non foron nas listas?
¿Está ben ter alcaldes que se presentaron polas listas doutros
partidos, señor Ron? ¿Iso é para dar leccións? ¿Iso é para
intentar darlle leccións a un partido que, en menos dunha
semana, despois dunha sentenza (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) e despois de ter sete concelleiros que
por unha sentenza se tiveron que ir –insisto que reivindica-
mos o seu dereito a recorrer, o seu dereito a que en ningún
caso son delincuentes–, que en menos dunha semana se
garantiu a gobernabilidade...? (Protestas.) Hai un alcalde
elixido nas listas, non como o de vostedes. E o goberno de
Santiago de Compostela vai seguir tendo un alcalde con
orzamentos aprobados, vai seguir tendo un goberno, e vai
seguir dando exemplo do que é facer as cousas (Pronún-
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cianse palabras que non se perciben.) (Protestas.) e do que
é non ter que ocultar nada..., 

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

...e do que é non avergoñarse de intentar manter a goberna-
bilidade e non querer darlle leccións a ninguén, sobre todo
aqueles que teñen moito que ocultar. E cada vez sabemos
máis vergonzas. 

Moitas grazas. (Aplausos.) (Protestas.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Señor Fajardo, ten unha chamada á orde, unha chamada á
orde. Se quere a segunda, tamén, ¡eh!

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Acumúlanse as seguintes preguntas para o seu debate.

Pregunta de Dª María Soledad Soneira Tajes, do G.P. dos Socia-

listas de Galicia, sobre os logros da viaxe ao Xapón do presi-

dente da Xunta de Galicia

Pregunta de Dª Isabel Romero Fernández e sete deputados/as

máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a valoración do Gober-

no galego da viaxe institucional ao Xapón do presidente da

Xunta de Galicia xunto co conselleiro de Economía e Industria

e a directora da Axencia de Turismo de Galicia

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a súa pre-
gunta, a señora Soneira Tajes do Grupo Parlamentario Socia-
lista.

Perdoe un momento, señora Soneira, que teño aquí un pro-
blema. (Pausa.)

Agora, xa ten a palabra.

A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señora presidenta.

“A Xunta é un goberno que non cre na acción exterior, e que
impulsou unha visión totalmente reducionista neste ámbito
da xestión pública, propiciando un atraso de décadas no
impulso exterior de Galicia”.

Estas palabras non son miñas, son de Xulio Ríos, cando
dimitiu do Consello de Acción Exterior, do propio Goberno
galego. Di algo máis, di que Galicia deixou de ser un refe-
rente na paradiplomacia das entidades subestatais.

Creo que queda pouco que dicir. Esta é unha comunidade
autónoma que, por primeira vez –creo, desde que somos
comunidade autónoma–, non ten unha axenda exterior.
Temos un presidente que viaxou moito, iso é certo, a sitios
moi diversos, moi heteroxéneos, dun xeito caótico e anár-
quico. Temos un presidente que viaxa sen axenda coñecida e
que, cando se coñece, despois de iniciar a viaxe, máis pare-
cen unhas vacacións pagadas que unha axenda institucional
–poño como exemplo algunha viaxe a Panamá, que, desde
logo, sorprendeu–; un presidente que dá a impresión de que
sae non de acordo cunha axenda que defenda intereses e
estratexias da propia comunidade autónoma, senón fuxindo
de determinados problemas. Hoxe neste pleno levamos
falando de Santiago, pero podemos falar do paro, da corrup-
ción, de certos amigos perigosos, etc., etc.

Un presidente que, incluso por primeira vez tamén na histo-
ria da comunidade autónoma, non quere que o acompañen
os medios públicos, salvo nalgunha ocasión, porque quizás
non se quere que se saiba todo o que ocorre nesas viaxes.

E, desde logo, un presidente que durante practicamente
todas as fins de semana foxe cara á capital do reino, ou fai
campañas no exterior, non sabemos se para fuxir dos pro-
blemas da realidade ou da vida monacal de Monte Pío.
(Murmurios.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señora Rodríguez Arias, faga o
favor!

A señora SONEIRA TAJES: E, desde logo, un presidente que
se nega a comparecer. Temos solicitado, señor conselleiro,
infinidade de peticións de comparecencia, como era a tradi-
ción ata non hai moito, para que o señor presidente viñera a
esta Cámara e nós dixera como, para que, a onde, con que
axenda, con que obxectivos e que logros aspiraban a obter.
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Esta viaxe última –aínda que hoxe pola mañá algo nos acla-
rou– parece ser que foi na procura da estabilidade espiritual
e emocional a Xapón. Pero non sabemos se, á parte diso, a
Comunidade Autónoma vai ter algún beneficio desta viaxe
que pillou o noso presidente fóra e asumindo a través da
telerrealidade algúns problemas acuciantes que non tivo
máis remedio que facerlles fronte, porque os tribunais foron
os que lle marcaron a axenda. Espero con auténtica ansia a
súa resposta. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Soneira.

Ten a palabra para formular a súa pregunta don Miguel
Tellado Filgueira.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Grazas, señora presidenta.

Reclamamos hoxe dende o Grupo Parlamentario Popular a
presenza do Goberno galego neste Pleno da Cámara para dar
conta da viaxe institucional que o presidente da Xunta reali-
zaba a Xapón para entablar lazos culturais, e fundamental-
mente lazos económicos, entre Galicia e a que é a terceira
economía mundial. Iso posiblemente ao Partido Socialista
dálle igual.

Nós, fronte ao afirmado por parte do Partido Socialista, nós
si cremos neste tipo de viaxes, (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) e máis cando contemplan unha axenda de
encontros ao máis alto nivel. E por iso non comprendemos
as críticas e esas suspicacias que se pretenden promover
dende o Grupo Socialista en relación con esta viaxe. 

Polo que puidemos coñecer a través dos medios de comuni-
cación, a visita a Xapón serviu para manter encontros cos
representantes dos sectores da automoción, da industria
agroalimentaria ou dos sectores da tecnoloxía da informa-
ción. A visita oficial do presidente da Xunta permitiu tamén
promocionar o Camiño de Santiago nunha economía de 120
millóns de habitantes –iso ao Partido Socialista tamén lle dá
igual–. A viaxe oficial permitiu, ademais, a celebración dun
encontro entre o presidente da Xunta de Galicia e o príncipe
herdeiro, a segunda autoridade do país –ao Partido Socialis-
ta tamén lle dá igual–.

Nós cremos que hoxe, máis que nunca, é preciso camiñar na
internacionalización da nosa economía. A ese obxectivo

contribúen as viaxes institucionais do Goberno galego, esas
nas que vostedes non cren. Nós cremos que ningún vigués e
ningún veciño de Ferrol ten ningunha dúbida sobre a impor-
tancia e a utilidade das viaxes que fixeron o presidente da
Xunta e o conselleiro de Economía e Industria a México nos
últimos meses; viaxes que, como vostedes saben, frutifica-
ron en investimentos importantes para os estaleiros galegos;
estamos falando de 600 millóns de euros que Pemex inviste
en Galicia como resultado desa política exterior que o Parti-
do Socialista pois parece ningunear.

Claro que este Goberno ten axenda exterior. A realidade é
que para o bipartito a axenda exterior era outra cousa. Por-
que o certo é que a metade do Goberno cando ía a Madrid a
unha reunión no Ministerio cría que estaban realizando rela-
cións internacionais, pero non é o caso deste Goberno, que
sabe ben o que fai en cada momento. E por iso nós pregun-
támoslle, señor conselleiro: ¿como avalía o Goberno galego
a viaxe institucional a Xapón?

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Ten a palabra o conselleiro de Economía e Industria, señor
Conde López.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (Conde

López): Moitísimas grazas. E moitísimas grazas tanto ao
Grupo do Partido Socialista de Galicia como ao PPdeG pola
oportunidade que lle dá a este Goberno de trasladar o conti-
do e alcance da viaxe que recentemente o presidente da
Xunta de Galicia e mais eu tivemos a ocasión de organizar a
Xapón.

Como saben e como xa temos manifestado en diversas oca-
sións, efectivamente, a internacionalización das nosas
empresas é un dos eixos nos que se está a fundamentar a pla-
nificación económica deste Goberno. É unha internacionali-
zación que, acompañada con emprendemento e coa innova-
ción, está chamada a ser –e, de feito, xa o está sendo– a vía
de crecemento das nosas empresas. E, señorías, os datos
estano demostrando. 

As exportacións galegas volveron medrar un 7 % no primei-
ro trimestre de 2014, un crecemento que máis que duplica o
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do conxunto de España, que se sitúa nun 3,2 %. Pero, ade-
mais, non só exportamos máis, señor Losada, senón que
tamén exportamos mellor, e exportamos mellor baseándonos
(Murmurios.) na diversificación de mercados, porque entre
2009 e 2013 as exportacións galegas reduciron en 10 puntos
porcentuais a súa dependencia da Unión Europea, un rexis-
tro que permite que o mercado exterior siga supoñendo máis
do 30 % do noso produto interior bruto.

Nestes bos resultados, dende logo, xoga un papel absoluta-
mente determinante e clave o labor do Igape, un Igape que
está liderando o labor de internacionalización da nosa eco-
nomía con diferentes actuacións, como son o Plan Primex
–de primeira implantación comercial–, o Foexga, os múlti-
ples servizos de apoio postos á disposición das empresas e
tamén unha diplomacia institucional e empresarial da Xunta
de Galicia. E dentro desta acción diplomática é onde enmar-
camos, efectivamente, a recente viaxe desenvolvida ao
Xapón.

Na estratexia de internacionalización, dende logo este
Goberno céntrase na planificación e céntrase na actuación
con criterios obxectivos e concretos, e sempre priorizando
os diferentes mercados e os diferentes sectores.

E Xapón, dende logo, nese sentido, é un país prioritario. É
un país prioritario, señorías, porque, como saben, estamos
falando da terceira economía do mundo, que representa
máis dun 10 % do produto interior bruto, un país que, ade-
mais, continúa medrando, continua cun crecemento inter-
anual do seu PIB en torno ao 6,5 %, cunha poboación de
máis de 128 millóns de persoas, que marca un mercado
potencial moi importante de cara á penetración das nosas
exportacións e dos nosos produtos, e que xa ocupa Xapón
tamén o segundo lugar en exportacións de Galicia aos paí-
ses asiáticos.

