Número 8

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
IX lexislatura

Serie Pleno

Sesión plenaria
12 de febreiro de 2013
Presidencia da Excma. Sra. D.ª Pilar Rojo Noguera

ORDE DO DÍA

Punto 1.Textos lexislativos:

Nacionalista Galego, de medidas urxentes en materia de execución hipotecaria (610 (09/PPLC-000001)

1.1 Proposta de tramitación, polo procedemento de lectura
única, do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do
27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia e, se é o
caso, debate e votación deste proxecto de lei (2625, 09/PL000007).

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

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 45, do 5.02.2013

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do
G.P. dos Socialistas de Galicia, de imposto sobre os depósitos
das entidades de crédito na Comunidade Autónoma de Galicia
(1008 (09/PPL-000003)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 9, do 04.12.2012

1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei para
presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P. do Bloque

Punto 2. Proposta de creación da Comisión Permanente non
lexislativa para Asuntos Europeos (art. 49 do Regulamento) (761
(09/SCPN-000001), do G.P. dos Socialistas de Galicia e (813
(09/SCPN-000002) do G.P. Popular de Galicia).
Punto 3. Comparecencias
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

3.1 1342 (09/CPP-000014)
Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias
Do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para informar dos obxectivos e das liñas
xerais de actuación política do seu departamento
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 13, do 11.12.2012
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Acumúlase na anterior a seguinte
3.2 990 (09/CPP-000010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Do Sr. conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, para informar das liñas de actuación da súa consellaría

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa situación das persoas afectadas pola fraude das participacións preferentes, subordinadas e outros produtos financeiros, tras a aprobación do plan de reestruturación de Novagalicia
Banco
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 13, do 11.12.2012

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 07.12.2012

Punto 4. Mocións
4.1 1746 (09/MOC-000001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda, e Ron Fernández, José Javier
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co financiamento da Real Academia Galega (Moción a
consecuencia da Interpelación núm. 866, publicada no BOPG
núm. 11, do 07.12.2012, e debatida na sesión plenaria do
18.12.2012)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24, do 02.01.2013

5.3 1304 (09/PNP-000093)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a rebaixa de tarifas nas peaxes da AP-9
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 19.12.2012

5.4 1712 (09/PNP-000144)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios, e dous deputados máis
Sobre o mantemento en Galicia do servizo de orientación, formación profesional e inserción laboral, así como a consignación para
o ano 2013 dos fondos orzamentarios necesarios para ese fin
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24, do 02.01.2013

4.2 1787 (09/MOC-000002)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co problema das persoas afectadas pola fraude das participación preferentes e das obrigas subordinadas das entidades
financeiras. (Moción, a consecuencia da Interpelación núm. 604,
publicada no BOPG núm. 5, do 28.11.2012, e debatida na sesión
plenaria do 18.12.2012)
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 24, do 02.01.2013

Punto 5. Proposicións non de lei
5.1 935 (09/PNP-000055)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre a derrogación polo Goberno galego do Decreto 79/2010,
do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario,
e a aplicación das medidas contidas no Plan xeral de normalización da lingua galega
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 11, do 07.12.2012

5.5 1846 (09/PNP-000160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e tres deputados máis
Sobre a elaboración dun plan de viabilidade futura que garanta a
obra social das antigas caixas de aforro galegas e o mantemento do emprego vinculado a ela
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 27, do 07.01.2013

5.6 1911 (09/PNP-000163)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre a extracción de minerais raros na serra do Galiñeiro
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 36, do 23.01.2013

5.7 2350 (09/PNP-000180)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel, e catro deputados máis
Sobre a elaboración e a implementación dunha estratexia de
atención ao paciente crónico adaptada á realidade e ás necesidades de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 41, do 30.01.2013

5.2 1063 (09/PNP-000069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús

5.8 2386 (09/PNP-000187)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel, e catro deputados máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación coa normativa estatal vixente en materia de asignación
de tripulacións mínimas, así como coa diversidade de esixencias
legais existente entre os distintos países da Unión Europea e
dentro da Organización Marítima Internacional

Vázquez Fernández, Manuel
Sobre a valoración do Sr. presidente da Xunta de Galicia da evolución dos datos do desemprego na Comunidade Autónoma

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

7.2 2954 (09/POPX-000005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a valoración do Sr. presidente da Xunta de Galicia da situación social e económica de Galicia

Punto 6. Interpelacións
6.1 525 (09/INT-000001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a valoración, así como as actuacións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galici,a respecto da actual situación do sector lácteo galego e a entrada en vigor do Decreto 1363/2012
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 5, do 28.11.2012

6.2 965 (09/INT-000039)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da convocatoria dalgunha oferta pública de emprego de persoal sanitario non licenciado e de persoal non sanitario
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 14, do 12.12.2012

6.3 1216 (09/INT-000060)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia, e dous deputados máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a aplicación do
canon da auga e do coeficiente de vertedura introducidos na Lei
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, así como no
decreto que a desenvolve
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 19.12.2012

6.4 1423 (09/INT-000073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis, e dous deputados máis
Sobre a valoración do Goberno galego do estado dos proxectos
industriais asociados ao Plan eólico
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 19.12.2012

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de
Galicia
7.1 2936 (09/POPX-000004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

7.3 2956 (09/POPX-000006)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as medidas que vai executar a Xunta de Galicia para previr e combater os casos de corrupción
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

Punto 8. Preguntas orais en Pleno
8.1 2502 (09/POP-000195)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre os beneficios sociais e económicos que xustifican a autorización polo Goberno galego da construción de novas instalacións
hidroeléctricas no río Xallas, nos concellos de Dumbría e Mazaricos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 41, do 30.01.2013

8.2 1707 (09/POP-000123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz, e dous deputados máis
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na construción
do dique flotante comprometido nos estaleiros da ría de Ferrol
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 25, do 03.01.2013

8.3 2905 (09/PUP-000008)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis, e tres deputados máis
Sobre a valoración do Goberno galego do peche en Vilaxoán da
fábrica de conservas CUCA
8.4 2145 (09/POP-000180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación na
que se atopan, no inicio do ano 2013, as redes de programación
musical e escénica existentes en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 37, do 24.01.2013

8.5 2655 (09/PUP-000007)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para afrontar as
débedas contraídas cos comedores escolares dos centros de
ensino de toda Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

8.6 2928 (09/PUP-000009)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para solucionar
o aumento do paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro de 2013
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

8.7 1937 (09/POP-000148)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel, e catro deputados máis
Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural e do Mar
en relación co acordo acadado no Consello de Ministros de Pesca
da Unión Europea que determinou os totais admisibles de capturas e cotas para o ano 2013
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 37, do 24.01.2013

8.8 2948 (09/PUP-000010)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Pacín, María Isabel, e sete deputados máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia dos encontros levados a
cabo no mes de xaneiro de 2013 coas organizacións profesionais
agrarias para avanzar no impulso de medidas de apoio destinadas ao sector lácteo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 46, do 6.02.2013

SUMARIO

Ábrese a sesión ás dez da mañá.

Promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia dos novos
deputados. (Punto preliminar da orde do día.)
A señora presidenta procede a solicitar a promesa ou o xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia por parte de tres novos deputados, para o que lle solicita ao señor secretario da Mesa que proceda ao chamamento.(Páx. 9.)
D. José Francisco Santos Regueiro, D. Gonzalo Trenor López e D. Javier Dorado Soto prestan a súa promesa e, consecuentemente, adquiren a condición plena de deputados. (Páx. 9.)

Proposta de tramitación, polo procedemento de lectura única, do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27
de decembro, dos horarios comerciais de Galicia, e, se é o caso, debate e votación deste proxecto de lei. (Punto primeiro da orde do día.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición: Sra. Prado Cores (BNG) (Páx. 9.), Sr. Sánchez García (AGE) (Páx. 10.), Sr. Gallego Lomba (S) (Páx. 11.) e Sra. Romero Fernández (P). (Páx. 12.)
Votación da proposta de tramitación, polo procedemento de lectura única, do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de
decembro, dos horarios comerciais de Galicia, e, se é o caso, debate e votación deste proxecto de lei: aprobada por 39 votos a favor, 32 en
contra e ningunha abstención. (Páx. 13.)

Debate e votación do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, dos horarios comerciais de
Galicia. (Punto primeiro da orde do día.)
Presentación do proxecto de lei: Sr. conselleiro de Economía e Industria (Conde López). (Páx. 14.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición e, se é o caso, defender as emendas presentadas: Sra. Prado Cores (BNG) (Páx.
16.), Sr. Sánchez García (AGE) (Páx. 19.), Sr. Gallego Lomba (S) (Páx. 21.) e Sra. Romero Fernández (P). (Páx. 24.)

Rolda de réplica dos grupos emendantes: Sra. Prado Cores (BNG) (Páx. 27.), Sr. Sánchez García (AGE) (Páx. 28.), Sr. Gallego Lomba (S)
(Páx. 29.)

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de imposto sobre os depósitos das entidades de crédito na Comunidade Autónoma de Galicia. (Punto primeiro da orde do día.)
Presentación da proposición de lei: Sr. González Santín (S). (Páx. 30.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición: Sr. Aymerich Cano (BNG) (Páx. 33.), Sr. Beiras Torrado (AGE) (Páx. 37.) e Sr. Puy
Fraga (P). (Páx. 39.)

SUMARIO

Rolda de réplica do grupo propoñente: Sr. González Santín (S). (Páx. 43.)

Debate de toma en consideración da Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P.
do Bloque Nacionalista Galego, de medidas urxentes en materia de execución hipotecaria. (Punto primeiro da orde do
día.)
Presentación da proposición de lei: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 44.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición: Sr. Fernández Calviño (AGE). (Páx. 47.)
O señor presidente (Santalices Vieira) chama o orador á cuestión. O señor Fernández Calviño (AGE) prosegue o seu discurso e o señor
presidente (Santalices Vieira) chámao á orde por primeira vez. (Páx. 47.)
O señor Fernández Calviño (AGE) continúa a súa intervención sen atender as sucesivas chamadas á orde do señor presidente (Santalices
Vieira). (Páx. 47.)
O señor Fernández Calviño (AGE) baixa da tribuna de oradores para deixar un sobre no escano do señor presidente da Xunta. Logo da terceira chamada á orde, o señor presidente (Santalices Vieira) retíralle a palabra e comunícalle que debe abandonar a sesión. (Páx. 48.)
O señor Fernández Calviño (AGE) abandona o salón de sesións. (Páx. 48.)
O señor Beiras Torrado (AGE) solicita a palabra e intervén por unha cuestión de orde relacionada co incidente precedente. (Páx. 48.)
Interveñen polo mesmo motivo os señores Jorquera Caselas (BNG) (Páx. 49.) e Losada Álvarez (S). (Páx. 49.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición (continuación): Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 50.)
Solicitan a palabra e interveñen por unha cuestión de orde os señores Jorquera Caselas (BNG) (Páx. 52.) e Losada Álvarez (S) (Páx. 52.),
cuestión á que responde a señora presidenta. (Páx. 52.)
Rolda dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición (continuación): Sr. Castiñeira Broz (P). (Páx. 53.)
Rolda de réplica do grupo propoñente: Sr. Pombo Rodríguez (BNG). (Páx. 56.)
Votación dos textos lexislativos
Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P. de Bloque Nacionalista Galego, ao Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006,
do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 57.)
Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, ao Proxecto de lei de modificación da Lei
13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx.
57.)

Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P. dos Socialistas de Galicia, ao Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do
27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 57.)
Votación do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia: aprobado por 41 votos
a favor, 32 en contra e ningunha abstención. (Páx. 57.)
Votación da toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de imposto sobre os depósitos das entidades
de crédito na Comunidade Autónoma de Galicia: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 57.)
Votación da toma en consideración da Proposición de lei para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, de medidas urxentes en materia de execución hipotecaria: rexeitada por 32 votos a favor, 41 en contra e ningunha abstención. (Páx. 58.)

SUMARIO

Proposta de creación da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos. (Punto segundo da orde do día.)
A señora presidenta somete á consideración do Pleno da Cámara unha proposta da Mesa do Parlamento, oída a Xunta de Portavoces, para
a creación da Comisión de Asuntos Europeos. Previamente abre unha rolda de posicionamento dos grupos parlamentarios, na que interveñen a señora Paz Franco (BNG) (Páx. 58.), o señor Ron Fernández (AGE) (Páx. 59.), a señora Soneira Tajes (S) (Páx. 60.) e o señor Castiñeira Broz (P). (Páx. 61.)
A proposta apróbase por asentimento. (Páx. 62.)
Suspéndese a sesión ás dúas e vinte e cinco minutos da tarde e retómase ás catro e vinte e sete minutos da tarde.
A señora presidenta anuncia o debate acumulado de dúas comparecencias. (Páx. 62.)

Comparecencia do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia,
para informar dos obxectivos e das liñas xerais de actuación política do seu departamento. (Punto terceiro da orde do día. )
Comparecencia do Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por solicitude do
G. P. dos Socialistas de Galicia, para informar das liñas de actuación da súa consellaría. (Punto terceiro da orde do día. )
Intervención do Goberno: Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Rueda Valenzuela). (Páx. 62.)
Rolda dos grupos parlamentarios: Sra. Paz Franco (BNG) (Páx. 71.), Sr. Fajardo Recouso (AGE) (Páx. 74.), Sra. Sestayo Doce (S) (Páx. 76.) e
Sra. Prado del Río (P). (Páx. 79.)
Réplica do Goberno: Sr. vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Rueda Valenzuela). (Páx. 81.)
A señora presidenta abre unha rolda especial de aclaracións, con dúplica do Goberno. (Páx. 85.) Nesta rolda interveñen a señora Paz Franco (BNG) (Páx. 85.), o señor Fajardo Recouso (AGE) (Páx. 86.) a señora Sestayo Doce (S) (Páx. 88.), a señora Prado del Río (P) (Páx. 89.) e
o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Rueda Valenzuela). (Páx. 90.)

Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D. José Javier Ron Fernández, sobre as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento da Real Academia Galega. (Punto cuarto da orde do día. )
O señor presidente (Santalices Vieira) comunica as emendas presentadas á moción. (Páx. 92.)
Intervención do autor: Sr. Ron Fernández (AGE). (Páx. 93.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sra. Pontón Mondelo (BNG). (Páx. 95.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sr. Caamaño Domínguez (S) (Páx. 96.) e Sr. Baamonde Díaz (P). (Páx. 99.)
O señor Ron Fernández (AGE) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 101.)

Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D.ª Carmen Gallego Calvar, sobre as actuacións que debe
levar a cabo o Goberno galego en relación co problema das persoas afectadas pola fraude das participacións preferentes e das obrigas subordinadas das entidades financeiras. (Punto cuarto da orde do día. )
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta moción. (Páx. 102.)

SUMARIO

Intervención da autora: Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 103.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Jorquera Caselas (BNG) (Páx. 105.), Sr. Beiras Torrado (AGE) (Páx. 106.), e Sra.
Pouso Maneiro (P). (Páx. 108.)
A señora Gallego Calvar (S) intervén para posicionarse respecto das emendas. (Páx. 110.)
Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D.ª Yolanda Díaz Pérez e D. José
Javier Ron Fernández, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co financiamento da Real Academia Galega: rexeitado por 30 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 111.)
Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa de D.ª María Carmen Gallego Calvar, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co problema das persoas afectadas pola fraude das participación preferentes e das obrigas subordinadas das entidades financeiras: rexeitado por 32 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención. (Páx. 112.).

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D.ª Ana Belén Pontón Mondelo e D.
Cosme Eladio Pombo Rodríguez, sobre a derrogación polo Goberno galego do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o
pluringüismo no ensino non universitario, e a aplicación das medidas contidas no Plan xeral de normalización da lingua galega. (Punto quinto da orde do día. )
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 112.)
Intervención da autora da proposición non de lei: Sra. Pontón Mondelo (BNG). (Páx. 112.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Baamonde Díaz (P). (Páx. 114.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sr. Vázquez Díaz (AGE) (Páx. 116.), e Sr. Caamaño Domínguez (S). (Páx. 117.)
A señora Pontón Mondelo (BNG) intervén para posicionarse respecto da emenda. (Páx. 118.)