Ademais, temos que ter en conta as inmellorables relacións
diplomáticas que teñen tanto Xapón como España. Como
saben, estase a celebrar o ano dual España-Xapón, no que
estamos a celebrar a conmemoración dos 400 anos de inter-
cambio cultural entre os dous países, e dirixentes xaponeses,
españois e galegos recentemente están a participar en dife-
rentes intercambios. De feito, como ben saben, tanto o pri-
meiro ministro xaponés como o propio príncipe nos últimos
meses estiveron visitando Galicia, e proximamente tamén as

principais autoridades españolas terán ocasión de visitar
Xapón, como tamén o fixo o propio presidente do Goberno.

E, finalmente, tamén temos que engadir a este interese cre-
cente por Xapón a situación do turismo. Como saben, moi-
tos turistas xaponeses están vendo Galicia como un destino
moi interesante. E, de feito, no ano 2013 xa supuxo máis de
10.000 visitantes e 17.000 pernoitas as que tiveron lugar
aquí en Galicia por parte de xaponeses.

Todos estes factores, señorías, demostran que temos por
diante grandes oportunidades de cooperación co país nipón,
e, dende logo, estamos intentando explorar todas as oportu-
nidades que nos poida dar este mercado. E así foi como pla-
nificamos esta viaxe, cun obxectivo claro: a promoción da
marca Galicia tanto dende o punto de vista económico como
dende o punto de vista turístico. Para iso, mantivemos dife-
rentes reunións de alto nivel; en concreto, o presidente tivo a
ocasión de reunirse co segundo mandatario do Estado, o prín-
cipe Naruhito, un encontro realmente importante non só polo
que significa no presente senón tamén de cara ao futuro.

No eido turístico consideramos oportuno aproveitar o irma-
namento xa existente entre as dúas rutas espirituais máis
importantes de Asia e Europa, que, como coñecen, son tanto
o Camiño de Kumano como o Camiño de Santiago, os dous,
patrimonio da humanidade. Ademais, celebramos un encon-
tro con máis de 100 touroperadores nipóns, o que nos per-
mitiu iniciar traballos concretos de cara a asociar Galicia a
outras ofertas turísticas españolas moi apreciadas en Xapón. 

E xa no eido puramente económico, deseñouse unha axenda
dirixida a presentar catro sectores estratéxicos da nosa eco-
nomía: o sector agroalimentario, a acuicultura, a automoción
e tamén as tecnoloxías da información.

En definitiva, señorías, celebramos encontros que desembo-
caron en resultados concretos para a nosa industria. Unha
viaxe con obxectivos claros, con obxectivos concretos,
cunha axenda planificada e desenvolvida coa meta de darlles
cumprimento, e, dende logo, que ofrecerá resultados para
Galicia no medio prazo. Unha axenda internacional –como
lles dicía– planificada, acompañando en todo momento os
esforzos que están a desenvolver os nosos empresarios,
acompañando as nosas pequenas e medianas empresas, e,
polo tanto, acompañando cunha visión claramente aberta a
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nosa empresa, para que poida aproveitar todas as oportuni-
dades que lle dá a economía internacional e, particularmen-
te neste caso, a economía xaponesa.

Moitas grazas. (Aplausos.)

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

Réplica. Señora Soneira.

A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señor presidente.

Eu concordo con vostede, señor conselleiro, salvo nun
matiz: nunca unha foto saíu tan cara, porque todos vimos a
foto. E eu non dubido que para –como di moitas veces o pre-
sidente– un neno dos Peares ao mellor deu cumprimento á
ilusión da súa vida, pero, en termos económicos, eu só lle
lembro a vostede un titular dun xornal de Galicia de antonte
que di: “menor base exportadora que el resto de España”
–non lle leo o resto porque esgotaría o tempo–. Ou algo tan
importante para nós como é a conserva, onde –tamén no
medio dunha reportaxe onde fala desta actividade– literal-
mente di: “mientras las importaciones del sector aumentan
el 3,5 %, las exportaciones descendieron el 3,8”; claro que,
a cambio, vostede fálame de acuicultura.

Claro, a noticia que venderon vostedes, con grandes titula-
res, é que parece ser que nós imos importar a tecnoloxía para
criar atún vermello nas augas de Galicia. ¿Vostedes de ver-
dade saben do que están falando ou isto foi despois do
impacto emocional da ruta que fixo o señor presidente?
(Murmurios.) Porque isto, señor conselleiro, isto cóntallo
vostede ao IEO ou a calquera dos centros de investigación
que teñen as universidades galegas e eu creo que a carcaxa-
da se escoita sabe Deus onde. A cambio, tamén nos din que
van traer técnicos xaponeses para ilustrarnos na cría de algo
que é un invento noso: o rodaballo e o linguado en cativida-
de. Quizá será tamén –aínda que a vostede se lle escapou–
para asesorar a ese empresario amigo seu que levou á ruína
a Pescanova e fabricou un macroproxecto en Portugal que
hoxe xa sabemos en que acabou.

Mire, señor conselleiro, só quero que consulte a anterior
viaxe a Xapón doutro presidente da... (A señora Soneira
Tajes pronuncia palabras que non se perciben.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, grazas, gra-
zas, señora Soneira.

(A señora Soneira Tajes pronuncia palabras que non se per-
ciben.) 

(Aplausos.) 

Grazas, grazas, señora Soneira. 

Réplica. Señor Tellado.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Grazas, señor presidente.

A verdade é que dende o Grupo Parlamentario Popular non
entendemos as críticas que verten dende o Partido Socialis-
ta. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Non cre-
mos que vostedes poidan presumir da súa xestión (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) no que se refire...
(Interrupcións.)

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

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Silencio, por favor, silencio.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Non creo que vostedes poidan
presumir das súa xestión (Interrupcións.) no que se refire
(Interrupcións.) á axenda de viaxes do bipartito. (Interrup-
cións.) Non cremos que vostedes poidan dar leccións abso-
lutamente de nada. (Murmurios.)

Permítanme que lles refresque a memoria dalgúns datos...
(Interrupcións.)

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

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Señorías, silencio. Hai que escoitar tamén, ¡eh! (Pronún-
cianse palabras que non se perciben.) Este é o Parlamento,
pódese falar, (Interrupcións.) hai que escoitar a quen está no
uso da palabra. (Pronúncianse palabras que non se perci-
ben.) Respecten o turno. (Pronúncianse palabras que non se
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perciben.) Respecten o turno, como lles gusta a vostedes que
tamén se respecte cando están no uso da palabra. Polo tanto,
non... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

Señor Tellado, prosiga.

(Pronúncianse palabras que non se perciben.)

O señor TELLADO FILGUEIRA: Espero que me repoñan o
tempo consumido polos berros da oposición. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Porque a verdade é que se
empeñan de forma tenaz (Interrupcións.) en que non fale-
mos das viaxes a Xapón do bipartito.

Setembro de 2007, viaxe a Xapón do conselleiro de
Industria, do xefe de gabinete, da xefa de prensa, do
director xeral de Industria, do director xeral de Turismo:
51.000 euros. Outubro de 2007, un mes despois (Inte-
rrupcións.) –tranquilos, que agora chegamos aí–, viaxe a
Xapón do secretario xeral de Industria, do director de
marketing dunha empresa, custo para a Xunta: 15.000
euros. Outubro de 2007, no mesmo mes –coincidindo en
datas co anterior–, viaxe a Xapón da conselleira de Pesca,
(Murmurios.) –si, da de Pesca–, da súa xefa de gabinete e
da asesora de prensa: 42.000 euros. (Murmurios.) Tres
viaxes a Xapón simultáneas en dous meses... (Murmu-
rios.)

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

O señor TELLADO FILGUEIRA: ...de persoas viaxando a
Xapón ao mesmo tempo; custo para as arcas públicas da
Xunta de Galicia: 103.000 euros. (Murmurios.) Resultados
da viaxe: ningunha. (Pronúncianse palabras que non se per-
ciben.) 

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

O señor TELLADO FILGUEIRA: Ningunha. (Murmurios.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Silencio.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Xa lle dixen, señora Soneira,
que as viaxes institucionais do bipartito... (Interrupcións.)

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

O señor TELLADO FILGUEIRA: ...non son exemplo de nada...
(Murmurios.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, grazas,
señor Tellado.

(O señor Tellado Filgueira pronuncia palabras que non se
perciben.) (Murmurios.)

Terminou o seu tempo. Está entendida a cuestión, (Protes-
tas.) está entendida. (Protestas.)

Silencio, por favor. (Interrupcións.) Silencio, por favor.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) Silencio,
silencio, por favor.

Grazas. (Aplausos.)

Réplica. Señor conselleiro. (Murmurios.)

Cando queira, señor conselleiro.

O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (Conde

López): Moitas grazas, señor presidente.

A verdade, señora Soneira, despois da súa dobre interven-
ción, eu non sei cal é a súa visión do que debe ser a acción
exterior deste Goberno ou de calquera Goberno, pero o que
si lle podo trasladar é que este Goberno ten claro que temos
unha axenda internacional, que temos unha axenda interna-
cional planificada, que temos unha axenda internacional que
responde a uns criterios moi claros, a unhas prioridades moi
definidas, e, dende logo, que temos clara a responsabilidade
que temos como Goberno de acompañar os esforzos das
nosas empresas no exterior, de acompañar as nosas empresas
para que poidan seguir acadando novos mercados e que poi-
dan seguir incrementando as súas exportacións ao exterior. 

E nese sentido, dende logo, nese esforzo, é onde se enmar-
can as diferentes viaxes que estamos a desenvolver dende o
Goberno, e, dende logo, é onde se enmarca a viaxe que tanto
o presidente da Xunta como a súa delegación fixemos a
Xapón. 

Como saben, os resultados desta viaxe non se cinguiron
especificamente a unha lectura parcial do dossier de prensa
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que lle pasaron, que foi o que fixo na súa pregunta, que eu
lamento que o seu coñecemento sexa simplemente unha lec-
tura parcial dun determinado dossier de prensa que segura-
mente será interesado, pero, en calquera caso, absolutamen-
te parcial. 

Mire, señoría, no sector agroalimentario conseguimos con-
cretar visitas a Galicia de representantes dos dous grupos de
distribución de alimentos máis importantes do país, que
identificarán aquí en Galicia máis oportunidades para os
produtos alimentarios galegos en Xapón. Entre eses produ-
tos que tivemos ocasión de presentar e de intercambiar as
diferentes oportunidades, encóntranse os viños, as conser-
vas, a castaña ou os cárnicos. Pero que, señoría, non estamos
a falar de dúas pequenas distribuidoras, estamos a falar neste
caso de Aeon e de Isetan, que son os dous distribuidores que
suman preto –estea atenta, por favor, á cifra– de 400.000
empregados, máis de 16.000 tendas en toda Asia e cunha
facturación de máis de 50.000 millóns de euros. 

Esas son as xestións que levou a cabo este Goberno. E, dende
logo, xestións para identificar diferentes posibilidades que
nos dea non só Xapón, senón tamén que nos poida servir de
plataforma para acceder aos diferentes mercados en Asia. 

No referido a automoción –que vostede omitiu, non sei se
deliberadamente, ou que non leu esa parte do dossier de pren-
sa–, mantivemos tamén diferentes encontros, tanto co Insti-
tuto de Investigación do Automóbil, o centro tecnolóxico
máis importante do país e por ende un dos máis importantes
do mundo, como un encontro tamén coa Asociación de Pro-
dutores de Automóbiles, unha asociación que aglutina os
construtores máis importes do país, e tamén mantivemos un
encontro cos principais directivos da empresa Nissan, a sexta
marca do mundo en produción de automóbiles. E todas estas
reunións no sector da automoción..., (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) (Murmurios.) cun obxectivo moi claro:
detectar, señorías, as oportunidades tanto para colaborar no
eido da investigación, da innovación, como para incrementar
as exportacións da industria galega de compoñentes. Ese é o
obxectivo claro que tiñamos en Xapón e ese foi o resultado e
as concrecións das diferentes reunións. 

No eido tecnolóxico –que tamén omitiu, señoría; lamento,
de verdade, que a súa lectura sexa tan parcial– destaca o
encontro mantido cos directivos de NTT Data, que debería

de saber, señoría, que é unha empresa que xa ten presenza en
Galicia, a través de Everis, e na que espertou especial inte-
rese a liña de apoio ás unidades mixtas de investigación que
aprobou recentemente o Consello da Xunta e que será unha
iniciativa novidosa que permitirá que as empresas poidan
ampliar a súa aposta pola innovación a través de investi-
mento público privado. 

En definitiva, trátase, señoría, de atraer investimentos para
Galicia e trátase, en definitiva, señoría, de fixar talento en
Galicia e de fixar emprego de calidade en Galicia.

E, por suposto, tamén incluímos na axenda a acuicultura,
unha acuicultura na que tivemos a oportunidade de inter-
cambiar as posibilidades de colaboración, as posibilidades
de colaboración entre o Laboratorio de Pesca da Universida-
de de Kinki e os centros tecnolóxicos de investigación que
temos aquí en Galicia, como o Cetmar, o Intecmar ou o clús-
ter do sector. 

En definitiva, señoría, todo un esforzo dunha axenda de
Goberno planificada onde en ningún caso hai oco para a
improvisación, en ningún caso. Eu lamento que vostede
queira facer referencia a minusvalorar o esforzo que estamos
a desenvolver dende o Goberno. Dende logo, vostede seme-
lla que ten moi bo concepto deste Goberno, moi bo concep-
to deste Goberno se pensa que somos capaces dende logo de
improvisar sobre a marcha reunións co herdeiro do empera-
dor do Xapón ou cos directivos das principais compañías do
país. Eu agradézolle enormemente a confianza que deposita
neste Goberno e na súa capacidade de influencia que presu-
pón ao seu presidente, marcándolle o noso presidente a
axenda á segunda personalidade de Xapón. Lamentablemen-
te, non é así e isto responde simplemente a unha planifica-
ción levada por parte do Goberno. 

Dende logo, a visión deste Goberno é que temos que estar na
economía internacional, temos que estar cunha visión clara-
mente aberta, que debe levar a nosa economía a competir e
os nosos empresarios a competir na economía global. E,
dende logo, señorías, nós seguiremos traballando, dando os
pasos para abrir todas as oportunidades que poidamos ofre-
cerlles aos nosos empresarios xerando emprego en Galicia,
e, dende logo, ese é o camiño deste Goberno, e moito nos
gustaría, señoría, que por unha vez se unisen a nós nesta
aposta por Galicia. 
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Moitas grazas. (Aplausos.) 

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

(A señora Gallego Calvar pide a palabra.) 

Si, señora Gallego, ¿para que quere a palabra?

A señora GALLEGO CALVAR: Grazas, señor presidente. 

En base ao artigo 76, por atentar contra o meu decoro as
palabras pronunciadas polo señor Tellado sobre a miña viaxe
a Xapón.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, non, non,
non... Perdoe, perdoe, perdoe, perdoe... Señora Gallego,
perdóeme, voulle dar resposta a iso. Mire, neste Parlamen-
to hai que aprender dos mestres, e aquí houbo un mestre,
voulle dicir quen foi... (A señora Gallego Calvar pronuncia
palabras que non se perciben.) Non, señora Gallego, non
está no uso da palabra. Señora Gallego, non está no uso da
palabra e non a están escoitando nin está sendo gravado. (A
señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non se per-
ciben.) Polo tanto, non... Señora Gallego, chámoa á orde.
Señora Gallego, chámoa á orde por primeira vez. Señora
Gallego, chámoa á orde por primeira vez. (A señora Galle-
go Calvar pronuncia palabras que non se perciben.)
(Aplausos.) 

E agora voulle respostar, agora voulle respostar. Neste Par-
lamento houbo unha gran presidenta, que foi a señor Dolo-
res Villarino, e as alusións que se facían aos ex conselleiros
do Goberno de don Manuel Fraga foron liquidadas por esa
marabillosa presidenta que foi dicindo que iso estaba implí-
cito no cargo. Aquí imos aplicar a mesma teoría: iso vaille
implícito no cargo. Polo tanto, non ten dereito ao uso da
palabra. Síntoo. Non, non, non. Vaille no cargo e ademais
non foi aludida vostede como nomeadamente, non. (Protes-
tas.) (A señora Gallego Calvar pronuncia palabras que non
se perciben.) Ex conselleiros. Non, non estou de acordo.
Non, non, non, non. 

Pasamos á seguinte pregunta.

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

Pregunta de D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, do G.P.
do Bloque Nacionalista Galego, sobre o sistema de prés-
tamo universal dos libros de texto

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para formular a pre-
gunta ten a palabra o señor Pombo. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) (Murmurios.) 

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Señoras e señores deputados,
señor conselleiro, moi boa tarde. 

A razón desta pregunta non é outra que a recente publicación
da orde de axuda para adquisición de libros de texto desti-
nada ao alumnado matriculado en primaria e secundaria para
o vindeiro curso. Nesta orde recoñécese a competencia plena
da Xunta para o regulamento e a administración do ensino
en toda a súa extensión. Nesta orde recoñécese que o ensino
básico é obrigatorio e gratuíto para todas as persoas en Gali-
za. Nesta orde recoñécese que no curso escolar 2009-2010,
á vista da conxuntura económica, resultou necesario facer
unha reforma do sistema de gratuidade de libros de texto. O
PP eliminou o sistema de préstamo universal, a mellor ferra-
menta para garantir a gratuidade do ensino básico obrigato-
rio, por ser o máis xusto, segundo a totalidade das ANPA e
os sindicatos todos do ensino, e escolleu o PP outro sistema
que lle chamou gratuidade solidaria, sistema de axudas que
non garante a gratuidade a todo o alumnado e que resulta,
aínda por riba, máis caro. 

Nesta orde establécense axudas de entre 90 e 180 euros para
alumnos de primaria e secundaria segundo a renda familiar
das súas familias, axudas que non chegan a cubrir o prezo
real dos libros no mellor dos casos. 

A razón desta pregunta, señor conselleiro, non é outra que a
preocupación do Bloque porque a Consellaría de Educación
está a incumprir a lexislación vixente. O ensino básico e
obrigatorio é gratuíto para todas as persoas.

Señor conselleiro, vostede coñece a recomendación da
Defensora del Pueblo, que di literalmente: “aplicar sistemas
de préstamo e reutilización de libros de texto pola súa maior
eficiencia e menor custo”.

O Bloque defendeu, defende e defenderá a gratuidade total
do ensino básico obrigatorio, e entende que a Xunta debe
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garantir esa educación básica obrigatoria gratuíta, primeiro,
porque a lexislación básica así o recoñece; segundo, porque
en moitas familias sería un gasto inasumible ter que mercar
libros e material educativo que precisen os seus fillos; e ter-
ceiro, porque antes é o dereito ao ensino obrigatorio e gratu-
íto que o pago multimillonario aos banqueiros causantes da
crise que vivimos. 

Se a economía mellora, señor conselleiro, ¿por que non
recupera o sistema de préstamos universal de libros de
texto? ¿Por que non atende as recomendación da Defensora
del Pueblo? E ¿cal é a razón para que a Xunta escolla un sis-
tema máis inxusto, máis caro e que non garante a gratuidade
para todas as nenas e nenos de Galiza a un ensino obrigato-
rio básico e gratuíto? (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o conselleiro de Cultura, Educación e Ordena-
ción Universitaria, don Jesús Vázquez Abad.

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-

NACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Moitísimas grazas,
señora presidenta. 

Señor Pombo, teño que volver dicirlle o que xa lle expliquei
en abril con motivo dunha interpelación en torno a este
mesmo asunto. A escolarización obrigatoria e gratuíta ata os
16 anos constitúe, por suposto, un dereito recoñecido e que
está vixente no ensino galego, igual que estaba anteriormen-
te. Outra cousa ben distinta é pensar que unha Administra-
ción educativa poida facerse cargo en exclusiva do desem-
bolso de todos os materiais, como libros de texto ou de ser-
vizos complementarios como os comedores. A verdade é que
parece moito máis realista, máis progresista e, desde logo,
máis sostible no tempo propoñer medidas e programas que
se baseen en criterios de solidariedade e de redistribución
social, co fin de facer efectivo o principio de igualdade no
exercicio do dereito e educación respecto das persoas que se
encontren en situacións desfavorables. 