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de D. Carlos Ignacio Aymerich Cano e D.
Francisco Jorquera Caselas, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación das
persoas afectadas pola fraude das participacións preferentes, subordinadas e outros produtos financeiros, tras a aprobación do plan de reestruturación de Novagalicia Banco. (Punto quinto da orde do día. )
A señora presidenta comunica as emendas presentadas a esta proposición non de lei. (Páx. 119.)
Intervención do autor da proposición non de lei: Sr. Jorquera Caselas (BNG). (Páx. 120.)
Intervención dos grupos parlamentarios emendantes: Sr. Beiras Torrado (AGE) (Páx. 122.) e Sra. Pouso Maneiro (P). (Páx. 123.)
Intervención dos grupos parlamentarios non emendantes: Sra. Gallego Calvar (S). (Páx. 124.)
O señor Jorquera Caselas (BNG) intervén para posicionarse respecto das emendas. (Páx. 125.)
Suspéndese a sesión ás nove e vinte e dous minutos da noite.
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Ábrese a sesión ás dez da mañá.
A señora PRESIDENTA: Bos días.
Ábrese a sesión.
A orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, polo que non se procede á súa lectura.
Xustificou a súa inasistencia a deputada dona Concepción
Burgo López.

Promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á
Constitución e ao Estatuto de autonomía de Galicia dos
novos deputados
A señora PRESIDENTA: Antes de entrar no desenvolvemento da orde do día, dando cumprimento ao previsto no
artigo 5 do Regulamento, procederemos a solicitar a prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade
á Constitución e ao Estatuto de autonomía dos novos deputados en substitución das baixas producidas dende a última
sesión plenaria.
Segundo o procedemento, a fórmula é a de contestar “si,
xuro” ou “si, prometo” á pregunta desta presidencia. E de
seguido o secretario, don José Manuel Balseiro Orol, fará o
chamamento dos señores deputados para que dende o propio
escano contesten á pregunta que lles vai formular esta presidencia.
Señores deputados, ¿xuran ou prometen acatar e gardar
fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia?
Señor secretario.
O señor SECRETARIO (Balseiro Orol):
Santos Regueiro, José Francisco: “Si, prometo”.
Trenor López, Gonzalo: “Si, prometo”.
Dorado Soto, Javier: “Si, prometo”.
A señora PRESIDENTA: Unha vez prestada a promesa,
adquiren a condición plena de deputados.
9
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Continuamos co desenvolvemento entón da orde do día,
co punto de textos lexislativos.

Proposta de tramitación, polo procedemento de lectura
única, do Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006,
do 27 de decembro, dos horarios comerciais de Galicia, e,
se é o caso, debate e votación deste proxecto de lei
A señora PRESIDENTA: A Mesa, oída a Xunta de Portavo-

ces, na reunión do día 5 de febreiro de 2013, acordou propor
ao Pleno da Cámara a tramitación polo procedemento de lectura única deste proxecto de lei, ao abeiro do disposto no
artigo 134.1 do Regulamento.
Antes de someter a votación a proposta de tramitación
polo procedemento de lectura única, ábrese unha rolda de
posicionamento dos grupos parlamentarios, por un tempo
máximo de cinco minutos.
En primeiro lugar, ten a palabra, en representación do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, dona
Montserrat Prado Cores.
A señora PRADO CORES: Moi bo día.
Efectivamente, o artigo 134 do Regulamento deste Parlamento establece que, cando a natureza dun proxecto de lei
o aconsellar ou a súa simplicidade de formulación o permitir, o Pleno da Cámara poderá tramitalo directamente en lectura única ante o Pleno. Pero no BNG cremos que estamos
diante dun tema de máxima importancia para o sector
comercial de Galiza, que non se pode despachar polo trámite de urxencia en lectura única. A natureza do proxecto aconsella xusto o contrario do que vostedes propoñen hoxe aquí.
Unha modificación normativa que afecta a un sector de tanta
relevancia como é o comercio en Galiza, polo número de
establecementos que representan, polo número de empregados que teñen, pola importancia que representa no PIB galego, non pode facerse cun procedemento como é a lectura
única, que impide o debate, a formulación de propostas aos
grupos parlamentares.
A Lei 13/2006, de horarios comerciais de Galiza, foi
obxecto dun altísimo consenso co sector, e aprobada por
unanimidade desta Cámara, e vostedes non poden traer aquí
unha modificación desta normativa, que vai ter un enorme
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impacto negativo no sector comercial galego, como se dun
trámite sen importancia se tratara.
A modificación que pretenden ten un altísimo rexeitamento. As asociacións de comerciantes, sindicatos, traballadores e traballadoras cuestionan esta modificación, elemento máis que suficiente para que nesta Cámara, onde reside a
soberanía popular, se dea un debate en profundidade, con
tempo, onde os deputados e deputadas poidamos facer aportacións e presentar emendas.
Lonxe diso, optan polo trámite de urxencia e lectura
única. Para vostedes, señores da Xunta e do Partido Popular,
esta é a proposta: ou a tomas ou a deixas, e, ademais, rapidiño. É o seu xeito de facer as cousas, é unha proba máis de
como entende o PP a democracia e o respecto a este Parlamento e o papel que debe xogar como centro do debate político en Galiza.
O que pretenden facer hoxe aquí si que é un atentado a
unha alta institución do Estado, señora presidenta. Debería
vostede tomar nota. Vostedes son os que faltan ao respecto a
este Parlamento furtando o debate, e non os cidadáns que
veñen a esta Cámara a pedir respostas e solucións aos seus
problemas, causados polas súas políticas.
Vostedes son os que deberían asinar ao entrar aquí no
Parlamento, un papeliño, ese escrito de conformidade que
lles queren facer asinar aos cidadáns, de cales son as normas
deste Parlamento, onde se lles lembrara que son deputadas e
deputados do Parlamento galego e a súa obriga é defender os
intereses de Galiza e dos seus cidadáns, e non os intereses
dos oligopolios. Deberían ter que asinar esa conformidade,
e, en canto a incumpriran, ser convidados a abandonar a
sala; e é evidente que ían estar máis tempo fóra deste Parla-
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proxecto de lei, a maioría das alegacións formuladas, maioritariamente por entidades asociativas, representativas do
sector, propuxeron o mantemento do réxime actual de horarios comerciais, pero vostedes fan oídos xordos, non escoitan o sector; non aceptaron nin unha soa das súas propostas.
O que deberían ter feito por trámite de urxencia era opoñerse frontalmente ao Real decreto lei 20/2012 do Estado,
por abusivo e arbitrario, abuso dun procedemento excepcional para temas que non o son.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PRADO CORES: A Constitución esixe a concorrencia de extraordinaria e urxente necesidade para lexislar
por esa vía, e é evidente que esta modificación da Lei de
horarios non cumpre eses requisitos. Estamos, polo tanto,
diante dun abuso da tramitación de excepción, sen ningunha
xustificación, só a prepotencia e o moi escaso democrático
sentido que vostedes teñen. A única xustificación de traer
esta modificación dun proxecto de lei polo trámite de urxencia e pola lectura única é o ordeno e mando...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora PRADO CORES:... e o non respecto aos sectores
económicos deste país.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Sánchez García.

mento que dentro.

O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Hoxe non nos poñen auga.

Demostran moi pouco sentido democrático, ao entender
do Bloque Nacionalista Galego, que o Goberno pretenda
impor por lectura única unha norma que vai derrogar un
modelo aprobado –como xa dixen antes– cun altísimo consenso co sector.

Bos días. Bos días, señora presidenta.

O resultado da exposición pública deste proxecto de lei
que traen hoxe aquí é claro a este respecto. Como vostedes
mesmo recoñecen na documentación que adxuntan a este

Basicamente quedou todo bastante ben explicado coa intervención da compañeira do Bloque Nacionalista Galego. Por se
se me olvida, a Alternativa Galega de Esquerda tamén se opón
a que este trámite se faga polo procedemento de lectura única.
Eu, que son novo neste Parlamento, cando vin a proposta, preguntei que era isto da lectura única, e a min contestá10
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ronme así, para ser prácticos, que era, que o querían facer
pola vía rápida. E como xa está todo dito, vou contar a anécdota que se me veu á cabeza cando me dixeron isto da vía
rápida, ¿non?
Hai anos, un dos que me serviron de mestres na miña
vida política, Guillermo Fernández-Obanza, Mito, que se
presentaba polos Verdes ás eleccións europeas –non pasou á
historia por sacar moi bos resultados–, acompañoume a unha
entrevista na que lle ían preguntar por temas relacionados
coa área metropolitana da Coruña. El tomábase moi a broma
ese sempre debate que hai na Coruña dos accesos á cidade,
¿non? Cando lle preguntaron: señor Fernández-Obanza,
¿qué opina usted de la vía rápida de penetración? El dixo: lo
de la penetración me parece una grosería, y si es por la vía
rápida, mucho más. (Risos.)
Isto de que veñan aquí pola vía rápida tamén nos parece
a nós unha grosería e nos parece unha falta de respecto.
Cando vostedes están pedindo respecto a esta institución,
pois tamén nos parece unha falta de respecto que se nos furte
a posibilidade de dar un debate en profundidade... (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Cremos... Voulle ter
que pedir a vostede silencio,... (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Por favor, señor Sánchez, faga o
favor de falar...
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Os paxaros disparan as escopetas aquí, bueno.
Por unha parte, nós cremos que é un tema moi importante, de moita transcendencia, a fixación dos horarios
comerciais, como para despachalo por este tipo de procedemento. Define un tipo de comercio, define un tipo de
consumo e define tamén, axuda a definir un tipo de sociedade. Polo tanto, cremos que se lle debe dar a importancia
que ten.
Pero, se do que se trata é de tragar coas políticas que se
nos impoñen de arriba, do Fondo Monetario Internacional e
do Goberno central do Estado, pois nós non tragamos. Non
tragamos con que nos fagan asumir políticas dende fóra, que
debían ser políticas definidas dende aquí, dende os galegos
e as galegas, e tampouco tragamos con que nos impoñan
estas urxencias.
11
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Nada máis. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ten
a palabra o señor Gallego Lomba.
O señor GALLEGO LOMBA: Grazas, presidenta.
Señoras e señores deputados.
Eu, que non son novo nesta Cámara, fun ponente da anterior lei, unha lei na que nos custou moitísimo, moitísimo,
acadar un consenso entre os representantes dos pequenos
comercios, os representantes das asociacións comerciais, os
representantes da federación comercial, os representantes
dos sindicatos, e sobre todo nos custou moito chegar a un
acordo co Grupo Popular.
Eu, daquela –sigo estando no Grupo Socialista–, estaba
no grupo que apoiaba ao Goberno, xunto co BNG, e tiñamos
maioría, e sen embargo fixemos un gran esforzo, un gran
esforzo, por conseguir que a lei saíra por unanimidade. Pero
vostedes están a outra cousa. Vostedes están neste Parlamento, no Goberno de Galicia, dedicados única e exclusivamente a pasar o rodillo, a desprestixiar o que é a Cámara, a
representación soberana do pobo galego.
Por favor, nós presentamos a emenda á totalidade para
que retiren o texto pola vía de urxencia. Pedímosllelo, que
recapaciten, que pensen, que é algo moi importante para
un sector que está en crise, para un sector que está pasándoas fatal, que as está pasando canutas, para un sector
onde os peches dos comercios son o día a día no sector,
onde os traballadores e traballadoras cada día van máis ao
paro.
E o que pretenden vostedes é que non se faga un debate
nesta Cámara, o que pretenden vostedes é levar pola porta de
atrás unha modificación que non beneficia a ninguén, e
sobre todo non é que non beneficia a ninguén, é que están en
contra os comerciantes, todos, todas as asociacións de
comerciantes, toda a federación de comerciantes están en
contra, os tres sindicatos maioritarios con representación
están en contra –a CIG, Comisións Obreiras e UXT–, e vostedes queren tapar e levar isto de tapadillo.
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Pois non, nós estamos en contra. Pedímoslles que recapaciten, pedímoslles que o fagan como o deben de facer, que
é, pois, con debate, con debate en Comisión, con debate en
Pleno, e entre todos busquemos o mellor para un sector que
o está pasando moi mal, busquemos o mellor entre todos
para un sector –como dicía antes– que vai caendo en picado.
E sobre todo o que pretenden vostedes e o que están facendo vostedes é que benefician ás grandes superficies, unha
política do Partido Popular de sempre, beneficiar ao grande,
beneficiar ao que máis ten, neste caso beneficiar as grandes
superficies.
Con esta ampliación de horarios comerciais, con esta
nova lei, estamos convencidos de que o primeiro que
debían de facer é recorrer, ver se é inconstitucional –que
nós cremos que si–, porque as competencias do comercio
en Galicia son única e exclusivamente da Xunta de Galicia.
O primeiro que tiñan que facer vostedes, en vez de liberalizar os horarios, era pois buscar a forma de recorrela ante
o Constitucional, e despois deixar a lei como estaba, e se a
queren modificar, pois, por favor, fágano pero con debate;
fágano co debate de todos os partidos e fágano, que entre
todos podemos chegar a un acordo como chegamos, cando
Emilio Pérez Touriño era presidente naquela lexislatura,
con grande esforzo de todos, pero de todos. Participamos
todos, discutimos moitísimo e, sen embargo, saímos a
adiante.
E o que non poden agora vostedes é traernos unha lei
pola porta de atrás, unha lei de présa e correndo, unha lei que
unha vez máis deixa este Parlamento fóra de lugar e fóra de
sitio. E, unha vez máis, o Grupo Parlamentario Popular confunde o lexislativo co Executivo.
Pídolles aos deputados e deputadas do Grupo Popular
que recapaciten, que pensen que o Goberno non sempre
ten razón –porque non sempre ten razón–, que fagamos
unha lei entre todos e a debatamos entre todos, e ao final
farase unha lei que nisto axudará moito ao pequeno e
mediano comercio.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra a señora Romero Fernández.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.
Señor presidente, señores conselleiros, deputadas, deputados, bos días.
Estamos neste momento a debater o punto 1 da orde do
día, que non é outro que a necesidade de tramitación polo
procedemento de lectura única da modificación da Lei
13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de
Galicia. Non estamos pois a debater sobre o contido nin o
fondo da lei, estamos no momento de acordar no pleno da
Cámara unha tramitación parlamentaria.
O artigo 134 do Regulamento do Parlamento establece
que, cando a natureza dun proxecto de lei o aconsellara ou a
súa simplicidade o permitira, o Pleno da Cámara poderá acordar a tramitación deste proxecto polo procedemento de lectura única. Unha vez adoptado o acordo, procederase ao debate,
similar ao debate de totalidade, onde os grupos parlamentarios
poderán explicar á sociedade galega en xeral, e ao sector
comercial en particular, o por que se debe aprobar ou rexeitar
esta modificación da Lei de horarios comerciais de Galicia.
O pasado mes de xullo do 2012 o Goberno de España, aos
sete meses da súa toma de posesión, tivo que pór en marcha o
real decreto lei, cun conxunto de medidas co obxectivo de
garantir a estabilidade presupostaria e ao mesmo tempo
fomentar a capacidade de competir da economía española; é
dicir, medidas para fomentar a capacidade económica para
saír da crise. Trátase de medidas que había que tomar como
país e que o Goberno anterior –o Goberno socialista– non foi
quen de afrontalas por motivos meramente electoralistas, por
falta de responsabilidade de Estado ou por descoñecemento.
Medidas que houbo que tomar porque o Goberno anterior,
lonxe de pór en práctica as políticas acordes á situación de
crise económica que estabamos a padecer, optou por políticas
expansivas de gastos que non gardaban relación coa capacidade de recadar impostos nin coa capacidade de financiarse; é
dicir, optou por máis déficit e máis débeda.
O título V do Real decreto lei 20/2012, de medidas
urxentes para garantir –repito– a estabilidade orzamentaria e
12
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de fomento da competitividade, modifica a Lei básica estatal de horarios comerciais, a 1/2004, introducindo unha
maior liberalización de horarios de apertura comercial en
domingos e festivos. Esta medida, por certo, recomendada
en reiteradas ocasións por organismos internacionais como o
Fondo Monetario Internacional e a OCDE... (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
Está falando a señora Romero.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Repito: recomendada en
reiteradas ocasións polo Fondo Monetario Internacional e a
OCDE. E a modificación desta normativa de carácter básico
afecta a determinados preceptos da Lei galega de horarios
comerciais, amparándose no artigo 149.1.13 da Constitución
española, que recoñece a competencia estatal sobre as bases e
a coordinación da planificación xeral da actividade económica.
A propia norma habilita as comunidades autónomas a
establecer a súa propia normativa en materia de horarios
comerciais, respectando a lexislación básica estatal. Por iso
resulta inescusable e inaprazable unha modificación da Lei
13/2006, de horarios comerciais de Galicia, que adapte a
nova normativa básica establecida á realidade comercial
galega. En virtude do disposto na disposición transitoria
décimo cuarta, desde o 1 de xaneiro resulta de plena aplicación o disposto en materia de horarios comerciais a nivel
estatal mentres as comunidades autónomas non adopten a
normativa.
Noutras palabras, señorías, nestes momentos, ata que
non regulemos os horarios, todas as grandes superficies de
Galicia poden abrir todos os días da semana. E isto non é o
que queren nin este grupo parlamentario... (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: Señor Gallego.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ:... nin o Goberno do presidente Feijóo para Galicia, porque sabemos da importancia...
A señora PRESIDENTA: Señor Gallego.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ:... do sector comercial do
noso país, e estamos especialmente sensibilizados coa difícil
13
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situación que están a padecer desde que comezou esta crise
alá polo 2007 os pequenos comerciantes galegos. Por iso
–repito–, é inescusable e inaprazable esta modificación da
nosa Lei de horarios comerciais a través do procedemento de
lectura única, pola natureza urxente da mesma.
E por se alguén nesta Cámara non está suficientemente
sensibilizado cos pequenos comerciantes do noso país...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ:... e non está a compren-