Centrándome nos libros de texto, quixera lembrar que os
mesmos son ferramentas didácticas que axudan no proceso
de ensinanza e aprendizaxe. Estamos a falar da forma mate-
rial que adoitan tomar os contidos dos currículos educativos,
e non podemos esquecer que a mesma é elaborada polo sec-

tor editorial, que, como saben, tamén é o que fixa un prezo
deste produto –que non servizo– en función do mercado. 

A Consellería xa manifestou en reiteradas ocasións que pode
aceptar ou compartir o espírito das recomendacións da
Defensora del Pueblo, pero, ao noso entender, fixar unha pre-
ferencia non supón a exclusión doutras opcións, como ben
vostede acaba de manifestar. Así pois, a Consellería está a
afrontar este asunto desde a perspectiva de axudar máis a
quen máis o necesita, a través, neste caso, do Programa de
axudas de gratuidade solidaria en función das rendas familia-
res, pero tamén admitindo que hai outras que poden ser útiles
e coa adopción de medidas en torno á vixencia dos libros de
texto para posibilitar a súa reutilización, para a incorporación
tamén dos contidos dixitais e tamén posibilitando, por supos-
to, os bancos de libros para tomar en consideración o dito
pola propia Defensora del Pueblo e a normativa. 

Saben o que está a pasar noutras comunidades, e creo que
deberían de recoñecer o importante esforzo que está precisa-
mente a facer Galicia en temas de axudas ás familias e aos
seus fillos, por tanto, para que poidan dispoñer de libros de
texto en formato impreso ou dixital. 

Desde logo, creo que esta é a forma de traballar e –repito– a
forma de garantir, por suposto, a sostibilidade do sistema,
salvo que vostedes, precisamente, busquen todo o contrario. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do señor Pombo Rodríguez. 

O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas. 

Co mesmo gasto, señor conselleiro, é posíbel, co mesmo
gasto, manter a gratuidade aquí na Galiza. É unha demanda
de todo o sistema educativo. E a Defensora del Pueblo –leo
literalmente– considera que “a única maneira de garantir o
acceso de todos aos estudos básicos comeza por garantir a
gratuidade dos libros de texto e material didáctico utilizados
para cursar os referidos niveis educativos”, e exixe medidas
que fagan posíbel o acceso do alumnado aos mesmos sen
custo ningún, sen custo ningún, señor conselleiro. 

Non serve a formación de bancos de libros pagados polos
pais e polas nais. As ANPA non queren cheques, nin vales,
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nin axudas; as ANPA non queren que 3.000 familias despois
teñan que devolver esas axudas; as ANPA queren ensino gra-
tuíto e queren o sistema de préstamo do ano 2009, que é
posíbel mantelo. Coas axudas da Consellaría, unha familia
monoparental cun fillo e unha renda per cápita mensual de
500 euros só recibiría 90 euros para mercar uns libros que
custan máis do dobre. 

Señor conselleiro, ¿por que se empeña en facer pagar un ser-
vizo educativo, obrigatorio, público e gratuíto? Vostede,
señor conselleiro, sabe que a mesma LOMCE dispón que o
Ministerio de Educación e Ciencia promoverá o préstamo
gratuíto de libros de texto e doutros materiais curriculares
para a educación básica nos centros sostidos con fondos
públicos. 

¿Cando ten pensado defender a gratuidade do ensino básico
obrigatorio na Galiza? ¿Cando ten pensado reclamar do
ministerio o cumprimento da LOMCE no referente ao prés-
tamo gratuíto, cos seus orzamentos correspondentes suficien-
tes? Se non hai cartos, señor conselleiro, que non se aplique
a LOMCE, pero non sigan con este conto. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas.

Ten a palabra o conselleiro de Cultura, Educación e Ordena-
ción Universitaria, don Jesús Vázquez.

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-

NACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Moitas grazas.

Señor Pombo, o que noto é certa incongruencia, como é
habitual, nas súas palabras, pois acaba de dicir precisamen-
te que aqueles que causaron a crise teñen que pagar os libros,
pero dous minutos despois di vostede que, sen embargo,
libros gratuítos para todos. Entón, ¿en que quedamos?, ¿en
que aqueles que si poden pagalo, deben de pagalo ou non?
(Murmurios.)Mentres nun momento dunha crise económica
temos que centrar os recursos... (Pronúncianse palabras que
non se perciben.)

A señora PRESIDENTA: ¡Señor Pombo!, vostede xa falou,
agora ten a palabra o conselleiro. Se lle pregunta, deixe que
lle responda, por favor.

Conselleiro, ten a palabra.

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-

NACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Se vostedes queren
escoitarme a min paréceme moi ben e todas as explicacións
unha e outra vez. 

Eu dígolle: nun momento dunha crise económica, ¿en quen
temos que centrar os nosos recursos? E, reitero, salvo que
vostedes pretendan romper este sistema democrático, por
suposto, non entendo a súa postura de intentar axudar a
aqueles que neste momento temos que axudar ou teñen que
axudar por suposto a aqueles que non o teñen. 

Incluso acaba de dicir, e voulle poñer un exemplo, que hai
familias que tiveron que devolver precisamente o cheque
que se lles reclamou. É que hai algunha familia que declarou
máis de 250.000 euros de ingresos nun só ano e que tiña soli-
citado o cheque de 180 euros. ¿Vostede cre que é normal ou
non solicitar e a Administración facer cumprir a legalidade,
por suposto, e as normas para que estas familias que si poden
facelo precisamente axuden ou prestemos axuda a aqueles
que non poden? Porque diso é do que se trata: que aqueles
que si poden facer ese esforzo para mercar os libros nos dei-
xen os poucos cartos que temos, para non enganar a socie-
dade, naqueles que non teñen esa dispoñibilidade. E é o que
estamos pretendendo facer.

Estamos a tratar de cumprir a normativa e actuando de boa
fe en todo isto. Estou seguro de que se vostedes estiveran
aquí estarían intentando tamén actuar da mesma boa fe que
este Goberno que está apoiado polo Partido Popular. Desde
logo, nós apostamos por un sistema, por un sistema múltiple,
por un sistema de apoio ás familias que non teñen recursos
precisamente, e ademais así o din os informes. O que non se
poden negar son os datos: Galicia é o sistema educativo de
maior equidade do mundo, polo menos de Europa, agás
México. É o que lle podo dicir. Iso o último Informe Pisa.

Non neguemos as evidencias porque entón é o que nos faría
aquí estar nun debate que desde logo é estéril para o seu
grupo que pide aclaracións e para nós que estamos aquí por
suposto para darllas.

Eu dígolle que nunha situación dunha crise económica é
obrigada a Administración a promover proxectos innovado-
res como o do libro dixital. A mostra está en que 87 centros
de primaria o solicitaron, máis dun 12 % ou 13 % dos cen-
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tros de infantil e primaria solicitaron esa nova liña. E, por
suposto, estamos cos libros para aquelas familias que máis o
necesiten para centrar o pouco que temos nesas familias.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Pregunta de D. Ricardo Vicente Docasar Docasar e dous
deputados/as máis do G.P. dos Socialistas de Galicia,
sobre a posibilidade da posta en funcionamento para o
curso 2014-2015, no Instituto de Educación Secundaria
Lama das Quendas, de Chantada, dunha sección da Esco-
la Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos, na especiali-
dade de Inglés 

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Docasar para
formular a súa pregunta.

O señor DOCASAR DOCASAR: Señor conselleiro, señorías,
boas tardes.

O Grupo Socialista trae hoxe por terceira vez a esta Cámara
unha petición da comunidade educativa do IES Lama das
Quendas, de Chantada, e avalada unanimemente polos ple-
nos dos tres concellos que integran a dita comarca: Carba-
lledo, Taboada e Chantada; un proxecto que conta no día de
hoxe con máis de 160 solicitudes de persoas interesadas.
Unha petición que afecta unha pequena comarca da Galicia
interior, a comarca de Chantada, pero que na práctica bene-
ficiará tamén os veciños e veciñas das Terras da Ulloa. 

Para nós o apoio á Galicia interior non é un slogan, senón
que debe ser unha necesidade. Os servizos, e fundamental-
mente os servizos públicos, son imprescindibles para fixar
poboación no mundo rural. E diso quérolle falar hoxe preci-
samente, señor Vázquez. 

En Chantada, a Consellería de Educación ten un instituto, o
IES Lama das Quendas, que solicitou polo conduto regula-
mentario a creación dunha sección de Inglés da Escola Oficial
de Idiomas de Monforte; un centro que conta con instalacións
axeitadas e que está aberto ata as 10 da noite. Estamos a falar,
señor conselleiro, dunha petición avalada por unanimidade
–insisto neste tema– polos concellos de Chantada, Taboada e
Carballedo. Estamos falando dunha petición aprobada practi-

camente por unanimidade polo Claustro de profesores e polo
Consello Escolar do IES Lama das Quendas, de Chantada, e
que conta tamén cun informe favorable –tampouco é un tema
menor– da propia Inspección educativa.

Ninguén dubida no día de hoxe que a aprendizaxe de linguas
tense convertido nos últimos tempos nunha ferramenta esen-
cial para mellorar o acceso ao mercado laboral. É verdade
tamén que esas posibilidades de acceso a este tipo de estu-
dos non son as mesmas no medio rural que no medio urba-
no. En Chantada temos un centro que conta con boas insta-
lacións, magníficas instalacións, e que vén ofertando dende
hai moitos anos o programa Cuale. 

Señor Vázquez, ten vostede hoxe a oportunidade de prestar
con pouco custo un importante servizo a unha comarca da
Galicia interior. Sería para vostede moi difícil de explicar
como é capaz de investir un millón de euros nun programa
para que un centro privado imparta minicursos de inglés nos
Peares, e non hai un pouco de diñeiro para media praza de
profesor en Chantada. Ten vostede hoxe unha boa oportuni-
dade de dicir si a un tema que levan meses dicindo non. 

Pídolle formalmente, señor Vázquez, que atenda a petición
feita pola comunidade educativa do IES Lama das Quendas,
de Chantada, e polos concellos desa comarca. A petición é
precisa e moi clara: poñer en funcionamento no IES Lama das
Quendas, en Chantada, unha sección de Inglés e que dita sec-
ción de Inglés entre en funcionamento no curso 2014-2015. 

Se vostedes din non por terceira vez –insisto– terán moitas
dificultades para explicar por que gastan un millón de euros
en minicursos de inglés nos Peares e non atenden unha peti-
ción xusta, razoada e moi económica dos veciños e veciñas
da comarca de Chantada.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o conselleiro de Cultura, Educación e Ordena-
ción Universitaria, don Jesús Vázquez.

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-

NACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Moitísimas grazas,
señora presidenta.
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Boas tardes novamente. 

Señor Docasar, agradezo que por terceira vez vostede faga
esta pregunta, porque por terceira vez esta consellería pode-
rá dar resposta. 

Vostede sabe perfectamente cal é a situación real, porque
vostede ten aberto nesta Cámara precisamente dúas veces
máis en reiteradas ocasións este asunto, e sabe cal é perfec-
tamente a reposta da consellería, porque a contestación xa
foi ofrecida hai algo máis de dous meses polo director xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educati-
va na Comisión 4ª. 

Está a facer un exercicio que nada ten que ver desde logo coa
lexítima función de control ao Goberno, nin cun labor de
impulso de medidas que beneficien os cidadáns. Vostede
afirma que para vostedes apoio ao rural non é un slogan. Eu
preguntaríalle: ¿cantas seccións abriron vostedes cando esta-
ban no goberno no rural? Porque eu pódolle dar a resposta
das que nós abrimos. 

Está desde logo a facer un exercicio que nada ten que ver
realmente co seu labor, pero vostede dado que é da zona
quere atribuírse o mérito, neste caso reivindicar para o IES
Lama das Quendas, de Chantada, unha sección da Escola
Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos, e concretamente
que se poida impartir o ensino en inglés. 

Pero non é responsable xerar expectativas que non teñen
encaixe na realidade. Os criterios para a creación de novas
seccións atenden fundamentalmente á concentración da
demanda, así como ao número de solicitantes que se deixa-
ban sen atender en anos anteriores por estaren os centros
existentes ao máximo das súas capacidades. Eses foron os
criterios que podería ter aplicado o bipartito, como lle acabo
de dicir e que non fixo. Foi a actual Xunta que pese ás res-
tricións económicas e mais á situación que nos tocou vivir
nos dous últimos anos levamos creado oito seccións de idio-
mas, a maioría delas nas zonas do rural; dúas en concreto na
provincia de Lugo. 

Pois ben, vostede insiste pese a coñecer que a realidade é
que Chantada está a unha distancia perfectamente asumi-
ble de Monforte, a vinte minutos, e de Lalín, localidades
onde xa existen escolas oficiais de idiomas que dispoñen

de prazas vacantes que terán continuidade precisamente
no tempo. A Escola Oficial de Monforte ten un 55 % das
súas prazas sen cubrir e a de Lalín un 36 % das súas pra-
zas dispoñibles sen cubrir. En concreto, neste curso as
escolas oficiais de idiomas de Monforte e de Lalín conta-
ban con capacidade para acoller 538 novos alumnos e 248,
respectivamente, para cursar formación en distintas lin-
guas. E por centrarnos no seu interese no inglés en Mon-
forte hai dispoñibles 167 prazas para novos estudantes e
en Lalín 136. 

Con estes datos, con responsabilidade, con responsabilidade
de goberno e baixo a obriga dun uso eficiente e racional dos
recursos dispoñibles, a consellería considera que desde logo
a demanda da zona de Chantada pode ser perfectamente
cuberta por estas necesidades que hai nestas escolas, agás
que vostede queira en tal caso argumentar agora que quere
pechar parte de Monforte para trasladalo. Porque se hai
excedencia nunha cuestión a min gustaríame que vostede
presentara neste caso esa alternativa, para poder trasladar
esa alta excedencia que hai nos outros sitios para Chantada.
Se é así, poderiamos evidentemente falar. Espero agora o seu
compromiso e a súa resposta.

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez, moi-
tas grazas. (Aplausos.)

Réplica do señor Docasar.

O señor DOCASAR DOCASAR: Señor Vázquez, por suposto
que non acepto os seus argumentos, non me parecen razoa-
bles. ¿De que estamos a falar exactamente? Estamos a falar
de media praza de profesor, iso é todo, media praza de pro-
fesor, que todo o mundo o saiba. O investimento é pois moi
pequeno pero a rendibilidade social sería moi grande. É tan
só unha cuestión de vontade política e de sensibilidade coa
Galicia interior. Iso si –volvo dicirllo–, con esa Galicia que
usan vostedes como graneiro de votos en campañas electo-
rais e que despois ningunean e olvidan. 

Espero e desexo que vostedes escoiten nesta ocasión o cla-
mor da sociedade chantadina –xa vexo que creo que vai ser
que non outra vez máis– e que ao inicio do curso que vén
tiveran este servizo que están pedindo reiteradamente dende
hai meses, e co visto bo dos seus propios alcaldes e conce-
lleiros. 
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Señor Vázquez, xa sei que non teñen vostedes ningún respec-
to polo traballo dos deputados e deputadas da oposición neste
Parlamento, xa o sei, porque teño moitos motivos para poder
velo día a día. O que non sabía, e voume cada vez enteirando
máis, é que tampouco teñen vostedes o máis mínimo respec-
to polos seus propios alcaldes e concelleiros neste caso da
comarca da Chantada. Alcaldes e concelleiros que teñen
apoiado por unanimidade nos plenos dos seus concellos esta
petición, e avalada tamén pola propia comunidade escolar.

Señor Vázquez, menuda maneira teñen vostedes de entender
a democracia e o respecto polo traballo dos demais. Se vos-
tedes pensan que esta é a maneira de prestixiar o valor da
política equivócanse de raíz. Seguramente por non ter en
conta as lexítimas peticións e queixas dos cidadáns estamos
como estamos na actualidade, señor conselleiro. Baixen vos-
tedes do pedestal da soberbia, escoiten a xente normal, aínda
estamos a tempo de corrixir esas condutas inapropiadas.
Gobernar, claro que si, é tomar decisións, por suposto que é
tomar decisións, pero tamén gobernar é –e hoxe máis que
nunca– atender as peticións xustas e razoadas da xente nor-
mal, tamén iso é gobernar. 

E, por suposto, que non lle estou pedindo que cerre Monfor-
te para trasladar a Chantada, comigo niso non vai contar
obviamente. 

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Réplica do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, don Jesús Vázquez. 

O señor CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDE-

NACIÓN UNIVERSITARIA (Vázquez Abad): Moitísimas grazas,
señora presidenta.

Reitero que Chantada está a unha distancia relativamente asu-
mible, a vinte minutos de Monforte e a trinta minutos de
Lalín, localidades onde hai oferta como a vostede lle acabo de
dicir e profesorado cualificado. Este ano quedaron sen cubrir
o 55 % e o 36 % das prazas ofertadas, respectivamente. 

E claro que nós xestionamos, e non xestionamos en fun-
ción do noso partido político, senón das necesidades reais.

Probablemente vostede se olvidou ou é que non se olvida
precisamente de que si atendían as peticións dos seus alcal-
des e, sen embargo, non atendían as peticións dos outros
alcaldes, dos que non eran da súa cor política cando voste-
des gobernaron. Probablemente esa é a diferenza. Nós
gobernamos para toda Galicia, (Murmurios.) gobernamos
para os 2.700.000 galegos, e non só para aqueles que nos
votan como vostedes si fixeron, e non recibían nin sequera
aos alcaldes para poderlles trasladar as peticións da súa
cidadanía. 

Pero de todos modos é triste comprobar que vostede se
esqueceu de ser profesor, porque nós por suposto que imos
seguir de preto a evolución da oferta e da demanda co
obxecto de tomar as posibles decisións, precisamente máis
acaídas no futuro. Pero o que non pode dicir é que esa sec-
ción só necesita de medio profesor, porque o que está voste-
de demostrando neste momento é que descoñece totalmente
o sistema educativo. E permita que llo diga, señor Docasar.
A non ser que vostede o que queira montar en Chantada sexa
unha academia por horas, porque é imposible que con medio
profesor vostede poida atender seis cursos con distintos gru-
pos, cando un profesor como moito ten 4,5 horas cada grupo.
Non cadra, señor Docasar.

Polo tanto, non poden seguir enganando a cidadanía, non
poden baixo un pretexto de control ao Goberno pretender
precisamente moitas veces levantar certa polémica cando
están enganando a sociedade. 

E, neste caso, lamento dicirlle, señor Docasar, que vostede
que foi un director, vostede que é un profesor docente da
Administración pública, é incrible que vostede diga que
unha sección dunha escola de idiomas se mantén con medio
profesorado. ¡É incrible! (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) Ao ano... Imposible. De todos modos o primeiro
ano supón só un curso. Ben, señor Docasar, o primeiro ano.
Iso quere dicir que en seis anos estamos falando de 6-8
docentes. Entón dígalle a verdade, porque entón estamos a
falar de que se hai un 55 % de prazas dispoñibles nun lugar
e un 36 % de prazas dispoñibles no outro, entón o que vos-
tedes están ofrecendo é un mal sistema para toda Galicia.
Probablemente o despilfarro nas contas públicas sexa a súa
máxima, e vexo que non deixan esa máxima. 

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Grazas.

Pregunta de Dª María Tereixa Paz Franco e dous deputa-
dos/as máis, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego,
sobre as obras que se están a desenvolver no castelo e na
acrópole de Monterrei

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra para formular a súa pre-
gunta a señora Paz Franco.

A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.

Boa tarde, señoras e señores deputados.

Quixera tamén darlle a benvida a este Parlamento ás perso-
as da Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei, que
nos seguen desde a tribuna de convidados.

Señoras e señores deputados, a acrópole e o castelo de Mon-
terrei constitúen un elemento histórico, artístico e patrimo-
nial de gran valor no noso país, que estivo sufrindo, sobre
todo nos últimos trinta anos, o abandono máis absoluto e
unha ringleira de promesas incumpridas por parte dos dife-
rentes gobernos da Xunta de Galiza. Finalmente, a través do
Decreto 448/2009, que se publicou en xaneiro do 2010, con-
seguiuse a cesión gratuíta dese castelo e desa acrópole á
Xunta de Galiza, e pon expresamente o Decreto polo que se
fai esa transferencia: “para centro de divulgación, innova-
ción e promoción da moda, o viño e as augas medicinais da
comarca, restauración e musealización dos edificios, e arqui-
vo das tradicións da fronteira e pobos próximos”. Igualmen-
te, no Rexistro da Propiedade, aparece rexistrado con estas
mesmas condicións, e establécese que no caso de incumpri-
mento destas condicións de uso en que é cedido, este inmo-
ble poderá reverter ao Estado.