der a inseguridade xurídica que padecen neste momento,
esta modificación tamén cumpre outro dos requisitos para
ser tramitados por este procedemento, que é a simplicidade,
simplicidade que as súas señorías poden comprobar botando
unha ollada ao texto, señorías. Isto é o que se modifica: facer
máximos os mínimos que marca a lei estatal.
E aquí non caben aportacións, señora Prado, porque non
imos aceptar nada máis que non sexan os mínimos que
ampara a lei. Por iso, por urxencia e por simplicidade, este
grupo parlamentario considera que...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ:... é necesaria a tramitación polo procedemento de lectura única.
Sobre quen defende as grandes superficies comerciais e
os problemas do sector falaremos logo, señor Lomba.
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Ben, sometemos a votación a proposta de tramitación polo procedemento de lectura única.
Pechamos as portas.
Votación da proposta de tramitación, polo procedemento de lectura única, do Proxecto de lei de modificación da
Lei 13/2006, do 27 de decembro, dos horarios comerciais de
Galicia, e, se é o caso, debate e votación deste proxecto de
lei
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 39; votos en contra, 32.
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O resultado da votación é positivo.
En consecuencia, queda aprobada esta proposta de tramitación polo procedemento de lectura única.

Debate e votación do Proxecto de lei de modificación da
Lei 13/2006, do 27 de decembro, dos horarios comerciais
de Galicia
A señora PRESIDENTA: Aprobada a proposta de tramitación, iniciarase o debate e votación do texto.
Para a presentación do proxecto de lei ten a palabra o
conselleiro de Economía e Industria, don Francisco José
Conde López.
O señor CONSELLEIRO DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
(Conde López): Grazas, señora presidenta.
Señoras e señores deputados, amigos e amigas.
Sometemos hoxe á consideración do Parlamento un proxecto de lei que cremos de suma importancia para Galicia.
Este texto –como saben– vén modificar a Lei 13/2006, de
horarios comerciais de Galicia, e é o resultado da urxente
necesidade que temos de adecuarnos ao novo marco derivado do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas
para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da
competitividade, un real decreto lei que establece unha nova
normativa de carácter básico que afecta a nosa Lei de horarios comerciais.
A Lei de horarios comerciais de Galicia é unha lei necesaria, é unha lei de equilibrios e é unha lei de consenso. E
cremos que hoxe se ven reproducidas estas tres características porque, efectivamente, estamos ante unha modificación necesaria, que tamén nos gustaría que fose de consenso, e cun obxectivo claro de seguir mantendo o equilibrio
do sector comercial galego. Necesaria, de consenso e de
equilibrio, así naceu esta lei e así pretendemos que continúe a ser.
Pero antes de pasar a explicarlles polo miúdo o texto que
presentamos, quixera dedicar os primeiros instantes desta
intervención a enmarcar a situación e a importancia do
comercio en Galicia. Sei que todos vostedes saben da trans-
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cendencia do comercio minorista tanto na nosa comunidade
como no conxunto do Estado. Son máis de 50.000 comercios en toda Galicia, o que permite a súa presenza tanto no
centro como nos barrios das cidades, tanto nas cabeceiras
de comarca como nas aldeas, e en cada lugar o comercio
adáptase sempre ás circunstancias que o rodean. O grao de
especialización, o tipo de atención, o prezo, pero tamén os
horarios comerciais, son todos resultado dun delicado equilibrio entre as capacidades do vendedor e as necesidades do
cliente.
Falando en termos económicos, atopámonos nun comercio que dá traballo e sustento a máis de 120.000 persoas en
Galicia, e iso é un 12 % da nosa poboación ocupada. En termos de facturación, estamos falando de máis de 16.000
millóns de euros mobilizados cada ano. É certo que as cifras
ás que me estou a referir experimentaron un empeoramento
nos últimos anos, pero tamén é certo que Galicia presentou
uns indicadores máis favorables que os do conxunto de
España. E temos disto dous exemplos: en primeiro lugar, cun
descenso no número de ocupados entre 2008 e 2011 dous
puntos porcentuais menor que a media estatal; e, en segundo lugar, cunha redución do volume de negocio que foi a
metade que no resto de España.
Estes datos, que nos permiten estar por riba da media de
España a pesar do acusado descenso do consumo, débense
tanto ao esforzo e bo facer dos nosos comerciantes e empresarios, que traballan a reo pola competitividade do sector, e
tamén, como non, ás políticas de comercio emprendidas pola
Xunta de Galicia na última lexislatura, como foi o Plan
Ágora ou a promoción das nosas rúas comerciais e prazas de
abasto. De feito, cómpre lembrar que Galicia é a terceira
comunidade autónoma que destina máis fondos da administración ao impulso e mellora do comercio.
Pero temos que ver máis alá dos termos económicos. O
comercio, especialmente o pequeno comercio, ten unha
fonda influencia na calidade de vida dos galegos e das galegas, quizais aínda máis nunha terra como a nosa, definida
por unha orografía tan complicada como fermosa, unha climatoloxía que non sempre é favorable e sobre todo pola dispersión poboacional.
Neste marco os pequenos comercios supoñen un elemento esencial na vertebración territorial, sendo un elemen14
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to clave no abastecemento ata o último recuncho de Galicia.
Tamén son unha peza clave ao conferir habitabilidade e
seguridade ás nosas vilas e cidades. Unha rúa con comercio
é unha rúa con vida, unha rúa dinámica e unha rúa segura.
Este é o marco no que nos desenvolvemos, e por iso,
dende o máis absoluto respecto ao comercio e sensibilidade
co comercio, con todo o comercio, presentamos esta modificación da Lei de horarios comerciais.
O Real decreto lei 20/2012 introduciu cambios nos horarios comerciais de toda España baseándose –como xa se
dixo nesta Cámara– nunha recomendación reiterada de organismos internacionais como o Fondo Monetario Internacional e a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, que o vían acaído para a revitalización
económica. Non obstante, é certo que Galicia é un territorio
particular. Temos unhas características propias que nos diferencian do resto do Estado e que se fan aínda maiores segundo nos afastamos do centro das cidades. A nosa estruturación
en comarcas inflúe no modelo comercial galego, caracterizado por unha presenza da pequena e mediana empresa
comercial nas cabeceiras comarcais. A maioría destas instalacións son pequenos negocios multiservizo e multimarca
que xa dispoñen de liberdade horaria nestes momentos.
Por todo iso, asumimos obrigado respecto á normativa
básica aprobada polo Goberno central, pero tamén facemos
o maior esforzo posible na defensa e promoción do comercio de proximidade, atendendo sempre ás súas particularidades concretas. Unha defensa do comercio de proximidade
que intenta colaborar na súa competitividade e no seu desenvolvemento.
No referente aos horarios, o pequeno comercio seguirá

tendo, como xa ten agora, liberdade horaria. Coa modificación introducida polo real decreto lei, esta liberdade a partir
de agora será aplicable aos establecementos comerciais
cunha superficie útil de exposición e venda ao público de ata
300 metros cadrados, fronte aos 150 metros cadrados
actuais, coa excepción dos que pertenzan a grandes empresas ou grupos de distribución. Para o resto de establecementos fíxanse un total de dez domingos e festivos de apertura
autorizados ao ano, que é o mínimo permitido pola normativa estatal. Como saben, hoxe en día son oito os domingos e
festivos de apertura autorizada.
15
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Na Xunta de Galicia, polo tanto, optamos polo mínimo
posible, sendo sensibles co comercio de proximidade e
intentando non romper o equilibrio que mantén as súas posibilidades de crecemento. De todos os xeitos, non hai variacións respecto da forma de determinación destes domingos e
festivos de apertura autorizada, que deben ser definidos,
como ben saben todos vostedes, por unha orde da Xunta de
Galicia que cada ano consulta ao sector. E mantense, polo
tanto, a prohibición de apertura en cinco datas de especial
importancia en Galicia: o Día de Aninovo, o Día Internacional dos Traballadores, o Día das Letras Galegas, o Día de
Galicia e o Día de Nadal.
Por outra banda, a normativa estatal incrementa o anterior horario comercial máximo de 72 horas á semana por un
horario a decidir pola Comunidade Autónoma, aínda que
nunca inferior a 90 horas semanais. De novo entendemos
que o máis acaído para Galicia é lexislar no mínimo posible,
por iso propoñemos a esta Cámara as 90 horas.
No referente ás sancións, o Goberno tamén está a buscar
o equilibrio en canto á normativa sancionadora no comercio,
na que facemos variacións cun dobre obxectivo: por unha
banda, equiparar as contías das sancións coas recollidas
actualmente na Lei de comercio interior de Galicia do ano
2010; e, por outra, tamén adecualas, de forma que as infraccións leves non castiguen excesivamente o pequeno comercio e que as moi graves teñan un efecto disuasorio incluso
para as grandes superficies.
Deste xeito, as infraccións leves, como poden ser non
expoñer o horario de apertura de forma visible ao público ou
excederse no tempo de apertura por primeira vez, pasan dun
máximo de 60.000 euros a un máximo de 1.500. Nestes
momentos, simplemente non expoñer o horario de apertura
de forma visible ao público podía supoñer unha sanción de
ata 60.000 euros para o pequeno comercio. Ao mesmo
tempo, amplíase o abano sancionador para as infraccións
moi graves, que se centran na reincidencia en infraccións
graves. Esta reincidencia pasará de estar entre 300.500 euros
a 600.000, a estar entre 50.000 ata 1.000.000 de euros.
Para graduar o importe das sancións continuaremos aplicando os mesmos criterios que ata agora, valorando a superficie de venda do establecemento, o volume de vendas ou a
pertenza a unha gran empresa ou grupo. Deste xeito, o noso
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fin no eido das sancións é evitar que infraccións leves poidan supoñer sancións que aboquen ao peche a un pequeno
comercio e disuadir da reincidencia das infraccións graves,
independentemente do tamaño do comercio.
Por poñer dous exemplos: co réxime sancionador anterior, un comercio que por dúas veces non tivera adecuadamente exposto o horario podía ser sancionado cun global
mínimo de 360.000 euros, e co novo sistema importaría
50.500 euros. Insisto, estou falando dun exemplo dun
comercio calquera que sexa o seu tamaño. Por outra banda,
a unha grande superficie que abra dous domingos non autorizados en catro anos imporíaselle unha sanción de ata un
millón de euros, importe que consideramos que terá un efecto disuasorio.
En resumo, señorías –e vou terminando–, presentamos
hoxe unha lei adaptada ás necesidades de Galicia. Unha lei
que, respectando o marco competencial estatal e a lexislación básica en materia de comercio, consegue manter un
equilibrio coidadosamente obtido. Unha modificación
–como iniciaba na miña comparecencia– que entendemos
que é necesaria, que é de equilibrio e que tamén pretendemos que sexa de consenso.
Necesaria porque precisamos definirnos dentro do marco
lexislativo estatal, e así lle damos ao comercio –a todo o
comercio, tamén ao comercio minorista– a seguridade xurídica que precisa. De equilibrio porque posibilita unha oferta
comercial completa, equilibrada e diversa para os consumidores, ao tempo que se mantén o tándem idóneo entre as
empresas máis pequenas e as grandes dentro da nova lexislación básica. E de consenso, un consenso que entendemos
precisa máis que nunca o sector comercial galego.
Pero sobre todo, señorías, pretendemos tamén que a lei
favoreza a competitividade do sector, posibilitando unha
oferta completa e diversa para os consumidores e axustándose aos mínimos esixidos pola normativa estatal. Por iso
remato solicitándolles o seu apoio para a aprobación desta
modificación da Lei de horarios comerciais, posto que estou
convencido de que todos os que estamos presentes nesta
Cámara compartimos unha fonda preocupación polo desenvolvemento económico de Galicia e tamén polo desenvolvemento de todo o sector comercial do país.
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Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Rolda de defensa das emendas á totalidade, de devolución e de posicionamento respecto do proxecto de lei.
Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Prado Cores.
A señora PRADO CORES: Eu non sei se realmente compartimos a preocupación polo sector comercial galego, porque, de compartila, dende logo estarían facendo algo totalmente diferente ao que están a facer. Pero o que si ten o
BNG é unha fonda preocupación polo Goberno que estamos
a padecer en Galiza.
Acaba de usar vostede palabras como que é necesaria,
que fomenta o equilibrio, que vai revitalizar o comercio, a
competitividade... Puido aforrar todas esas palabras, o único
que quixo dicir é que hai que obedecer a quen mande.
Mire, as hemerotecas ás veces xogan moi malas pasadas.
Resulta que hai case nada membros da consellería que vostede agora representa, e o ex conselleiro, sentado aquí nesta
bancada, dicía cousas coma esta –e están aí os xornais–:
“Galicia manterá os horarios comerciais pese a que o Goberno ultima liberalizalos”. “A Xunta rechaza a liberalización
de horarios comerciais propostos polo Goberno”. “A Comunidade Autónoma de Galiza ten regulados os seus horarios
comerciais nun clima de consenso e funcionan perfectamente coa lexislación aprobada no 2006, con consenso –efectivamente– e con moito diálogo co sector”. “Non vemos razoable modificar a normativa en vigor”. “Lembrámoslle ao
Goberno central que Galiza ten competencias exclusivas en
materia de comercio”. ¡Manda narices! Todo isto dicíano
vostedes hai catro días, e resulta que hoxe veñen aquí a dicir
o contrario, non sei se porque o cren ou porque simplemente hai que obedecer a quen manda, hai que obedecer os
amos, hai que poñerse ao servizo do gran capital.
Miren, o problema do comercio galego non son as horas
para mercar, non é que sexan poucas. O problema do comercio son os case 300.000 parados e paradas que hai neste país,
son os centos de persoas que non cobran ningunha presta-

ción. O problema do comercio galego son os fogares nos que
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non entra nin un euro. O problema do comercio galego son
as rebaixas dos salarios, a eliminación da paga extra aos funcionarios, a suba do IVE. É dicir, o problema do comercio
galego son as medidas que vostedes están a poñer en marcha
un día si e outro tamén.
O problema non é que a xente necesite máis horas nin
máis días para mercar, o que necesita o comercio é que a
xente teña traballo, teña cartos para chegar a fin de mes, para
cubrir as súas necesidades básicas e para comprar. Iso é o
que necesita o comercio galego.
O problema é, efectivamente, a diminución drástica do
consumo. O problema é a falta de crédito que os está afogando, o peche das liñas de financiamento, a non renovación
das pólizas. Saben vostedes que a non renovación das pólizas por parte das entidades financeiras estalle imposibilitando o aprovisionamento de mercancías e o mantemento dos
seus empregados. O problema é a non concesión de crédito
por parte desas entidades financeiras que están recibindo
miles de millóns de euros e ás que non se lles pon como condición, non se lles obriga, facilitar o crédito aos autónomos,
aos comerciantes e ás familias.
Ese é o auténtico problema do comercio galego. Son as
súas políticas e son os problemas que lles xeran, que non
teñen vostedes ningunha présa en solucionarllos e si teñen
moita présa en poñerlles máis problemas, en crearlles dificultades. E esta modificación deste proxecto de lei significa
crearlle dificultades ao comercio galego.
A pregunta é: ¿cal é o obxectivo deste proxecto de lei?
Porque nin vai reactivar o consumo, como vostede acaba de
dicir, nin vai reactivar o sector nin vai crear emprego. E a
resposta é ben doada. Primeiro, ¿por que se trae aquí? É

unha medida para drenar máis recursos cara ás grandes
superficies comerciais. Esa é a gran razón: desviar as compras do pequeno comercio cara ás grandes superficies, sobre
todo nun momento coma este de escasa demanda. E este proxecto, lonxe do discurso oficial que pretende dicirnos iso,
que vai crear emprego, as grandes superficies non van contratar máis xente porque xa non o fixeron con outras modificacións, senón que o que vai significar é a precarización,
sinxelamente a adaptación do horario laboral ao horario
comercial. Iso é o que vai significar: cambios de quenda, traballar os domingos a cambio dun día libre pola semana
17
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–como se fose o mesmo traballar un domingo que un día
pola semana–, máis xornada, menos salarios, máis precarización. Peores condicións laborais para a maioría dos autónomos e das autónomas, que van ter que estar máis horario
no seu negocio, máis horas detrás do mostrador, señor conselleiro, máis horas detrás do mostrador –porque é evidente
que non poden contratar máis xente–, peores condicións
para os autónomos e para os traballadores.
O que significa, sinxelamente, este proxecto de lei, na
práctica, é a liberdade de horarios vinte e catro horas ao día,
trescentos sesenta e cinco días ao ano. Iso é o que aprobou,
o decreto que aprobou o Goberno do Estado e ao que vostedes non se opuxeron.
Este decreto vai propiciar a desaparición de moitos
comercios de proximidade, por se os que xa pecharon lle
parecen poucos, señor conselleiro. Pode dar unha volta por
calquera das vilas e cidades deste país e verá que a imaxe é
desoladora. Péchase, traspásase, alúgase, véndese, esa é a
tónica xeral. Case 20.000 establecementos pechados nos
últimos catro anos, 40.000 empregos menos. Agora si, estamos mellor, ¡eh!, estamos mellor que non sei que outras partes do Estado, estamos por encima da media, é un gran consolo, é un gran consolo.
Podiamos falar da conciliación da vida familiar e laboral.
Vostedes para iso é unha mera declaración, un bonito que
poñen nos papeis. Porque supoño que sabe que máis do 60 %
das persoas que traballan no comercio son mulleres, mulleres que traballan moitas horas e cobran baixos salarios. ¿Cre
vostede que con esta modificación de máis horas, máis días,
vai permitirlles algún tipo de conciliación? ¿Vai mellorar
nalgunha medida as súas condicións laborais? Xa lle contesto eu: non, radicalmente non.
E este proxecto vai contribuír á recentralización de competencias no Estado e ao baleirado das xa escasas competencias que ten Galiza. A súa obriga, como Goberno de Galiza, é blindar as competencias en materia de comercio fronte
ás medidas liberalizadoras e centralizadoras do Goberno
central comandadas por Mariano Rajoy. Pero, unha vez
máis, para o Partido Popular de Galiza, España é o primeiro,
primeiro é España, os intereses dos oligopolios e non Galiza
nin as necesidades dos seus sectores económicos nin as
necesidades do comercio.
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Galiza ten, conforme ao artigo 30.I.4 do Estatuto de
autonomía, competencias exclusivas en materia de comercio
interior. E a proposta estatal que lles serve de base para traer
hoxe aquí este proxecto viola esa competencia exclusiva. A
propia Lei estatal 1/2004 establece que lles corresponde ás
comunidades autónomas regular os horarios para a apertura
e o peche dos locais comerciais nos seus respectivos ámbitos territoriais.
Estamos a asistir a un auténtico espolio competencial,
diante do cal o Goberno galego o que fai é quedar de brazos
cruzados. Terían que ter imposto recurso de inconstitucionalidade, porque este Real decreto lei 20/2012 non pode ser
considerado unha normativa básica, senón que, moi polo
contrario, invade e vulnera claramente competencias recoñecidas como exclusivas en materia de comercio no Estatuto galego.
Porque ese decreto lei modifica aspectos da Lei 1/2004,
de horarios comerciais, e introduce un alto grao de concreción que só é posible a unha normativa que ten esas competencias exclusivas. E repítolle que esas competencias exclusivas tenas Galiza, están recollidas no noso Estatuto de autonomía, e vostedes non están a facer absolutamente nada, non
fixeron absolutamente nada por defender esas competencias.
Estamos diante dun espolio competencial que debería ter
levado ao seu Goberno, señor conselleiro, a pedir unha reunión da Comisión bilateral para conseguir a derrogación do
decreto, para defender os intereses do comercio galego, para
defender os intereses deste país, e vostedes nin moveron
palla. O BNG presentou iniciativas neste Parlamento instándoos a que o fixeran, a que presentaran recurso de inconstitucionalidade, pero vostedes non. España di, nós executamos, exclusivamente.
Estamos diante dun espolio competencial e a Xunta tiña
que terse oposto a este decreto porque supón unha modificación por imposición, por imposición da lexislación estatal
sen ningún tipo de negociación; pero iso tampouco lles
importa a vostedes. España manda, a Xunta e o PP galego
obedece.
Estamos diante dun espolio competencial e non fixeron
ningunha destas cousas, porque para facelo terían que ser
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vostedes o Goberno de Galiza e ter a Galiza como primeira
prioridade, terían que pensar nos intereses do pequeno
comercio de Galiza; e non, vostedes, polo contrario, son
executores do que deciden os que mandan de verdade.
E unha proba é que traen este proxecto de lei a sabendas
de que é prexudicial para o sector comercial galego. Traen
aquí este proxecto de lei a sabendas de que, unha vez máis,
están lexislando para os poderosos e van deixar tirados moitos miles de persoas. Eses datos que daba vostede antes, esa
importancia no produto interior bruto, esa importancia de
número de empregados, esa importancia de establecementos
comerciais resulta que logo, á hora de lexislar, non lexislan
para eles, lexislan para os poderosos.
Podían –dígolle con toda franqueza, señor conselleiro–
deixar directamente que os representantes das grandes
superficies viñeran aquí hoxe presentar o proxecto de lei e
vostedes limitarse a aplaudir coas orellas. E a verdade é que
non se notaría a diferenza. Podían traer aquí directamente os
representantes das grandes superficies, que dixeran: esta é a
nosa lexislación, para o noso beneficio, e vostedes limitarse
a aplaudir, e a diferenza sería exactamente ningunha, a diferenza sería ningunha.
Esta proposta prégase aos intereses das grandes superficies, e parece que non lles importa que a súa aprobación
supoña un auténtico atentado contra os intereses xerais dun
sector que xa de por si ten bastantes problemas para saír a
adiante neste tempo de crise.
No BNG cremos que un sector como o do comercio galego, que xera ese gran número de empregos, merece que lle
resolvan toda unha serie de cuestións moito máis importantes que crearlle problemas e ampliar o horario de apertura. O
sector necesita medidas urxentes que lle permitan enfrontarse ás dificultades, necesitan medidas como eliminar as trabas administrativas, necesitan medidas como a activación do
crédito, necesitan iniciativas fiscais, necesitan activación do
consumo, necesitan todo o contrario do que vostedes están a
facer todos os días; necesitan políticas no rumbo totalmente
diferente a onde vostedes están levando o noso país.
E o BNG solicita a devolución deste Proxecto de lei de
modificación da Lei 13/2006, de horarios comerciais de
Galiza, porque non hai nin unha soa razón para apoialo, non
18
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hai absolutamente nin unha soa razón: nin é demandado
polos consumidores nin polo sector comercial galego, é prexudicial para o sector, non soluciona ningún dos problemas
que ten o sector comercial galego, está feito ao ditado dos
intereses das grandes superficies, invade competencias
exclusivas de Galiza en materia de comercio interior, debería significar a rotura do equilibrio competencial entre o
Estado e as comunidades autónomas, a rotura entre o diálogo competencial entre o Estado e Galiza, pero –insisto– a
vostedes iso non lles preocupa.
Máis que Goberno galego, podían vostedes denominarse
Delegación do Goberno de Madrid, que para o caso sería o
mesmo.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PRADO CORES: Vai causar efectos irreparables
este proxecto de lei, señor conselleiro, vai causar efectos
irreparables no sector e responde á presión deses que vostedes mencionaban ao principio, efectivamente, do Fondo
Monetario Internacional, da OCDE, é dicir, dos que realmente buscan o lucro, o interese duns poucos en prexuízo da
maioría.
E vostedes hoxe traen aquí un proxecto de lei que xusto
fai iso: poñerse do lado dos poderosos e deixar tirados a
inmensa maioría do comercio galego deste país. Terán que
responder diante deles, terán que responder por que non
aceptaron ningunha das súas peticións e terán que responder
das consecuencias que, en breve, os datos de hoxe son tremendos, os datos que hoxe temos encima da mesa a respecto do sector comercial galego, da súa desaparición, da súa
precarización en detrimento das grandes superficies, terán
que vostedes darlle contas de por que traen aquí unha lexislación totalmente contraria aos seus intereses.
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dese modificar unha lei que conta co consenso xeneralizado
e que ninguén do sector, nin consumidores nin comerciantes,
pediu modificar. Isto é surrealista.
¿Que estamos a debater aquí no Parlamento galego?
¿Estamos a debater as necesidades da xente ou temos que
debater se do que se trata é de aceptar ou non as imposicións
–que non recomendacións– do Fondo Monetario Internacional? Se non, retirámonos. Nós dicimos que non aceptamos
as imposicións do Fondo Monetario Internacional. Nós estamos aquí para debater dos problemas dos galegos e das galegas, non queremos receitas deses médicos.
Os homes de negro, por tanto, xa están aquí, son os que
fan que as políticas do Fondo Monetario Internacional, da
OCDE, da Organización Mundial do Comercio, cheguen
aquí con gran dilixencia.
Por tanto, esta modificación non procede das demandas
do sector, nin do pequeno comercio, que reclama outras cousas: reclama financiación para os seus negocios, que non lle
suba o IVE, que non se abran máis grandes superficies, que
non se destrúa máis emprego. Políticas reclaman, en definitiva, que reactiven a demandan e políticas que deixen de
beneficiar as grandes superficies. O que nunca reclamaron
nin lle escoitei a ningún comerciante reclamar é que se lle
liberalizaran os horarios. No propio documento que se nos
entregou de modificación se explica que das alegacións presentadas de todos os comerciantes a maioría pediran que o
texto quedase como estaba na Lei 13/2006, a maioría pediron iso.

Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra don Antón Sánchez García.

Tamén, como reflexan as enquisas, os consumidores non
consideran que os horarios actuais sexan un impedimento
para facer as súas compras con normalidade. É normal,
actualmente o horario comercial son setenta e dúas horas
semanais; calquera traballador normal ten corenta horas de
traballo á semana; quedan trinta e dúas para facer as súas
compras. En tal caso, se houbese problemas de falta de
tempo para comprar, o que habería que mudar é o feito da
ausencia de políticas de conciliación familiar neste país.
Este efecto é moi negativo para as mulleres, especialmente
por este motivo que acabo de explicar.

O señor SÁNCHEZ GARCÍA: Estamos asistindo a un debate un pouco surrealista, rozando o patetismo, porque pretén-

E nós, ademais, negamos un dos mandamentos do neoliberalismo, ese principio que di que para saír da crise hai que

Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
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traballar máis e cobrar menos. Iso é unha gran mentira. Para
saír da crise que nos impoñen os poucos e poderosos, hai que
repartir a riqueza, crear instrumentos de reparto de riqueza e
hai que empezar a falar de repartir o traballo.
Esta é unha lei imposta dende arriba, imposta polos instrumentos do capitalismo. Fondo Monetario Internacional,
OCDE, OMC –Organización Mundial do Comercio– levan
porfiando dende hai anos para introducir estas políticas nos
países mundiais, nos países europeos nomeadamente. Son
medidas que están ao servizo dos poucos que mandan e non
dos moitos que necesitan.
Pero tamén é imposta dende Madrid a Galiza, deixando
en anecdótica a autonomía deste país para poder elaborar as
súas propias políticas, como reflexa o Estatuto de autonomía
de Galicia, que acaban de deixar polo menos neste eido en
papel mollado. Outras autonomías recorreron ao Tribunal
Constitucional, este Goberno obedece, submiso, aínda que
sexa a custa de prexudicar os que debería de defender.
Estes instrumentos do gran capital son recomendados
polo Fondo Monetario Internacional –como dixen–, este tipo
de organismos, que non se caracterizan precisamente por
defender unha maior equidade social. E, sendo isto así, recomendado de quen vén recomendado, non vai saír de aquí
ningunha solución para o pequeno comercio. Coma sempre,
o mecanismo de introdución destas políticas é a través da
Comisión Europea, onde os gobernos do Estado, que xa son
proclives a traballar para o gran capital, están rodeados de
centos e centos de lobbistas que fan o seu traballo sen escatimar en recursos, para influenciar se hai algunha tentación
de desviarse da folla de ruta que eles están marcando. Marcan a folla de ruta de todas as vidas das persoas sen que ninguén os elixira democraticamente.
Esta medida prexudica o pequeno comercio e só beneficia as grandes superficies. O que se está disputando aquí non
é aumentar a torta a repartir, senón que as grandes empresas
coman un anaco aínda máis grande.
O consumo está limitado pola baixada dos ingresos das
familias, pola suba dos impostos indirectos, polo desemprego; non está limitado en ningún caso pola falta de tempo dos
consumidores para comprar. Polo tanto, aumentando o
tempo de compra, non se vai aumentar o consumo. Dá risa
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só pensar neste argumento, que, por certo, non aparece na
exposición de motivos, porque na exposición de motivos do
Goberno da Xunta de Galicia só aparece que hai que adaptarse á lei, ao real decreto, nada máis; é o único argumento
que expoñen. Nin sequera vostedes cren que iso sexa bo para
Galicia, e, como non o cren, impoñen só o mínimo; facer
dano si, pero só un pouquiño.
Se se quere facer medrar a demanda, débense utilizar
outros xeitos de achegar máis valor engadido. Estas medidas
non xeran máis consumidores, só fan que estes poidan comprar en diferentes horas e días. Polo tanto, ¿a quen lle beneficia? Pois é evidente que, no camiño de traballar máis horas,
máis días, de explotar máis, de precarizar máis, gañan sempre
os grandes. Máis días e horas de apertura non aumenta o consumo do pequeno comercio, só traslada as compras duns formatos en detrimento, precisamente, do pequeno comercio.
Aínda por riba, o hipotético e pouco emprego que se vai crear
vai ser nas grandes empresas; empresas que teñen unha calidade do traballo que é simple e llanamente un lixo: horarios
infinitos, quendas variábeis, condicións draconianas e soldos
ínfimos. Dá igual Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Zara; é
traballo lixo, é case voltar á escravitude.
A Asociación Nacional de Grandes Empresas da Distribución, patronal da gran distribución onde están este tipo de
superficies, acaba de impor un novo e duro acordo aos seus
230.000 empregados: a partir de agora traballar o domingo
equivalerá a traballar outro día calquera da semana, e os que
ata neste momento estaban exentos de traballar por motivos
familiares non poderán facelo. Dese modo aínda será máis
difícil conciliar a vida persoal e familiar coa profesional,
nun sector onde a maioría dos seus traballadores son mulleres, son traballadoras. Ademais disto, aplícase a regra de
ouro do capital: traballar máis por menos, amplíase a xornada de traballo e diminúese o salario. Chove sobre mollado
nun sector que xa era extremadamente precario.
As consecuencias negativas na gran distribución non
quedan só aí no pequeno comercio, tamén afectan os provedores, os agricultores, os mariñeiros, as fábricas de conserva, os que impoñen condicións comerciais insustentábeis
que os condenan á desaparición ou á deslocalización.
Os consumidores tamén son prexudicados, son instados
a comprar, para alén das súas necesidades, produtos de mala
20
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calidade e non tan baratos como parece. A publicidade, a
obsolescencia programada, etc., son instrumentos que nos
levan a unha sociedade insustentábel dende o económico,
dende o social e dende o ambiental. Tamén prexudican, evidentemente, un pequeno comercio que se descompón e fragmenta. Este é o paradigma de desenvolvemento que se promove dende este tipo de políticas neoliberais, onde a maioría sae perdendo mentres uns poucos sempre gañan. E a
hipotética creación de emprego ten un carácter precario e
temporal, cando non baseado no alongamento das xornadas
de traballo única e exclusivamente porque para os autónomos e pequenos comerciantes isto vai supoñer traballar máis
e vivir peor. Empeorará a súa calidade do traballo e da vida,
e non só deles, tamén do seu ámbito familiar.
Cada vez que estes instrumentos, estes políticos como
Esperanza Aguirre, falan de liberdade, a maioría poñémonos
a temblar, porque é un termo que normalmente usan para
aumentar a liberdade duns poucos a custa dos demais.
Así que agora, cando se fala de liberdade de horarios
para que os comercios sexan libres de abrir cando queiran e
para que os consumidores poidan comprar cando queiran, a
moitos xa lles empezan a entrar suores frías, empezando
polo pequeno comercio, ao que ninguén obrigará a abrir os
domingos, como ninguén obriga a existir.
É certo que cos horarios laborais ás familias lles custa conciliar e comprar entre semana, pero tamén lles custa criar os
seus fillos, e non por iso piden que se liberalicen os horarios
dos colexios para deixalos máis horas alí. (Aplausos.) Temos
un problema polos horarios laborais, pero que a solución sexa
ir de compras de noite ou os domingos só consegue xustificar
estes horarios e empeoralos. Se che pide o xefe que quedes un
pouquiño máis a traballar, poderás quedar porque as tendas

non pechan; iso si, non é obrigatorio é a túa liberdade.

E, ademais, falan de liberdade de mercados e de mellorar a competitividade dos mercados. Mire, o que menos existe no capitalismo son mercados libres, xa que todos os mercados son intervidos, controlados polas grandes multinacionais de cada sector; de modo que cando se fala de liberdade
de mercado o que se está a dicir é que non os controle o
poder político, que non os controle o sector público, senón
que os controlen unhas cantas multinacionais ou os grandes
centros de poder económico, e para isto hai moitos exem21
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plos. Con todo, impóñennos unha e outra vez esta globalización neoliberal que nos é presentada como inevitábel; non
hai nada que debater, pola vía rápida sempre. Supón organizar a economía mundial ao beneficio das grandes corporacións e non da xustiza social. O comercio en Galicia necesita outro tipo de medidas, principalmente aquelas que incentiven a demanda, que incentiven a creación de emprego, e
calquera medida que se decida implementar terá que contar
coa opinión e o visto e prace de todas as partes implicadas.
O que non é admisíbel é tomar decisións sen ter en conta a
opinión nin as necesidades dos propios comerciantes, nin as
dos consumidores, nin as opinións dos sindicatos, que é o
que están a facer hoxe vostedes. A Lei 13/2006 conta co consenso xeneralizado, ¿por que se empeñan en cambiala contra a maioría do sector?
Este proxecto de lei supón un paso máis no camiño contrario ao que a Alternativa Galega de Esquerda considera
que é correcto, xa que a liberalización do comercio significa
a instauración da lei do máis forte. Cada vez os máis fortes
–que neste caso son as grandes superficies– acadan máis
cota de mercado a custa dos pequenos comerciantes; un tipo
de comercio próximo, o máis sostíbel, o que crea máis traballo e o que axuda a manter vivos os centros urbanos de
vilas e cidades. Esta modificación causa máis prexuízos que
beneficios para o sector que se di pretender axudar, como
vostedes mesmos recoñecen implicitamente cando se acollen aos mínimos.
Estas receitas que nos receitan dende estes organismos
enférmannos máis. Nós queremos cambiar de receitas e queremos cambiar de médicos.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o
señor Gallego Lomba.
O señor GALLEGO LOMBA: Grazas, presidenta.
Señoras e señores deputados.
Señor conselleiro, vostede di que a lei é de consenso,
necesaria e equilibrada. Para o Grupo Parlamentario Socia-
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lista non é de consenso –xa o dixen antes e repítoo agora–,
non é necesaria neste momento nin é equilibrada. Non é de
consenso –como dicía antes– cando vimos de ter unha lei –a
anterior, a que vostedes agora mesmo se acaban de cargar–
de consenso de todo o sector comercial, de consenso de
todos os grupos políticos, de consenso dos tres sindicatos
maioritarios con representación no comercio galego. Esa era
unha lei de consenso e esta non, e vostedes acaban de cargala.
Necesaria e equilibrada. Creo que agora mesmo non é
necesaria porque ningún representante do sector do comercio, a non ser as grandes superficies, nin ningún representante dos traballadores, nin os mesmos traballadores, os
autónomos, os consumidores cren que neste momento a lei é
necesaria. É máis, teño aquí varios recortes de prensa onde
di: “Protesta contra la apertura del comercio en domingo”.
“El pequeño comercio se rebela contra la liberalización
horaria; somos personas, no somos máquinas.” “El sector
comercial en bloque contra la liberalización horaria.” “El
pequeño comercio pide que el Gobierno retire su plan de
liberalización”, etc., etc. Son titulares da prensa. Vostede di
que é unha lei de consenso, ¡pois vaia consenso cando ninguén está de acordo con ela!
A intervención que temos agora eu non sei se é surrealista ou non é, non ten razón de ser ningunha, porque aquí
esta intervención tería que ser para defender as emendas,
para defender o debate que tiveramos en comisión, para traer
a lei, e entón os grupos posicionaríanse, os grupos pois aquí
debateriamos cada un as emendas que presentaramos e discutiríamos, se non pasaran en comisión, como fora o debate
en comisión. Pero é esperpéntico e surrealista, claro que si,
non ten sentido ningún.
Quero seguir a miña intervención cos obxectivos que
marcaban a lei que vostedes acaban de cargar, a Lei 13/2006:
O primeiro obxectivo é preservar o modelo comercial
galego, caracterizado pola presenza importante do comercio
retallista. Vostedes, con esta modificación, acaban de cargar
o primeiro punto.
Segundo, que a regulación da mesma, dos horarios, é un
elemento de ordenación do comercio e tamén de vertebración do territorio, equilibra as empresas de gran distribución
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co pequeno comercio. Vostedes o punto número dous tamén
o acaban de cargar, porque o que potencian con todo isto, co
cambio que están facendo e que van facer é potenciar as
grandes superficies en detrimento do pequeno e mediano
comercio.
Terceiro, a conciliación da vida familiar e laboral. Este
foi un dos grandes debates que tivemos na lei, un dos grandes debates. ¿Onde? O representante do Partido Popular,
voceiro de Industria e Comercio, que estaba con vostede na
consellería e que é director xeral, puxo énfase e defendeu ata
o último momento que tiñamos que limitar o horario a doce
horas, o señor Tahoces. Ese foi o gran debate que tivemos. E
nós estabamos de acordo e estabamos todos nunha discusión
permanente de conciliar a vida familiar e laboral, dos consumidores pero tamén dos traballadores e dos autónomos,
non soamente dos consumidores. Os consumidores teñen un
abanico importante coa lei que temos aprobada, que é a Lei
13/2006.
Pero o que fan vostedes con esta lei agora mesmo é que
os traballadores do pequeno comercio, os traballadores do
gran comercio, os traballadores autónomos, etc., etc., teñan
que traballar quince horas como mínimo. E aí xa veremos
que fan as grandes superficies, porque lle recordo que acaban de firmar un convenio non hai moitos días onde di: máis
traballo, máis horas e menos salario; máis horas e menos
salario, as grandes superficies non hai moito. Entón, o que
estamos nós é apoiando estas medidas que van en detrimento das persoas; que nós estamos aquí para defender os galegos e as galegas, non estamos para defender as grandes
superficies nin estamos para facer políticas que discriminen
totalmente o pequeno e mediano comercio.
O comercio, como se dixo aquí, dinamiza, por suposto, o
que é Galicia, e sobre todo nas pequenas vilas, nas medianas
e tamén nas grandes cidades. Hoxe en día é tristísimo; é triste ir por unha vila mediana ou pequena ou por unha cidade e
ver sempre carteis de “pechado”, “traspásase”... Eu penso
que a política que están facendo vostedes nestes últimos
anos co comercio galego é totalmente trabucada, totalmente
errática, porque o que se fai é que cada día pechen máis
comercios e haxa máis traballadoras e traballadores en paro.
A lei –como dicía antes– que estaba ata hoxe en vigor, a
13/2006, era unha lei de consenso, e vostedes veñen defen22
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der e presentan unha lei de rechazo, unha lei que é todo o
contrario da anterior, unha lei á que os sindicatos presentaron, no Consello Económico e Social, un voto particular,
rexeitándoa; os tres sindicatos e a inmensa maioría. Houbo
unha votación. Ganou, por suposto, a súa proposta, pero
foron 12 votos a favor, 11 en contra e 7 abstencións, porque
¿quen estaba representando e quen está representado no
Consello Económico e Social? Os representantes dos traballadores, os representantes do pequeno e mediano comercio
votaron en contra.
Sobre todo hai –e non o digo eu, que o di o presidente da
Federación Galega de Comercio, palabras textuais– que
“Esta lei non beneficia a ninguén”. Non beneficia a ninguén. Entón, se non beneficia a ninguén, ¿por que imos facer
unha lei...?, ¿por que imos meter isto? Simplemente, eu creo,
unha vez máis, porque queren cumprir co que dita o señor
Rajoy en Madrid, e por iso o fan, porque non ten outra explicación. Cando o sector, tanto os comerciantes, os traballadores, os consumidores, están de acordo coa lei, ¿por que se vai
modificar?, ¿por que imos meternos nun berenxenal no que
ninguén nos chama? Eu de verdade que non o entendo.
Inoportuna, é unha lei inoportuna, porque nestes momentos a caída das vendas polo miúdo é espectacular; no 2012
foi do -9,8% e agora imos engadirlle máis problemas e máis
ao sector, a un sector que o está pasando moi mal, que o está
pasando fatal. A taxa anual de ocupación, que vostede dicía
antes que se mantiña –pois eu teño os datos de 2011, non
teño os de 2012– foi dun -3,1 %, dúas veces máis da media
do sector no resto de España.
Este proxecto de lei, ao final, cando saia de aquí hoxe,
vai ser un proxecto de lei só do Partido Popular, do Goberno de Núñez Feijóo e do Partido Popular, non vai ser un pro-