A Xunta de Galiza ten tomada a decisión –porque así nolo
ten confirmado a señora directora da Axencia Galega de
Turismo– de rehabilitar este parador para construír alí un
hotel de doce habitacións de catro estrelas, cando a menos de
douscentos metros temos un parador ou un parador de turis-
mo integrado na rede e na empresa pública de Paradores do
Estado, que estivo a piques de pechar hai un ano e medio,
segundo o señor Rajoy, por falta de clientela, e que final-
mente grazas ás mobilizacións populares se conseguiu que
se manteña aberto polo menos catro meses ao ano.

E agora, nunha operación absolutamente pintoresca e
rocambolesca, e mesmo me atrevería a dicir que especulati-
va, señor Rueda, a Axencia de Turismo confirma que a
Xunta con cartos públicos dos galegos e das galegas vai
rehabilitar ese castelo para destinalo a uso hoteleiro, para
cederllo á empresa pública Paradores do Estado –que, por
certo, segundo o Informe Cora se vai privatizar– para inte-
gralo na rede de Paradores do Estado, e ao mesmo tempo
que se lle vai entregar o actual parador a unha empresa pri-
vada. Desde logo, non pode haber maior desatino.

Señor Rueda, gustaríanos que vostede hoxe nos diga aquí,
alto e claro a nós e aos veciños se están dispostos a reconsi-
derar esta operación especulativa que se vai realizar coa par-
ticipación da Xunta de Galiza e cun mal uso dos cartos dos
galegos e das galegas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra o vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, don Alfonso Rueda.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Moitas grazas, señora presidenta.

Señora Paz, un saúdo tamén ante todo aos membros da Pla-
taforma  de Defensa do Castelo de Monterrei dende o
Goberno da Xunta de Galicia, e para dar resposta tamén
novamente a unha pregunta que é idéntica á que xa se lle for-
mulou en comisión á directora da Axencia Galega de Turis-
mo. Polo tanto, dado que as condicións non variaron e a
determinación e as razóns de interese público e o obxectivo
que levan a actuar á Xunta de Galicia tampouco variaron, a
resposta, señora Paz, ten que ser exactamente a mesma, que
ademais é a segunda pregunta, non exactamente nos mesmos
termos, pero a segunda pregunta en pouco tempo que me
dirixe sobre ese asunto.

Eu creo que é bo recordar que estamos falando –como vos-
tede– dixo dun proxecto abandonado, especialmente quizais
non nos últimos trinta anos, pero moitísimo tempo antes,
onde se estaba producindo unha deterioración evidente, no
que era necesario actuar e poñelo en valor. É certo que no
ano 2007 –xa lle recoñecín na anterior resposta– a Xunta de
Galicia, naquela época gobernando o bipartito, conseguiu a
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cesión, e, polo tanto, a partir de alí empezou a obriga da
Xunta de Galicia como novo titular deste recinto de poñelo
en valor. E que non lle caiba ningunha dúbida de que logo de
acadar esa cesión meritoria, e –insisto nese aspecto– despois
aos sucesivos gobernos correspóndelles poñer en valor o que
foi sen dúbida un recinto –foi é e é– de moitísimo valor, pero
durante moitísimos anos totalmente esquecido. E creo since-
ramente que iso o estamos facendo.

O proxecto de obras foi ratificado en dúas ocasións polo
Comité Asesor do Camiño de Santiago –vostede coñece per-
fectamente isto–, pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral, que en todo momento está controlando as obras que está a
executar. É certo que houbo danos no perímetro –non no
recinto–, danos que foron avaliados, danos que xa se están
reparando. É certo tamén que hai unha denuncia no Xulgado
de Verín, e por suposto a Axencia Galega de Turismo, a Xunta
de Galicia e quen sexa necesario aportará toda a documenta-
ción. Pero, en todo caso, as obras para poñer en valor este
recinto estarán en todo momento controladas polos organis-
mos públicos da Xunta de Galicia encargados desta función.

Vostede di que as obras non poñen en valor o recinto, que as
obras non son en absoluto acaídas respecto dos motivos que
levaron o Estado a facer esta cesión. Eu póñoo en dúbida,
cando esta cesión se está en todo momento tramitando co
Estado e que non vai en ningún caso supoñer ningún benefi-
cio para o desenvolvemento da comarca. Eu teño que poñe-
lo tamén en dúbida. 

Efectivamente, había un parador en claro risco de ser pecha-
do e, polo tanto, de perda de postos de traballo, e así o mani-
festaron publicamente os responsables de Paradores. E esta-
mos falando de conservar postos de traballo, estamos falan-
do de postos de traballo que non están garantidos e estamos
falando de facer unha inversión para facer o primeiro esta-
blecemento hostaleiro da comarca de catro estrelas, que vai
poñer en valor non só o recinto –por certo, o 83 % de uso
público garantido–, senón tamén toda a comarca, e, polo
tanto, cumprindo os fins para os cales un investimento desta
contía ten que ser destinado.

A Xunta de Galicia está facendo o que ten que facer para
poñer en valor este recinto e, por suposto, en todo o momen-
to cumprindo a legalidade, a pesar do que vostede insiste
repetidamente e que non é certo.

Moitas grazas. (Aplausos.) 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Réplica da señora Paz Franco.

A señora PAZ FRANCO: Grazas.

Señor vicepresidente, a pesar de que, efectivamente, son bas-
tante insistente formulando preguntas en relación con este
asunto, aínda non conseguín que ninguén nos explicase cal é
a razón de interese público para realizar unha obra que con-
siste exactamente en privatizar o uso dunha infraestrutura
que até agora ía sendo público, facer unha obra sobre un ben
público con cartos públicos para despois regalarllo ao señor
Rajoy ou, no mellor dos casos, para que o señor Rajoy á súa
vez o privatice dándollo a algún amigo do Partido Popular, e
en todo o paquete tamén se vai privatizar o actual castelo.

Explíquenos, señor Rueda, cal é o interese público. E sobre
todo, explíquellelo aos veciños, que son os que están defen-
dendo a legalidade na rúa, son os que están defendendo o
castelo da especulación e do uso particular para enriquecer-
se, son os que están defendo que ese castelo, que foi cedido
á Xunta de Galiza no ano 2010, siga sendo da Xunta de Gali-
za. Están defendendo que non se faga un mal uso de cartos
públicos e tampouco de financiamento europeo, que despois
teñamos que devolver os galegos e galegas. E están defen-
dendo os veciños e as veciñas, señor vicepresidente da
Xunta, que se cumpra a Lei de patrimonio de Galiza e que,
polo tanto, se preserven e se respecten os usos para o que foi
cedido este hotel.

Debería darlle vergoña, señor Rueda, que sexa a cidadanía
quen ten que estar facendo o seu traballo, que é defender o
patrimonio público e o uso que se lles dá aos cartos públicos,
mentres vostedes o único que fan é, coma unha apisonadora,
seguir a adiante cun proxecto que nin sequera conta cun plan
director aprobado. Porque despois de cinco anos desde que
chegaron á Xunta de Galiza, e máis de catro desde que isto
está formalmente cedido, aínda non foron capaces de apro-
bar o Plan director da acrópole e do castelo de Monterrei,
que lle dea verdadeiro sentido a esa rehabilitación... (Aplau-
sos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas, señora Paz.
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Ten a palabra o vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administración Públicas e Xustiza, don Alfonso Rueda.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela):

Señora Paz, xa llo dixen e, por suposto, vostede está lexiti-
mada para preguntar cantas veces queira e, como dicía o
conselleiro de Educación, darlle a oportunidade á Xunta de
Galicia de reafirmarse no que está facendo, porque cremos
que o estamos facendo ben.

Vostede xa era deputada, e non lle escoitei dicir absoluta-
mente nada, cando o señor Quintana, vicepresidente da
Xunta naquel momento, presentou antes de ter a cesión, por
certo, o plan, unha maqueta –e xa llo dixen noutra ocasión–,
e que non variou nada do que pensaba facer unha vez que
tivera a cesión. E vólvolle dicir outra vez, dicía ese plan,
que, por certo, custou moitos cartos públicos –e cando digo
moitos digo moitos, simplemente unha maqueta e uns cantos
papeis–, as posibilidades da fortaleza son moi amplas, entre
elas o uso residencial, incluíndo a vivenda privada, uso hos-
taleiro privado, uso comercial, centros privados de comer-
cialización de aventura. En resumo, 64 % de superficie para
uso empresarial, 9 % para uso social –supoño que a través da
xestión privada– e un 17 % para uso cultural.

Eu alégrome de que aquí co plan que se propón, por certo,
para dedicalo a parador como hai moitos, e vostede coñe-
cerá os exemplos, moitas fortalezas espalladas por toda
España rehabilitadas para uso hoteleiro, e poñendo en valor
toda a comarca. Aquí preténdese facer o mesmo dunha
empresa pública, 100 % pública –a pesar de que vostede
intente ocultar esa realidade–, cunha cesión para revitalizar
toda a comarca, para poñer en valor un recinto abandona-
do e para poñer á disposición do uso público o 83 %, que é
exactamente o que vostedes querían poñer á disposición do
uso privado. Iso si, cunha maqueta, pagando moitos cartos
por ese estudo e intentando evidenciar que non tiñan nin-
gunha idea.

Nós temos unha idea, mantemos e garantimos que vai seguir
habendo un parador na zona de Monterrei, que estaba seria-
mente posto en cuestión; mantemos e garantimos a través
deste acordo que se manteñan os postos de traballo, e man-
temos e garantimos que un valor e un recinto arquitectónico,
unha fortaleza medieval, que sen dúbida ten que ser un orgu-

llo para Galicia, sexa conservada, sexa posta en valor e estea
ao acceso de todo o mundo, e ademais é un recurso turístico
que vai xerar riqueza.