xecto de lei como era o que tivemos ata agora, de toda a
sociedade galega, onde estabamos os representantes políticos, os representantes do sector e os representantes dos traballadores. Agora vai ser unha lei soamente do Partido
Popular, que vostedes están empeñados en levala adiante. Eu
penso que, de verdade –dicíallo antes–, debían de recapacitar; deberiamos discutir a lei, deberiamos discutir a lei nas
comisións, deberían darnos marxe aos deputados e deputadas a presentar emendas, e entre todos facer unha lei coa que
estiveramos todos de acordo, e non nós sós, que nós é o de
menos, que estiveran de acordo sobre todo o sector do
23
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pequeno e mediano comercio e o sector do comercio en
xeral.
Como dicía antes, esta lei volve outra vez pór o que é a
conciliación de vida familiar e laboral nun perigo importante, de verdade, sobre todo aos autónomos, porque están todo
o día despachando nunha tenda, todo o día atendendo o seu
comercio, o seu negocio, porque agora teñen que traballar
moitas máis horas, e iso non beneficia os consumidores e
usuarios, porque non, os consumidores e os usuarios temos
–eu creo que teñen todos– a marxe suficiente para comprar
como estaba agora a lei e como está, porque non hai ningunha asociación de consumidores e usuarios, ou os consumidores e usuarios en si, que pediran que se modificara ou
que se cambiara o horario desta lei.
Eu creo, de verdade, que se trata –díxeno antes e dixérono todos os que me precederon na palabra, tanto a portavoz
do BNG como o portavoz de AGE– dunha total claudicación
fronte aos intereses das grandes superficies. Eu estou totalmente de acordo. Aquí a lei faise dende Madrid para as grandes superficies. Faise unha lei única e exclusivamente adaptada ás vendas e aos horarios das grandes superficies; polo
tanto, o Grupo Parlamentario Socialista imos votar en contra, porque, de verdade, a min –dicíao antes– dóeme persoalmente, porque sacamos unha lei por unanimidade, entre
todos, co esforzo de todos –non só do que lles fala, senón de
todos os grupos–, e fixemos unha lei de consenso cos comerciantes galegos e galegas e cos representantes dos traballadores, e a min, de verdade, quédame pena de que unha lei
que neste Parlamento se traballou, se fixo escoitando a todo
o mundo, agora se queira facer –como fan vostedes e é habitual no Partido Popular– do Partido Popular. E vostedes
teñen a maioría, pero iso non quere dicir que os demais non
contemos. Os demais representamos a moitos galegos, nós
concretamente a 300.000, e temos que darlles resposta e
imos darlles resposta, pero vostedes o que fan é pasar o rodillo, o que fan é que cada día que pasa este Parlamento non
sirva practicamente case para nada, porque vostedes teñen
esa razón dos votos, que ninguén llela quita, pero non saben
escoitar. E eu penso que deberían preocuparse e deberían
escoitar, porque os desta parte, os da parte esquerda, tamén
representamos a galegos e galegas, e para iso estamos no
Parlamento, para iso temos que debater e para iso temos que,
día a día, facer o mellor para os galegos e as galegas, e sobre
todo sacar unhas leis que beneficien a todos, a todos os gale-
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gos e as galegas, e que non beneficien a un partido concreto, como pode ser o Partido Popular. Iso é gravísimo, porque
teñen a maioría pero non teñen o respaldo, neste caso, do
sector do comercio.
Despois hai unha mentira, que repetida moitas veces non
deixa de ser mentira, que é que a liberalización de horarios
crea postos de traballo. É mentira. A liberalización de horarios non crea postos de traballo porque o incremento do paro
desde que vostedes gobernan en Galicia, no sector concretamente –en todo, pero no sector concretamente–, é espectacular; espectacular. De ano a ano o incremento de establecementos que se pechan e o incremento de paro no sector do
comercio é tremendo. Entón, eu, de verdade, creo que as
modificacións que se pretenden, que se fan, como o de pasar
de oito a dez festivos, non ten lóxica ningunha; o de pasar de
72 a 90 horas, non ten lóxica ningunha. E no de rebaixar as
multas, eu creo que aí é onde vostede di media verdade, ou
non di a verdade, porque ¿a quen beneficia que se pasen as
multas ao mínimo? ¿Quen as pode pagar, aínda que incumpran, soamente coa facturación? ¿Quen as pode pagar?, ¿un
pequeno comercio? Non. ¿Quen as pode pagar? As grandes
superficies, as grandes superficies. Entón, na rebaixa tampouco estamos de acordo.
Polo tanto, imos votar en contra desta modificación e
pídolles unha vez máis que recapaciten e que fagan unha lei
para todo o sector do comercio, que fagan unha lei para o
comercio en si e que non fagan unha lei para o Partido
Popular.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra dona Cristina Romero Fernández.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Moitas grazas, señora
presidenta.
Señores deputados, señoras deputadas, señor conselleiro,
bos días de novo.
Cada vez que subo a esta tribuna a falar de comercio non
podo deixar de enviar unhas verbas de recoñecemento para
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os nosos comerciantes como exemplo de emprendemento e
de loita diaria por sacar adiante os seus negocios, arriscando
os seus aforros e patrimonio, por mor desta crise económica
que está a sufrir España nos últimos trinta anos. Por eles,
polos nosos comerciantes, é a présa e urxencia que este
Goberno e este grupo parlamentario teñen por aprobar hoxe
neste Parlamento a modificación de horarios comerciais.
Canto máis tempo tardemos en adaptar a nosa normativa á
lei básica estatal, máis tempo manteremos a situación de
inseguridade xurídica que nestes momentos está a vivir o
sector comercial galego, xa que nestes momentos, señorías,
as grandes superficies poderían acollerse á liberalización
total de horarios, que marcan e sempre marcaron as normas
estatais.
Precisamente é polo apoio continuo desta consellería de
Industria ás pequenas e medianas empresas comerciais polo
que o señor conselleiro cualificou esta adaptación de lei de
necesaria. Señor Gallego, é necesaria esta adaptación de lei,
porque agora mesmo, se non, teriamos liberdade horaria
total.
Con esta modificación de lei procúrase a mellora de
competitividade do tecido comercial, presérvase o modelo
comercial galego, caracterizado pola relevante presenza de
establecementos retallistas, á vez que se mantén o equilibrio
destas pequenas empresas comerciais coas grandes empresas de distribución, que si reclaman continuamente maior
liberalización horaria e sempre se lles denega. E isto amósase facendo máximos –repito, máximos– os mínimos que
establece a lei estatal. Coa aprobación desta modificación, as
pequenas empresas comerciais, cunha superficie útil de ata
300 metros, seguirán tendo liberdade horaria. É certo que se
amplía de 150 a 300 metros, pero isto non debería de ser
obxecto de discrepancia. ¿Pero acaso alguén nesta Cámara
dubida da capacidade dun pequeno comerciante ou dunha
pequena empresa galega para rexentar un establecemento
comercial de entre 200, 250 ou 290 metros? ¿Acaso non
temos establecementos en Galicia de galegos que son pequena empresa e que necesitan destes metros para explotar o seu
negocio? ¿É que non son gran superficie? ¿Por que non ían
ter eles tamén maior liberdade horaria?
Novamente vólvense facer máximos os mínimos que
marca a lei estatal, pasando de oito a dez domingos os festivos que o resto dos establecementos podían abrir. Señorías,
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o Goberno socialista de Madrid, nun informe, manexaba
doce festivos que quería que se abrira. E novamente vólvense facer máximos os mínimos que marca a lei estatal ao limitar a 90 as horas que poden estar abertos estes establecementos comerciais. Entendemos que, ao levar os máximos
aos mínimos que marca a lei estatal, se está mantendo o
equilibrio entre estes dous formatos comerciais existentes en
Galicia. Así como tamén entendemos perfectamente as reticencias lexítimas e respectables dos pequenos comerciantes.
Pero eu pregúntome: ¿cren realmente as súas señorías
que o problema que teñen os nosos comerciantes é abrir
dous domingos máis ao ano? O problema dos nosos comerciantes radica na tremenda situación económica que viviu
España nos últimos cinco anos, na continúa crise económica
dende o ano 2007, onde xa no 2007, señora Prado, nos estaban aos comerciantes quitando as pólizas de crédito –no
2007, cando gobernaba o bipartito–, e non se estaban a enterar do que pasaba no comercio, só lles preocupaba a imposición do galego nos establecementos comerciais... (Murmurios.) (Aplausos.)
A falta de reformas estruturais que terían que ter acometido en momentos de máis recursos económicos levaron ao
apalancamento económico, ao parón da demanda interna, a
unha menor dispoñibilidade de cartos das familias e ao
medo, ao medo a consumir ante a incerteza existente; e sobre
todo levaron a unha urxencia total de financiamento. A falta
dunha política económica contundente ou a falta de políticas
económicas acertadas por parte do Goberno de España
durante estes anos de crise son a causa das dificultades polas
que están a pasar os comerciantes.
Ante esta situación é facilmente comprensible que se hai
algunha ferramenta que incita a consumir é necesario apro-

veitala. Sen consumo non hai comercio, e sen comercio non
hai cidade. O comercio aporta vitalidade, comodidade e
habitabilidade ás cidades, por iso o pequeno comercio, señoría, nunca desaparecerá. E para que non desapareza, tanto o
sector como este Goberno como este grupo parlamentario,
somos conscientes de que non nos podemos opoñer á realidade vixente; somos conscientes de que o pequeno comercio
ten que ser creativo, competitivo, innovador e emprendedor,
e neste senso é no que ten traballado a Consellería de Industria na pasada lexislatura, a través do Plan Ágora, dirixido a
mellorar a competitividade, dirixido a modernizar o comer25
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cio galego e dirixido a dinamizalo, axudando no relevo xeracional para que sexan os máis xoves os que se poñan á fronte dos negocios, axudando na obtención de financiamento,
axudando con plans de formación e melloras permanentes,
creando un portal do comerciante interactivo, creando as
mesas locais de comercio para que concellos e comerciantes
vaian da man naqueles asuntos que lles afectan directamente, fomentando o asociacionismo. Aprobouse, señorías, por
fin, unha nova lei de comercio, despois de vinte anos de antigüidade e despois de que o bipartito se fartara de anunciala.
En definitiva, señorías, desde a chegada do PPdeG ao
Goberno galego traballouse a prol do comercio de proximidade e a prol dos pequenos comerciantes; por iso Galicia
rexistrou uns indicadores máis favorables que os do conxunto de España. Permítame, señor conselleiro, que repita os
datos que hai un intre acaba de dar: o descenso de números
de ocupados durante os anos 2008 e 2011 foi tres puntos
menor que a media estatal, e mentres no conxunto de España, o volume de negocio caía un 11 %, en Galicia mantense.
Estes datos evidencian que as consecuencias da falta de
políticas estruturais e das políticas conxunturais erradas por
parte do Goberno de España foron minoradas polas políticas
acertadas de consolidación de comercio de proximidade postas en marcha polo Goberno do presidente Feijóo; un sector
de indubidable importancia no tecido empresarial galego,
onde a prioridade do Goberno bipartito era –como lle dicía
antes– impor o uso obrigatorio do galego, esquecéndose de
iniciativas construtivas proactivas de axuda á modernización
e crecemento do comercio.
O BNG refírese na súa emenda á totalidade á submisión
a unha norma estatal, coma se eles, cando elaboraron a Lei
de horarios comerciais que hoxe imos modificar, non se
adaptaran a esa norma estatal vixente. Ou sexa, que están
recoñecendo que vostedes foron submisos co Goberno
socialista de Madrid. ¿Por iso lle aprobaban continuamente
os presupostos xerais do Estado? Vostedes non só foron submisos senón que tamén foron responsables da deriva económica de España, votando a favor deses presupostos; responsables, polo tanto, do mal que o está a pasar o pequeno
comercio.
E falan agora do peche do pequeno comercio. Miren, a
primeira en chamar a atención desta Cámara sobre o inicio
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do preocupante peche dos comercios fun eu no ano 2009,
nunha das miñas primeiras intervencións da pasada lexislatura. No 2009 empezábanse a ver carteis de “alúgase” e
“traspásase”, xusto despois do mandato bipartito... (Murmurios.), cando en teoría terían que empezar a verse os froitos
das políticas. (Aplausos.)
Tentaba saber por parte do que daquela era conselleiro de
Industria –que non sei ao que se dedicaba– por que non se
lle deu ao comercio a importancia que merecía cando manexaban os orzamentos máis altos de toda a autonomía. Non
houbo resposta naquel momento. Iso si, a voceira socialista
daquela increpábame dende o escano –e, señorías, daranse
conta de que non minto, que suelen increpar moito desde o
escano– que onde estaban eses comercios que pechaban.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) ¿Onde estaban?
En definitiva, señorías –si, vostede, señora Quintas,
increpábame igual que me está increpando agora–, no 2009,
¿onde estaban os comercios? Non se estaba a enterar. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
En definitiva, só se enteran de que os comercios estaban
empezando a pechar cando saen os datos publicados, pero
mentres estaba a acontecer non. Por iso, cando gobernan,
non reaccionan ou reaccionan tarde. (A señora Quintas Álvarez pronuncia palabras que non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señora Quintas,
por favor.
A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Refírese tamén a voceira
do BNG á incoherencia expresada na exposición de motivos.
Mire, na exposición de motivos que elaboraron vostedes na
anterior lei fan a mesma estrutura, e falan das peculiaridades
do comercio galego, da necesidade e do equilibrio –ao que
se referiu tamén o conselleiro–. ¿E vostede critícao? O
mesmo, é máis curtiño pero é o mesmo.
Por outro lado, réstalle importancia tamén á inseguridade xurídica e á vez pide un marco estable para exercer a actividade. Señorías, quítanlle importancia á seguridade xurídica e á vez piden un marco estable para exercer a actividade,
¡incrible! Piden seguridade económica cando contribuíron a
quitala.
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Afirman que defendemos as grandes superficies porque
non se recollen as alegacións dos pequenos, que propuñan o
mantemento da redacción orixinal. Se aceptamos estas alegacións, suporía que en Galicia rexería a liberdade total de
horario. Isto asegúrolle que non é o que queren os que presentaron estas alegacións, pero mesmo parece que si é o que
queren vostedes, presentando esta emenda á totalidade. Acúsannos de defender as grandes superficies. Se defenderamos
as grandes superficies non se lles rexeitarían todas as súas
emendas, emendas todas elas encamiñadas a abrir máis
horas e máis días.
Pero, señorías, permítanme que lles dea uns datos e vostedes xulguen despois quen defende a quen cando teñen a
oportunidade de gobernar. Durante os catro anos de Gober-

no bipartito concedéronse tantas licenzas comerciais como
nos oito anos que duraron as dúas lexislaturas do PP, a anterior e a posterior. Durante a pasada lexislatura outorgáronse
nove licenzas fronte ás dezaseis outorgadas durante a época
do bipartito. Se examinamos os datos reais, as superficies
que se puxeron en marcha durante o mandato, con necesidade ou non de autorización, despréndese que durante o bipartito se duplicaron os metros das grandes superficies creadas,
un 67 % das cales as fixo sen control, ao non someter a autorización os centros comerciais colectivos. ¿Quen defende os
intereses das grandes superficies cando gobernan? A nivel
local, non fai falta que lles dea datos, só teñen que ver o
modelo comercial da cidade da Coruña como resultado da
xestión do Goberno municipal do PSOE. Son tantas as áreas
comerciais que hai nas aforas da Coruña que non só acabaron cunha parte importante do comercio local da cidade
senón que teñen verdadeiras dificultades para sobrevivir
moitas delas.
Vexamos que pasou en Marineda City. Grazas á xestión
do Partido Socialista, o 60 % autorizouse polo concello
antes da entrada en vigor da Lei de comercio aprobada neste
Parlamento na pasada lexislatura, pola que, polo tanto, antes
non era necesaria a autorización comercial autonómica para
centros comerciais. ¿É por isto que non aprobaban a Lei de
comercio?, ¿para seguir aprobando indiscriminadamente
autorizacións ás grandes superficies? O 33 % fora autorizada polo BNG durante o seu mandato e só o 7 % foi obxecto
de autorización do Partido Popular. En contrapartida, o
Goberno local do PSOE dedicaba na Coruña cero euros ao
comercio local, fronte aos 700.000 euros que con esforzo
26
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dedica o novo Goberno local do Partido Popular na Coruña
ao comercio da cidade.
Grazas a este investimento dun goberno do PP e grazas
ás múltiples actuacións de dinamización por parte desta consellería, o comercio da Coruña empeza a recuperarse do
golpe propiciado entre un PSOE no Goberno local e un Bloque Nacionalista Galego no Goberno autonómico. ¿Quen
defende a quen, señorías?
A respecto do PSOE, ao Grupo Socialista gustaríame
recordarlle que na pasada lexislatura, no debate dunha proposición non de lei en comisión do BNG sobre un informe
que manexaba o Goberno socialista de Madrid sobre o Anteproxecto de lei dos servizos profesionais, insistía na necesidade de pasar de 8 a 12 domingos festivos como mínimo con
autorización de apertura; proposta que tamén foi levada polo
Goberno de Madrid, o Goberno socialista, á Mesa de directores xerais de comercio das distintas comunidades autónomas.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,

por favor.

A señora ROMERO FERNÁNDEZ: Agora estamos falando
de dez festivos, cando vostedes propuñan doce.
Remato, señor presidente.
Señor conselleiro, pide vostede consenso pero, polo que
ve, non o van ter, a pesar de que a lei na que eles din que
tiñan consenso tamén facía máximos os mínimos. Non espere consenso, polo tanto, da oposición, pero o que si vai ter é
o apoio deste grupo para que a liberdade horaria que existe
na actualidade en Galicia deixe de ser unha realidade a partir do día seguinte da publicación no DOG.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Moitas grazas,
señora Romero.
Rolda dos grupos emendantes.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señora Prado Cores.
27
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A señora PRADO CORES: Resulta curioso. Eu non sei se
haberá que ir ao dicionario ou a algún sitio, señora Romero,
pero dicir “consenso”... É dicir, esta é a norma, neste prazo,
correndito, agora mesmo e o que nós digamos, pero resulta
que, se non aceptades iso, non é consenso.
E teñen un problema, señores do Partido Popular, primeiro, de conceptualización. Consenso é falar entre partes e
chegar a acordos. E vostedes o que traen hoxe aquí é este
proxecto neste tempo; vóteno ou o imos impoñer. Entón,
paréceme que quen non está en cuestións de consenso son
vostedes, ou enténdeno dun xeito moi peculiar e particular.
Mire, señora Romero, no ano 2007 –por moito que a vostede lle fastidie– o comercio galego apoiou a lexislación que
se presentou nesta Cámara. Apoiouna practicamente sen
fisuras. ¿Por que? Porque se falou con el, porque se dialogou, porque se escoitaron as súas demandas, porque levaban
anos esperando unha normativa e unha lexislación en materia de horarios comerciais que o Partido Popular non daba
feito. Porque tamén lles lembro que Galiza non se iniciou co
bipartito; é que parece que..., a ver se... Agora vostedes son
os que herdan a súa lexislatura. E a ver se son capaces de
centrarse en que estamos na lexislatura na que vostedes se
herdan a si mesmos, e sería bo que se situaran nese escenario. Pois no ano 2007 o sector comercial galego apoiou a
normativa que o BNG trouxo a esta Cámara. No ano 2013
evidentemente non, e está aí na propia memoria do proxecto que vostedes aquí presentan: altísimo rexeitamento,
demanda case unánime de que se manteña a lexislación
actual. Esa é a realidade.
E vexo que, bueno, como dixen antes, aquí o que se
impón é o argumentario madrileño. Resulta curioso que estean aquí vostedes hoxe repetindo un argumentario; e a ver se