Iso é o que ten que facer un Goberno responsable, e vostede,
polo tanto, sen ningunha dúbida, totalmente lexitimada,
pode seguir preguntando por este tema as veces que faga
falta, que sempre lle diremos –as veces que faga falta– a ver-
dade do que estamos facendo.

Moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Grazas.

Pregunta de D. Miguel Ángel Tellado Filgueira e seis depu-
tados/as máis, do G.P. Popular de Galicia, sobre a avalia-
ción do Goberno galego relativa á posta en marcha do Plan
de loita contra o emprego non declarado ou somerxido

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Tellado para
formular a súa pregunta.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Grazas, señora presidenta.

En xullo de 2013 a Consellería de Traballo e Benestar e a
Inspección de Traballo dependente do Ministerio de Empre-
go poñían en marcha un Plan de loita contra o emprego non
declarado. Tratábase de detectar empregos en situación irre-
gular, e polo tanto situacións de quebra nos dereitos dos tra-
balladores, así como a fraude que iso supón para a Seguri-
dade Social. O plan da Xunta incluía tamén as empresas que
estaban a aplicar expedientes de regulación de emprego,
algo que dende o Grupo Parlamentario Popular considera-
mos importante.

O Plan galego de loita contra o emprego non declarado foi
pioneiro e foi dende logo un acerto político para o entender
do noso grupo parlamentario. Proba diso é que o Goberno de
España vén de anunciar recentemente a súa intención de
crear unha oficina nacional para perseguir a fraude laboral,
unha decisión que sen dúbida se basea na experiencia desen-
volvida en Galicia.

Dada a importancia que ten a loita contra a fraude no mer-
cado laboral, queremos preguntarlle ao Goberno galego
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como avalía a marcha deste Plan de loita contra o emprego
non declarado.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar, dona Bea-
triz Mato Otero.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moi boa tarde.

Pois a verdade é que se é importante xerar emprego e ter un
plan de emprego como temos o Plan de emprego xuvenil,
tamén o é a loita contra o emprego non declarado, e por iso
xa dende o ano 2013 dende esta consellería comezamos a
posta en marcha deste plan, e fixémolo porque cremos que
as administracións públicas temos a obriga de loitar contra
todas as prácticas que sexan ilegais. 

O traballo non declarado aféctanos dalgunha maneira dobre-
mente: por un lado, desequilibrando as contas da nosa
Comunidade e, por outro tamén, atentando contra o que é o
principio básico de igualdade. Estas prácticas supoñen un
exercicio de competencia desleal coas empresas que cum-
pren estritamente coa legalidade, e mesmo tamén, por outra
banda, levan aparelladas unha desprotección sociolaboral
dos traballadores afectados.

Por iso marcámonos o compromiso de utilizar todos os
medios que teñamos dende a Xunta de Galicia ao noso
alcance para poñer en marcha os mecanismos que fagan
corrixir as prácticas irregulares no eido laboral. E estámolo
facendo a través dese Plan de loita contra o emprego non
declarado, que é un plan específico, que como vostede ben
dicía foi pioneiro en España. Para acadar este obxectivo,
contamos con tres eixes principais de actuación:

O primeiro deles: a intensificación das inspeccións para loi-
tar contra a situación máis común de emprego irregular na
nosa comunidade. A experiencia amósanos que as prácticas
irregulares máis comúns son non darse de alta na Segurida-
de Social, é dicir, a falta de afiliación. Esta é a máis común
de todas as irregularidades, e ao longo do ano 2013, por
exemplo, concentrou o 51,2 % das accións. Trátase dunha
práctica ilegal que prexudica os propios traballadores pri-

vándoos de boa parte dos seus dereitos, e tamén o conxunto
da sociedade ao non percibir a Seguridade Social as cotiza-
cións pertinentes. 

O cobro indebido de prestacións por parte das empresas, e
mesmo tamén ás veces dos traballadores, é outra das actua-
cións que no ano 2013 acumulou o 23,8 % das infraccións.

E, por outra banda, a contratación de estranxeiros sen per-
miso de traballo ou con permiso de traballo non válido supu-
xo tamén o 6,6 % das infraccións do ano 2013.

O segundo eixe é a intensificación da campaña dos expe-
dientes de regulación de emprego, que tamén fomos pionei-
ros esta Comunidade, na que fixemos especial fincapé en
controlar as actuacións daquelas empresas que estaban
suxeitas a un expediente de regulación de emprego, prote-
xendo así os traballadores das posibles prácticas abusivas.
Xa no ano 2013 fixemos 473 visitas a estas empresas.

E o terceiro punto é o control das prestacións, subsidios e
rendas para asegurarnos que todas as persoas que están a
percibir agora unha prestación o fan dentro dos termos
legais.

En definitiva, a avaliación deste plan non pode ser outra que
positiva, xa que estamos a loitar contra as prácticas abusivas,
co obxectivo último de protexer sempre os traballadores.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Réplica do señor Tellado, polo Grupo
Parlamentario Popular.

O señor TELLADO FILGUEIRA: Grazas, señora presidenta,
grazas señora conselleira.

É evidente que este plan de loita contra a fraude no mercado
laboral protexe, en primeiro lugar, os traballadores, garante
os seus dereitos, loita contra a competencia desleal entre
empresas –entre empresas que cumpren e as empresas que
non cumpren– e mellora, consecuentemente, a recadación
tamén da Seguridade Social. E por iso cómpre felicitar a
Consellería de Traballo e a Inspección de Traballo, cómpre
felicitar a Consellería e tamén os traballadores que están a
levar a cabo este plan.
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Xa para rematar, quixeramos coñecer o número de inspec-
cións realizadas e o número de infraccións detectadas ao
longo dos últimos meses.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Ten a palabra a conselleira de Traballo e Benestar.

A señora CONSELLEIRA DE TRABALLO E BENESTAR (Mato

Otero): Moitas grazas, señora presidenta.

Pois non lle din a resposta do número de actuacións que
vostede me estaba preguntando e agora aproveito este
tempo para contestarlle e dicirlle que foron 43.000 as actua-
cións da Inspección de Traballo que foron feitas e desen-
volvidas ao logo do ano 2013. Pero máis que falar do pasa-
do, é importante tamén falar do futuro. E dende esta conse-
llería volvemos incentivar unha vez máis esas 43.000 novas
actuacións que serán levadas a cabo no ano 2014, precisa-
mente a través da Inspección de Traballo. E mesmo tamén,
señoría, intensificaremos as inspeccións nos expedientes de
regulación de emprego. Xa o fixermos o ano pasado, incre-
mentándoas nun 63 %, e agora no ano 2014 incrementare-
mos nun 27 % máis, ata chegar a 600 actuacións, que tere-
mos feito e que desenvolveremos ao longo do ano 2014
como firme compromiso desa loita contra a fraude. E facé-
molo porque queremos –insisto– protexer aquelas empresas
que cumpren coa legalidade fronte á competencia desleal
que fan aquelas que incumpren coa legalidade, que fan
prácticas ilegais. E o noso propósito non é recadatorio,
senón que, evidentemente, é un propósito de disuasión e
non sancionador.

Por desgraza, a crise económica tamén está a conlevar un
aumento da vulnerabilidade dos traballadores, e por iso é
unha obriga pola nosa parte facer todo o que estea nas nosas
mans para defender e salvargardar os seus dereitos, garantir
que os traballadores estean dados de alta na Seguridade
Social, e que se cumpran as condicións pactadas nos expe-
dientes de regulación de emprego.

Nese sentido, o plan vai na mesma liña que as actuacións
que levamos poñendo en marcha xa desde o ano 2009, a tra-
vés do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo, que

colabora coa Inspección de Traballo, unhas actuacións que
tampouco buscan sancionar senón protexer os traballadores.

Trátase dunha materia na que temos avanzado moito nos
últimos anos, e a crise económica non pode permitir darnos
pasos atrás senón todo o contrario. O mesmo sucede coa pro-
tección dos dereitos laborais dos traballadores: cómpre
seguir avanzando por este camiño, e por iso imos continuar
coa posta en marcha deste plan, un plan que é ambicioso e
que pretende protexer as empresas e tamén os traballadores,
garantindo, o primeiro de todo, a legalidade. É un plan que
se asenta na intensificación das actuacións da inspección
–como xa lle dicía–, intensificación que levaremos adiante,
con respecto ao ano 2013, neste ano 2014.

E con este plan Galicia volve ser unha das autonomías pio-
neiras na defensa dos dereitos das empresas e tamén dos tra-
balladores; é un compromiso de Goberno, tal e como voste-
de facía na súa intervención, en relación a ese convenio
recentemente asinado polo presidente da Xunta de Galicia e
mais a ministra de Traballo.

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Pregunta de D. Juan Manuel Fajardo Recouso, do G.P. da
Alternativa Galega de Esquerda, sobre a situación actual
das instalacións destinadas á cría de salmón na ría de
Muros e Noia

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra o señor Fajardo para
formular a súa pregunta.

O señor FAJARDO RECOUSO: Boa tarde, señora conselleira.

Dende que rexistramos a nosa pregunta, hai case un mes,
temos algunha información a maiores que, dende logo,
demostra as sospeitas que tiña este grupo parlamentar. O pri-
meiro é que o director xeral do Mar vén de afirmar en comi-
sión que o obxectivo é que dentro de dez anos o 80 % da pro-
teína procedente do mar que se consuma neste país sexa de
orixe acuícola, o cal significa acabar cunha forma tradicio-
nal de pesca que temos neste país, e cunha forma tradicional
de marisqueo que temos neste país. 
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Nese camiño, vostedes veñen encamiñándose facendo pouco
a pouco pasos que demostran que o seu obxectivo é substi-
tuír a pesca e o marisqueo tradicional por grandes instala-
cións acuícolas que poñen en serio risco a forma de vida das
nosas xentes do mar. 

É tanto así que o seu Plan de acuicultura litoral plantexa que
o 100 % da costa galega é susceptible de ter unha planta acu-
ícola e dá igual cal sexa o grao de protección desa costa.

É tanto así que dúas visitas, unha –a primeira, a do director
xeral do Mar a Chile– ten que ver coas plantas de plantación
de salmón daquel país; e outra, a que se acaba de debater
neste Parlamento, que, por certo, é tremendamente estraño
que se fale dos gastos dos anteriores gobernos nas súas visi-
tas ao estranxeiro, pero en cambio, a preguntas deste parla-
mentario, o Goberno, cando se lle piden os gastos e as fac-
turas das viaxes, por exemplo a Chile, a México, a Xapón,
se diga que non foron moi custosas pero non se diga cal foi
o gasto.

¿Pero cal era o obxectivo da viaxe a Xapón, entre outros,
do presidente? Pois unha cuestión que a nós nos ten pro-
fundamente preocupados. Vostedes saben que en Xapón
houbo un accidente nuclear gravísimo na central de
Fukushima, que ten punto encima da mesa o perigo que
supón a acuicultura xaponesa para o consumo do seu
entorno, porque están as augas contaminadas, e polo tanto
a industria xaponesa, igual que outra industria dese entor-
no, ten postos os ollos nas rías galegas para producir de
forma intensiva na nosa acuicultura e, polo tanto, acabar
co noso modo de vida.

Por iso é a pregunta que nós lle facemos: cal é o plan que teñen
vostedes para as nosas rías, unha vez que teñen permitido unha
nova instalación de salmón na ría de Noia, e se vostedes saben
as consecuencias deste tipo de industria nas nosas rías. 

As consecuencias son absolutamente brutais: unha primeira
que ten que ver co que xa expuxen ao principio, a desapari-
ción do noso modo de vida nas rías; pero outra segunda,
sobre outro dos sectores fundamentais das nosas rías, que é
o turismo. Porque, dende logo, unhas rías inertes, sen vida,
pola que, despois da implantación deste tipo de modelos de
industria, acabarían coa biodiversidade das rías, acabarían
coa riqueza natural das rías, tamén acabariamos, polo tanto,

polo turismo. Están vostedes poñendo encima da mesa unha
bomba nuclear nas rías galegas e están poñendo en risco o
futuro non só do sector do mar senón do conxunto da eco-
nomía das rías. 

Por iso a nosa pregunta é clara: ¿cal é o seu obxectivo e que
perseguen coa instalación desta batea, deste elemento de
produción de salmón na ría de Muros-Noia? (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

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

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

na Carballo): Grazas, señora presidenta

Señorías.

Señor Fajardo, o primeiro que teño que dicir é que pouco
máis teño que aportarlle que o que xa lle dixo o secretario
xeral do Mar hai oito días na Comisión 8ª sobre o cultivo do
salmón en Galicia. 

A verdade é que creo que algo si lle teño que aclarar. Cando
o secretario xeral do Mar se refire á necesidade de producir
peixes ou moluscos ou calquera outra especie mariña en pro-
dutos de acuicultura refírese ao informe da FAO. Non é algo
que diga o secretario xeral do Mar e que se invente das nece-
sidades de buscar proteína para o consumo humano, senón
que é algo que vén nos informes da FAO.

O que vostede fai de referencia a que a acuicultura pode
acabar, coma unha bomba nuclear, con todo o que está
pasando nas rías galegas, a verdade é que eu non podo
menos que dicir que non sei de onde saca vostede ese
argumento científico. Eu teño que dicir que en todas as
rías galegas, dende o ano 1947, se está producindo un pro-
duto da acuicultura que nos fai estar á cabeza da produ-
ción mundial e que iso non ten significado, por unha parte,
ningunha destrución nin de postos de traballo nin de rique-
za das nosas rías, nin ten acabado co turismo, máis ben ao
contrario, os turistas veñen a Galicia para consumir os
produtos da nosa acuicultura –enténdase do mexillón– e
tamén para ver como funciona o cultivo do mexillón nas
nosas rías.
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Saiba vostede que todo o que se está facendo co cultivo do
salmón en Galicia, non necesitamos nin ir a Chile –xa o
retou o secretario xeral do Mar para que aporte aquí a docu-
mentación de onde foi o secretario xeral do Mar, a ver nin-
gunha instalación de cultivo de salmón a Chile–, nós non
necesitamos ir a Chile, temos exemplos un pouco máis
cerca, en Noruega ou Escocia, como vostede ben sabe, dous
países que, entre comillas, se caracterizan por non defender
a súa pesca artesanal. Ben ao contrario, os pescadores arte-
sanais de Noruega e de Escocia forman parte dos proxectos
de acuicultura de salmón, e nós en Galicia estámolo facendo
contando con todos os avais científicos, buscando o impac-
to social, o impacto ambiental, e tamén o impacto económi-
co. Creo que sería de todo xeito irresponsable non poder
averiguar se Galicia tamén pode ser unha potencia en culti-
vo de salmón, sempre compatible coa evolución social e
económica e medioambiental das nosas rías.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas. 

Réplica do señor Fajardo Recouso.

O señor FAJARDO RECOUSO: Home, a min só se me ocorre
unha resposta, que é aquilo de “collémolos na allada”.
Cando se plantea que o 80 % da proteína que se vai consu-
mir de orixe mariña vai ser de acuicultura, non se fai en refe-
rencia ao informe da FAO, dío o director xeral en referencia
a que se produza en Galicia.

Pero vostede ademais é bastante tramposa no seu argumen-
to (Pronúncianse palabras que non se perciben.) porque
comparar, comparar...

A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...eu pregaríalles un mínimo de... 

A señora PRESIDENTA: Silencio, silencio.

Continúe. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)

¡Señora Rodríguez Arias...!

Ten a palabra, señor Fajardo.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...se seguimos, non, non, se
seguimos con... 

A señora PRESIDENTA: Está parado o tempo, estou esperan-
do a que continúe vostede coa... (Protestas.) (Murmurios.)

Vamos ver, ¿queren facer o favor de calar?, porque non
teñen a palabra, que a palabra a ten o señor Fajardo neste
momento. Fagan o favor.

Señor Fajardo, continúe.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...bueno, síntoo, a verdade é
que sinto moito que esta bancada teña o huevo tan fino,
como dicía a miña abuela, e non sexa capaz de aguantar as
realidades que se din. (Murmurios.)

Hai unha cuestión, digo que vostede é tramposa nos argu-
mentos, e reafírmome na palabra tramposa (Murmurios.) ...
Señora presidenta, se fora Santalices e fora eu xa estaba
expulsado hai media hora...

A señora PRESIDENTA: Xa sei eu cando teño que chamar e a
quen teño que chamar á orde...

O señor FAJARDO RECOUSO: ...non, non, eu digo eh, eh...

A señora PRESIDENTA: Faga o favor e continúe porque agora
non lle paro o tempo, polo tanto vostede mesmo.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...xa sabemos que estamos nun
país onde non hai igualdade de trato, xa o sabemos. (Mur-
murios.)

Eu continúo, digo que o argumento é tramposo, porque com-
parar a acuicultura do mexillón, dunha especie que non é
carnívora, coa acuicultura de especies carnívoras, e que polo
tanto teñen moita máis afectación no medio, non só pola
especie en si senón polo mecanismo que teñen para alimen-
tase e, sobre todo, polos mecanismos que son utilizados para
controlar as súas enfermidades, como son a utilización de
medicamentos nun medio natural como son as rías galegas,
é unha trampa en termos científicos absolutamente inacepta-
ble. E moléstame profundamente que a máxima responsable
da pesca deste país sexa capaz de dicir esa absoluta barbari-
dade, porque comparar a produción do mexillón... 
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A señora PRESIDENTA: Silencio.

O señor FAJARDO RECOUSO: ...coa produción de salmón nas
rías galegas, é unha absoluta barbaridade.

O que queda claro é que vostedes teñen un obxectivo, e o
obxectivo non é outro que acumular capital na pesca e na
acuicultura masiva, e erradicar a pesca tradicional do noso
país, e eses son os feitos obxectivos. Por iso as nosas maris-
cadoras e os nosos pescadores tradicionais levan anos per-
dendo poder adquisitivo, porque vostedes os queren expul-
sar do noso mar, e expulsar das nosas rías para regalarllo a... 

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Fajardo.

(Aplausos.)

Ten a palabra a conselleira do Medio Rural e do Mar, dona
Rosa Quintana.

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

na Carballo): Moitas grazas, señora presidenta.

Señor Fajardo, a verdade é que un se sorprende cando vos-
tede di que eu utilizo argumentos tramposos. Eu pediríalle
que acredite aquí con informes científicos o dano que pro-
duce o cultivo do salmón. Porque si que están á disposición
de todas as confrarías, das asociacións de bateeiros, de todos
os que forman parte da comisión de seguimento que se lle
está a facer ao cultivo do salmón, os informes científicos que
está facendo, non a propia consellería senón o Colexio de
Biólogos de Galicia. E de momento o que está acreditado é
que o cultivo do salmón non repercute en nada negativo para
o resto da produción das rías galegas. 

Eu a verdade é que cando vostede busca aquí determinados
argumentos científicos, ¿por que non os aporta?, porque nós
si que os poñemos á disposición (Protestas.), si que os poñe-
mos á disposición de todo o mundo. 

E mire, a verdade, que me veña vostede aquí dicir que nós
queremos acabar co cultivo do salmón ou coa produción
pesqueira, soa, cando menos, irrisorio, cando eu non sei se
vostede, como non estaba na lexislatura anterior nesta
Cámara e non lle prestaba naquel momento moita atención
aos temas do mar, non tivo suficiente información de todo
o que se falou aquí das xaulas de cultivo de salmón. Recór-
dolle que foi unha autorización que se deu no ano 2008,
para desenvolvela na ría de Arousa, no medio dun polígono
de mexillón, e que neste momento onde están as xaulas de
salmón é nun cultivo que está definido dende o ano 1974
para o cultivo de peixes, onde se ve que o impacto dese cul-
tivo non supón ningunha degradación, nin das rías nin da
pesca artesanal. Iso é simplemente así para que busque na
hemeroteca as mensaxes que se transmitiron nos medios de
comunicación cando a vostede a pesca lle importaba ben
pouquiño.

Pero eu, non se preocupe, que sigo preocupada pola pesca
artesanal, pola pesca de altura, pola pesca de gran altura, e
tamén pola acuicultura, porque todos eles hoxe producen
riqueza en Galicia. E mire, Galicia nestes momentos está
producindo en produtos de acuicultura, 268.000 toneladas ao
ano, e de pesca fresca, 160.000. Polo tanto, aínda temos
moito por crecer.

Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Esgotada a orde do día, levántase a
sesión.

Boa noite.

Remata a sesión ás seis e vinte e sete minutos da tarde.
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