lles soa isto: “A lei non prexudica nin obriga o pequeno
comercio, dá liberdade para abrir ou pechar cando se queira.
Que cada un bote contas de se lle sae rendible abrir ou non
abrir” –bueno, en perfecto castelán–. Estas son palabras do
señor Manglano, conselleiro de Economía e Facenda de
Madrid. Vostedes hai pouco dicían o contrario: temos competencias exclusivas, a normativa que hai en Galiza é boa
para o sector comercial, non imos pregarnos ao ditados de
Madrid... ¡Ah!, pero é evidente, o que se impón é o argumentario madrileño e vostedes préganse submisamente,
aceptan e executan, así de claro.
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A verdade é que resulta tremendo que Galiza padeza un
goberno que non teña o máis mínimo criterio e que poida
dicir unha cousa e a contraria practicamente ao mesmo
tempo, ou cun espazo temporal moi pequeno de por medio.
Podiamos aplicar aquilo de Manquiña: “Igual que te digo
una cosa, te digo la contraria, o te digo la otra”. Iso é o que
fai este Goberno. Igual por iso destituíron ou non lle renovaron o contrato nin ao conselleiro nin á directora xeral á
fronte da mesma responsabilidade en comercio. Porque
igual é demasiado evidente que estaban dicindo unha cousa
e que vostedes agora están facendo a contraria. Entón, igual
se ía notar moito máis do que xa se está notando; igual se ía
notar moito máis que vostedes non teñen criterio, non teñen
folla de ruta nin saben o que facer cos sectores económicos
deste país. Entón, pois un día din unha cousa e ao seguinte
pois din o contrario.
Miren, o BNG sempre defendeu o comercio galego, sempre estivo loitando por defender os intereses do pequeno
comercio galego, desde as primeiras medidas liberalizadoras
introducidas polo Partido Socialista ata a presentación
–cando temos responsabilidades de goberno nesta Cámara–
dunha iniciativa tremendamente favorable para o sector. E
fixémolo no convencemento de que, desde unha perspectiva
de país, a defensa dos intereses económicos de Galiza, a
potenciación do sector comercial galego, é unha opción
estratéxica, porque o dominio do sector das grandes superficies significa unha menor presenza dos produtos propios e,
consecuentemente, unha menor capacidade de comercialización dos mesmos, que, por extensión, ten unha repercusión
negativa sobre os sectores produtivos do país...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
A señora PRADO CORES: Estamos falando de algo máis
soamente que do pequeno comercio; estamos falando de
entregarlles a capacidade de comercialización dos nosos
produtos ás grandes transnacionais, beneficiando os foráneos, que conseguen incrementar as súas cotas de mercado en
detrimento dos produtos galegos.
Señor conselleiro, desde o BNG pedímoslle que retire
este proxecto de lei. Hai razóns de peso para opoñerse
–díxenllo antes–, nin unha soa razón para votar a favor.
Resulta difícil de entender que ante unha situación límite
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como a que atravesa o sector, moi especialmente o pequeno
comercio, ese comercio de familias cunha ou dúas persoas á
fronte, se traia a este Parlamento e se aproben este tipo de
medidas e non se aposte por poñer en marcha medidas
urxentes para reactivar o mesmo. Resulta inconcibible,
resulta tremendamente difícil de entender, que un goberno
galego nin sequera movera ficha para intentar defender as
competencias que ten como nación. É incrible que nin
sequera pediran a reunión da comisión bilateral, xa non o
que antes lle pedín e lle pediu o BNG...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate.
A señora PRADO CORES:... de que interpuxeran recurso
de inconstitucionalidade. Outras comunidades fixérono, evidentemente. ¿Por que? Porque son o goberno deses territorios, son o goberno deses países, e a súa obriga é defender os
seus sectores económicos. Para vostedes, señores do Partido
Popular, primeiro os intereses dos oligopolios, primeiro os
intereses das grandes superficies comerciais. O pequeno
comercio suponse que para vostedes poderá esperar. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Moitas grazas,
señora Prado.
Grupo Alternativo de... (Murmurios.) Perdón, Grupo
Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, señor
Sánchez García.
O señor SÁNCHEZ GARCÍA: O subconsciente ás veces
traizoa. Así que somos o grupo alternativo...
Eu creo que a xente en xeral fóra de aquí está un pouco
cansada de que nos debates esteamos discutindo a ver quen
o fai peor, creo que o que se espera é solucións aos seus problemas.
Na intervención da portavoz do Partido Popular, basicamente o que se escoitou foi falar mal das políticas do bipartito, das políticas do Concello da Coruña cando non gobernaba o Partido Popular, pero eu non lle escoitei ningunha
razón, ningún argumento en positivo, para modificar unha
lei que tiña o consenso de todos e todas, ¡ningunha! Non hai
un dato sobre a creación de emprego nin da mellora das condicións do pequeno comercio que vaia provocar esta modi28
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ficación da lei, nin un só. Nin á portavoz nin ao conselleiro
lles escoitei nin un só dato sobre os beneficios que vai provocar esta lei; é evidente, porque non os hai.
Para o pequeno comercio non hai ningún beneficio con
esta modificación, porque non se pode considerar que a
xente é parva, nin que os pequenos comerciantes son parvos.
E cando non reclaman a liberalización dos horarios e están
reclamando outras cousas, será por algo, ¿non? Cando están
vivindo día a día a súa situación e o que reclaman é financiación, que non se lles corten as liñas de crédito e que hai
que crear emprego e crear demanda, será por algo. Cando
non piden a liberalización de horarios será por algo, e creo
que hai que escoitalos e hai que ter a valentía para enfrontarse aos grandes poderes e para defender as maiorías.
Este modelo que queren implantar, do cal esta é unha
medida máis, provoca máis desemprego e precariza o que
queda aínda máis: o desemprego é unha arma do capital para
poder precarizar aos traballadores. Este tipo de medidas
axuda a iso. Ademais, pola propia natureza do capitalismo,
que hai que alimentar o monstro, o colapso do sistema só se
evita mentres eventualmente cada vez as grandes empresas
van tendo máis e máis beneficios. Pero como neste caso en
Galicia e en Europa o consumo é ríxido, porque está limitado por outros factores, a única forma de seguir medrando é
comendo máis anaco de tarta á custa dos outros. Iso está
demostrado, toda expansión de cadeas como Walmart, este
tipo de empresas sempre –e hai datos que así o demostran–
foi á custa de destruír o pequeno comercio e de destruír
outras cousas máis, como a agricultura de moitos países.
O conselleiro dixo que os datos demostraban que en
Galicia o pequeno comercio funciona mellor que no resto do
Estado, ¿daquela para que imos cambiar?, ¿para que imos

cambiar se funciona ben? (Aplausos.) A cuestión é máis sinxela, non imos andar perdendo o tempo aquí, trátase de tragar ou non tragar, e vostedes tragan; tragan porque ademais
no fondo cren neste modelo.

Despois, a portavoz do Partido Popular, con todos os
meus respectos, home, creo que non hai que utilizar a demagoxia, fixo un recoñecemento ao traballo dos comerciantes e
ao seu esforzo. Cada vez que lles fan un recoñecemento é
para meterlles un hachazo, igual que cando fixeron o recoñecemento ao traballo dos funcionarios, do seu abnegable
29
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esforzo, pois foi para quitarlles cartos do salario. Daquela,
iso non nos parece moi honesto.
En definitiva, vostedes utilizarán a súa maioría para
aprobar esta modificación da lei, pero a nós non nos enganan, sabemos por que, para que e para quen gobernan. Nós
sostemos que é positivo para Galiza rexeitar esta modificación, pero para camiñar hacia outro modelo máis xusto, de
reparto da riqueza, de reparto do traballo, para un modelo
que non sexa coma este, depredador, coas persoas e co planeta.
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor

Sánchez García.

Grupo Parlamentario Socialista, señor Gallego Lomba.
O señor GALLEGO LOMBA: Grazas, presidente.
Señoras e señores deputados.
Señora Romero Fernández, non é urxente, moi urxente,
porque vostede, como dixen antes, a consellaría, sobre todo
para o domingo, sacou un decreto, un decreto onde fixa o
número de, concretamente, datas para os domingos que ten
que traballar o comercio. Entón, podiamos esperar. Non é
moi urxente, moi urxente, cando o proxecto de lei leva seis
meses na consellaría dando voltas, voltas, voltas, voltas e
voltas e aquí nolo traen nunha semana. A ver, é que algo
pasa. ¿A urxencia onde está? ¿Onde está a urxencia? Non hai
urxencia ningunha, poderiámolo debater tranquilamente e
falalo tranquilamente, pero vostedes non queren, vostedes
queren pasar o rodillo, iso é ao que están vostedes. Ou teñen
outros intereses que non se poden dicir, defender a alguén en
concreto, a ver se... Porque non hai tanta urxencia como di
vostede.
Iso que dicía vostede antes de que o afogaba o bipartito,
que o Goberno de Emilio Pérez Touriño afogaba o comercio,
dixo vostede. Pois eu creo que cando vostede estaba de
representante na Cámara de Comercio de Ourense, dicía
todo o contrario, que o Partido Popular estaba afogando o
pequeno e mediano comercio. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) Si, díxoo vostede, que estaba afogando o
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pequeno e mediano comercio, cando vostede non estaba
nesa bancada. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Si, señora Fernández, Romero Fernández.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non dialoguen.
Prosiga, señor Gallego.
O señor GALLEGO LOMBA: Señor presidente, non estou
dialogando.
Imos rematar, que isto xa non dá máis de si. O pequeno
e mediano comercio galego vive os peores momentos desde
que hai goberno en Galicia. O peor momento desde que
Núñez Feijóo é presidente da Xunta de Galicia, pois o
comercio foi en picado, de mal en peor, e vou dar datos.
Desde que gobernan o señor Feijóo e o Partido Popular,
2009-2013, os orzamentos para o comercio baixaron un -47
%. E leo, señora Fernández Romero, ou Romero Fernández,
perdón: 2009, cando ese bipartito que non tiña, que non
facía, que non... Tiña uns orzamentos de 35.224.000 euros;
en 2010, 31 millóns; en 2011, 20 millóns; en 2012, 21
millóns, e en 2013, 18 millóns. Iso é o que axudan vostedes
ao pequeno comercio, esas son as axudas que teñen vostedes. E onde se reflexa é nos orzamentos da Xunta de Galicia, non se reflexa noutra parte. Non, non é barbaridade ningunha, é a realidade oficial. Aí é onde se defende ou non se
defende o comercio, onde se traballa ou non se traballa polo
comercio, polo pequeno e mediano comercio. Aí, con cifras,
datos e números, e, sobre todo, con diñeiro, con aportacións
para axuda ao pequeno e mediano comercio.
Como dicía antes, en Galicia, desde que goberna o Partido Popular, 2009, hai, no sector do comercio, 20.000 parados e foron in crescendo ano a ano, foron incrementándose
ano a ano. En 2008, pecharon, concretamente, comercios
1940; en 2010, 5.500; en 2011, 6.000, e en 2012 –aínda non
temos os datos– van, segundo datos estatísticos, van superar
os 6.000. Esa é a política que fan vostedes co comercio, a
política que é de axudas, de reactivar, de que sexa referente
nas pequenas vilas, nos pobos; é iso de que cada día van
pechando comercios, que cada día van pechando máis

comercios, cada día van pechando máis e máis comercios. E
vostedes, señor conselleiro, vostedes non fan nada, non fan
nada por evitar iso, non fan nada. E é moi triste que estea-
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mos acabando co pequeno e mediano comercio, que estean
vostedes acabando e rematando co pequeno e mediano
comercio, porque non teñen unha política económica para
Galicia, non teñen unha política comercial para Galicia; o
que non teñen é ideas para Galicia.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
O señor GALLEGO LOMBA: É incrible, e non é tan urxen-

te tampouco, porque no seu programa electoral vostedes non
puñan nada de modificar ou de revisar a Lei 13/2006, non
puñan nada, non o contemplaban. Iso vén unica e exclusivamente, como dicía ao principio das miñas intervencións e
como vou rematar nela, de que vostedes están facendo unha
lei de espaldas ao sector, de espaldas ao sector do pequeno e
mediano comercio, que é moi triste, de espaldas aos traballadores deses pequenos e medianos comercios, de espaldas,
nunha palabra, a Galicia. E iso, tarde ou temprano, vano
pagar.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Gallego Lomba.
Seguinte punto.

Debate de toma en consideración da Proposición de lei,
do G.P. dos Socialistas de Galicia, de imposto sobre os
depósitos das entidades de crédito na Comunidade Autónoma de Galicia
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para a presentación desta proposición de lei ten a palabra, polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, o señor González Santín.
O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, presidente. Señorías.
Veño hoxe aquí presentarlles a Proposición de lei de
imposto sobre depósitos bancarios. Son consciente de que o
fago despois do 28 de decembro pasado, cando o Estado
publicou un imposto parecido. Dedicarei o tempo desta
exposición primeiramente a definir brevemente os elementos deste imposto, e intentarei explicar por que esta Cámara
30
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debe aprobar e votar esta proposición de lei e por que o
debemos facer. A causa non é outra que é porque é boa para
Galicia e boa para os galegos.
En canto á definición deste imposto, hai que dicir que
é un imposto que recae sobre os bancos, sobre as entidades financeiras, é dicir, non é un imposto que vaia recaer
sobre os cidadáns de Galicia. O feito impoñible deste
imposto van ser os depósitos, os depósitos bancarios que
tanto os particulares coma as empresas fan nas entidades
de crédito.
Nesta proposición de lei, o imposto que aquí lles propoñemos está dividido en tres capítulos:
O capítulo primeiro, no que se regulan as disposicións
xerais do imposto, regúlase a natureza e o obxecto do imposto, así como o seu feito impoñible, as exencións, suxeitos
pasivos, base impoñible e tamén a cota tributaria. E xa lles
anticipo que a cota tributaria non vai ser cero, non vai ser
cero porque cremos que o imposto ten que servir para recadar ingresos. Tamén se regula aquí, neste capítulo primeiro,
o período impositivo que coincidiría co ano natural.
Respecto ao capítulo dous, capítulo dous que se centra na
xestión do imposto, a inspección e a súa recadación, regúlase a liquidación do imposto, así como os deberes de colaboración e información.
E xa por último, regulamos no capítulo terceiro as normas de xestión deste tributo, que o órgano competente,
como non pode ser doutra maneira, será a Consellería de
Facenda. Tamén se regulan outras normas de xestión.
Xa para finalizar, tamén se regula unha disposición adi-

cional, unha transitoria e catro disposicións finais.

Ben, eu dígolles que este imposto, á parte de servir para
a recadación, pode tamén ter outras utilidades; fágolles
constar que por exemplo nas deducións se poderían facer
deducións porque unha entidade financeira teña o seu domicilio social, por exemplo, aquí na comunidade galega ou
porque manteña sucursais ou oficinas abertas en pequenos
municipios. Tamén se poderían facer unhas deducións porque teñan unha obra social ou ben porque apoien e financien
proxectos estratéxicos para esta comunidade. Como lles
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dicía, vou facer máis fincapé na segunda parte, que é por que
vostedes deben apoiar esta proposición de lei.
A situación económica que temos hoxe é unha situación
complicada, sabémolo, a demanda dos servizos públicos
cada vez é maior, e é maior porque cada vez temos máis
xente en situación de desemprego, xente que perdeu o seu
emprego, e que polo tanto necesitan máis dos servizos públicos. Tamén temos, Galicia ten, unha poboación moi envellecida, polo tanto, hai certos servizos públicos, os sociais ou
sanitarios, que teñen un custo superior do que poidan ter
noutros lugares.
Tamén temos unha poboación moi dispersa, o que fai que
estes servizos públicos sexan máis caros de prestar. Ademais
disto, dáse outra situación, que é que os ingresos da facenda
pública galega se reducen porque se reducen os ingresos tributarios. Isto, evidentemente, fai que a Administración
pública galega teña un desequilibrio.
Este desequilibrio, que implica que ten máis gastos que
ingresos, só se pode solucionar de tres xeitos:
O primeiro é reducindo o gasto público, cousa que está a
facer este Goberno e ao que desde logo nosoutros, no Partido Socialista, nos opoñemos, basicamente porque se reduce
en gastos sociais.
A segunda é a aplicación da débeda pública. E se ben é
certo, non hai máis que mirar as últimas emisións de débeda
pública, que a Comunidade Autónoma se está endebedando
e que de feito na última lexislatura multiplicou por dous o
endebedamento da Comunidade, é certo que isto ten un percorrido limitado e que non se pode levar moito máis alá.
Polo tanto, só queda a vía de incrementar os ingresos, os
ingresos vía tributaria.
Ben, esta é a proposta que hoxe lles traemos aquí.
¿Que problema ten un incremento impositivo? Pois ben,
somos conscientes que se se afectan a variables, como pode
ser por exemplo o consumo, cousa que fai o IVE ou o imposto de transmisións patrimoniais, isto hai que facelo con coidado, pois ocorre que se incrementan os prezos, se reduce o
consumo e, por ende, se reduce a produción, o crecemento e
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o emprego. ¿Cal é a solución? Pois a solución é a creación
dun imposto, dun imposto como o que hoxe aquí lles traemos, respectando os principios de equidade, capacidade económica, progresividade e suficiencia, que non afecta o consumo e que, por ende, non afecta o crecemento e o emprego.
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Xerais. Por contra, se fose competencia das Cortes Xerais, é
certo que nós non teriamos competencia para a creación
deste tributo.
Ben, eu entendo que isto o terá que resolver o Tribunal
Constitucional, que é ao que lle corresponde dicir se somos
ou non competentes para isto.

Este imposto que hoxe lles traemos aquí reúne todos
estes requisitos. A xente e as empresas non van deixar de
meter o seu diñeiro nos bancos, nas contas dos bancos, porque non lles vai afectar, o tributo non lles vai afectar a eles
directamente. E os bancos á súa vez non van poder facer
unha política en contra destes depósitos pois, como ben
saben, son a orixe dos seus ingresos.

Ben é certo que se facemos unha proposta destas temos
que ter certa seguridade ao facela e, polo tanto, eu comprobei ou mirei a ver se hai algún imposto, algún tributo nalgunha outra autonomía que regule este feito impoñible e que
polo tanto poida sacarnos de dúbidas.

O efecto que vai ter este imposto, que entendemos que é
dos máis neutrais que se poden establecer na comunidade,
será que se reducirán os beneficios das entidades financeiras. Nosoutros estimamos que con este imposto a comunidade galega pode recadar arredor de 50 millóns de euros ao
ano.

E así é, haino, existe, de feito, como non sei se vostedes
saben, recentemente houbo unha sentenza do Tribunal Constitucional referíndose a estes temas. Existe un pronunciamento por parte do Tribunal Constitucional sobre a lei aos
depósitos bancarios da Comunidade estremeña, a Lei
14/2001, de Estremadura.

Ademais entendemos que a banca foi unha das grandes
culpables desta crise e que debe colaborar na súa recuperación. Non se lles pode pedir esforzos aos asalariados deste
país e non pedírllelos á banca. Polo tanto, eu dígolles que
tamén é posible, tamén é posible poñerlle impostos á banca.

Esta lei crea o imposto, xa lles digo, idéntico ao que hoxe
aquí lles plantexamos, e este imposto creouno o Goberno
socialista de José Luis Rodríguez Ibarra, que foi recorrido
ante o Constitucional polo Goberno do Estado no ano
seguinte, no 2002. Naquel momento era presidente o señor
Aznar.

Estas serían as causas obxectivas polas cales eu lles pediría que apoiaran esta proposición de lei, mais eu sei, son
consciente de que algún de vostedes me vai dicir que non é
posible regular este imposto dado que existe un tributo de
carácter nacional que coincide practicamente, por non dicir
exactamente, con este que nós lles propoñemos hoxe. E
certo é que dous tributos non poden poñerse sobre un mesmo
feito impoñible e tributar dúas veces polo mesmo. Pero ben

é certo tamén que se dá unha situación ben curiosa con este
imposto, e a situación é que a creación deste imposto a nivel
estatal ten unha característica, e é que o tributo vai a tipo
cero. Como lles dicía é unha situación ben curiosa.
Somos conscientes de que a creación ex novo dun tributo pode ser competencia autonómica ou non. E este é un
debate que desde logo teremos que abordar.
Desde logo, se é competencia autonómica sería competencia desta Cámara e non sería competencia das Cortes

Ben, o Tribunal Constitucional acaba de ditar a Sentenza
210/2012, do 14 de novembro, avalando o imposto estremeño, que di que non vulnera o principio de territorialidade e
que as deducións que se establecen por investir na rexión
non impiden a libre circulación de capitais. Por tanto, xa
temos un pronunciamento do Tribunal Constitucional dicindo que un tributo igual que o que aquí hoxe plantexamos é
competencia dunha Comunidade Autónoma, en concreto da
Comunidade Autónoma de Estremadura. Parece pois lóxico
pensar que tamén será competencia da Comunidade galega
se nosoutros aquí o regulamos.
Repito, xa temos unha sentenza do Tribunal Constitucional avalando isto. Se ben é certo que a doutrina do Tribunal
Constitucional pode cambiar, creo que iso non nos debe
facer que por un posible cambio non regulemos unha norma
que lle traerá a Galiza un incremento de 50 millóns de euros
ao ano.
32

Número 8
12 de febreiro de 2013

Polo tanto pódese defender –entendo eu– perfectamente
que este tributo é un tributo de competencia autonómica.
Eu pregúntome, vendo a norma que saíu no Boletín Oficial do Estado, a Lei 16/2012, do 27 de decembro, que foi
publicada o 28 de decembro, e que no artigo 19 regula o
imposto sobre depósitos de entidades de crédito. Como eu
lles comentaba antes, eu pregúntome por que o Estado crea
este tributo e ademais lle aplica unha cota cero, é dicir, para
non recadar. Tendo en conta o día que saíu, podíase pensar
que era unha inocentada, a verdade é que podería ser; pero
dado que segue publicado no Boletín Oficial do Estado e que
hai que cumprilo, pois imos esgotar esta posibilidade, e xa
lles digo que parece que está plenamente vixente.
Analizando este imposto polo miúdo, como lles dicía,
vemos que un elemento característico do imposto é a porcentaxe sobre a que se ten que tributar. Aquí prodúcese un
caso insólito. Eu creo que á hora de regular un tributo –que
eu coñeza– non hai ningún caso no que se cree un tributo e
que se lle poña un tipo impositivo cero. Si é certo que algunhas veces cando hai un tributo que está funcionando, e que
por algún motivo durante un exercicio, ou dous, non se
quere que este tributo afecte os cidadáns, se utiliza unha técnica lexislativa que é aplicar o tipo cero. Agora a creación
dun imposto a tipo cero que eu saiba é algo inaudito. É un
artificio tributario que eu me atrevería –con todas as cautelas– a cualificalo de fraude de lei.
O obxectivo cal é, ¿que obxectivo ten este tributo? Pois
o obxectivo que ten é evitar que as comunidades autónomas
poidan recadar por este concepto. É dicir, intenta esta regulación do estado mermar os ingresos da Comunidade Autónoma galega.
Ademais, se vemos as declaracións que fixo o ministro
de Hacienda a carón deste tributo, di que non descarta que
nun futuro nas leis de presupostos se poida aplicar un tipo
distinto. Entón eu pregúntome, ¿isto que é un tributo preventivo por se acaso nalgún momento imos necesitar ter
máis ingresos? A verdade, como lles dicía, é algo realmente
insólito que a un lle custa entender.
Pero se imos máis alá e seguimos analizando o tema e a
lei esta do Estado, temos que ten un problema adicional.
¿Que pasa coas comunidades autónomas que xa teñen esta33
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blecido este tributo e están ingresando por el? Pois sácanos
de dúbidas a propia lei, que nos di no punto 8 que serán compensadas. Pero serán compensadas co fondo a distribuír entre
todas as comunidades autónomas, polo tanto ese cacho de
pastel do que nosoutros tamén tiramos, ese cacho de pastel é
menor; é dicir, vai directamente contra os nosos ingresos.
Pero se analizamos aínda máis o tema vemos de que se
nutre este fondo que se reparte entre as comunidades autónomas. Pois nútrese dos impostos que todos os españois
pagan ao Estado. Pero tamén os galegos pagan impostos en
Madrid e resulta que con estes impostos que pagan en
Madrid, como non temos establecido un tributo destas características aquí, imos financiar servizos públicos aos andaluces, aos canarios e aos estremeños. E eu creo que esta Cámara non se pode permitir o luxo de non crearse este tributo.
Máis nada, moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Moitas grazas,
señor González Santín.
Rolda dos grupos parlamentarios.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,
señor Aymerich.
O señor AYMERICH CANO: Grazas, señor presidente.
Señorías, señora conselleira, eu creo que o seu Goberno,
o Partido Popular en Galiza, ten un problema coa política
fiscal. E ten un problema, en primeiro lugar –e isto xa o
debatemos cando falamos en comisión de orzamentos,
cando se debateu aquí a nosa emenda á totalidade–, vostedes
asumen, vostedes asinaron un sistema de financiamento que
é claramente insuficiente para Galiza, discriminatorio, lesivo e insuficiente no sentido no que non nos fornece dos
recursos financeiros suficientes, pagados por nós como dicía
agora o portavoz do PSOE cos nosos impostos, para financiar uns servizos públicos de calidade.
E vostedes seguen apoiando este sistema de financiamento que será bo para outras comunidades autónomas
como Madrid, que seica agora vai candidatar outra vez para
os xogos olímpicos –esa é a austeridade–, pero que para nós
é claramente lesivo.
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E fano nun momento en que por unha vía ou por outra o
camiño, a liña, vai claramente nun sentido: no sentido de que
cada un mire por si. Iso é o que pretendemos desde o Bloque
Nacionalista Galego: mirar por nós, gobernarnos por nós
mesmos, tamén no ámbito tributario, tamén no ámbito fiscal.
Pero é que non somos nós sos, é que estes círculos de
empresarios que tamén aparecen en libretas, cadernos e
similares que agora pululan polas sedes do Partido Popular,
pois nun recente informe do círculo de empresarios se avalaba que se unha Comunidade Autónoma quere unha universidade, pois que a pague. Pois, efectivamente, nós queremos
iso, vostedes xa sabemos que non, por iso condenan as universidades públicas galegas ao subfinanciamento.
Imos cara ese modelo, xa non hai solidariedade, imos
cara o modelo de que cada un ten que mirar por si, pero vostedes seguen atados a un sistema de financiamento que evita
que en Galiza os tributos que pagamos poidan ser utilizados
en financiar servizos públicos de calidade.
En segundo lugar, vostedes asumen os obxectivos de
déficit marcados unilateralmente polo Goberno do Partido
Popular cunha sanción meramente formal no Consello de
Política Fiscal e Financeira. Nun reparto dun marco que nós
impugnamos, non estamos de acordo con estas políticas de
austeridade, con este pacto de estabilidade de crecemento da
Unión Europea, que é xustamente todo o contrario do que di
o seu nome, pero é que ademais o reparto dentro do Estado
español deses déficits é claramente insustentable, claramente lesivo tamén para Galiza.
Que no ano 2013 teñamos unicamente unha marxe de
déficit do 0,7 % leva ao que está levando, a facer recortes
por máis de 500 millóns de euros no que son os nosos servi-

zos públicos básicos. E vostedes asúmeno. Iso si, seguramente para ir creando nichos, espazos de negocio para
empresas que tamén pululan e que tamén aparecen nos
papeis e nos cadernos e nos sobres que hai nas sedes do Partido Popular, en Madrid e en Galiza.
Pero incrementan tamén a débeda pública en magnitudes
nunca vistas na historia do noso autogoberno. Neste momento en Galiza hai 11.500 millóns de euros de débeda pública,
se á débeda pública oficial lle sumamos a débeda pública
oculta: os 3.050 millóns das participacións público-privadas.
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Esa é a débeda pública a día de hoxe en Galiza e nós non
teriamos nada que obxectar a isto se esa débeda pública a
puidésemos ver, ¿verdade?, en forma dunha sanidade que
funciona ben, en forma duns servizos de urxencias polos que
non teña que pedir perdón o señor Feijóo e si reforce o persoal para atender a xente que está alí; en forma de aulas no
ensino público con menos alumnos e con máis profesores,
pero é que non sabemos onde meteron vostedes os cartos.
Vostedes triplicaron a débeda pública deste país nos catro
anos que levan no Goberno, pero non sabemos que fixeron
cos cartos, non os vemos. Se cadra estarán neses sobre
tamén e nesas libretas que pululan polas sedes do Partido
Popular, en Madrid e en Galiza.
Pero iso si, vostedes incrementaron a débeda pública ata
niveis nunca vistos para termos tamén, en niveis nunca vistos, nesta Comunidade Autónoma e neste país desemprego,
pobreza, desigualdade; ese tamén é o seu récord, ese tamén
é o seu currículo.
¿E que sucede? Que despois de todo isto vostedes van
ficando sen marxe de actuación, non teñen máis marxe. Porque aceptaron unha regra de déficit e aceptaron unha regra
de débeda pública, a débeda pública en Galiza asumiron que
non pode estar por riba do 15,1 % do PIB galego, que para
o ano 2014, ¿que marxe temos?
Claro, este ano vostedes recortaron ilegalmente, do meu
punto de vista, e xa empeza a haber sentenzas, verdade, que
empezan a dicir que determinados recortes nas retribucións
dos funcionarios públicos non son conformes a dereito,
pero vostedes recortaron case 250 millóns de euros nas
retribucións dos empregados públicos. ¿Que van facer o
ano que vén? ¿Cal vai ser o recorte que van aplicar o ano
que vén para cumprir un obxectivo de déficit que xa non
será do 0,7, senón seguramente será do 0,3 %. ¿Cal é o
seguinte paso?
Iso si, vostedes teñen marxe para actuar en materia tributaria. Eu ía dicir que vostedes non empregan esta marxe
coa que contan. Si, emprégana, marxe reducida, pero existe,
¿verdade? Emprégana pero no sentido contrario ao que
deberían, porque onde vostedes poderían subir o IRPF para
os que máis gañan, acabámolo de propor como emendas aos
orzamentos o BNG e outros grupos da oposición, e dixeron
non, cando vostedes poderían subir o imposto sobre o patri34
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monio moito máis que eses escasísimos 8 millóns de euros
que se van recadar conforme esa transacción á que chegaron
co PSOE, porque para vostedes, claro, 700.000 euros de
patrimonio, excluída a vivenda habitual, é clase media,
¡valente clase media!, ¿verdade? Xa nos gustaría que houbese contribuíntes así neste país e non todos eses que teñen
bastante máis pero que evitan contribuír como deberían á
Facenda. A eses non lles queren subir vostedes os impostos.
É máis, introducen por valor de 55 millóns de euros no Proxecto de lei de orzamentos bonificacións fiscais para quen
máis ten e para quen máis gaña no imposto de sucesións e
doazóns e no imposto sobre o rendemento das persoas físicas, 55 millóns de euros, si, si, esa é a valoración que fan
vostedes na memoria dos orzamentos. Polo tanto, non abanee a cabeza, porque é así, é así salvo que vostedes mintan,
que tampouco sería ningunha novidade.
Pero claro, eu a pregunta é esta, ¿vostedes evitan subir os
impostos directos?, ¿acaso non soben os indirectos?, ¿acaso
non están subindo o IVE?, ¿acaso os deputados galegos non
votaron en Madrid –os seus do Partido Popular– e apoiaron
a suba do IVE?, ¿acaso non están subindo o canon da auga,
o coeficiente de vertedura, os prezos públicos, as taxas?,
¿acaso non están impoñendo un novo imposto sobre enfermidade en forma de copagamento nos medicamentos, no
transporte sanitario, e seguramente dentro de pouco tamén,
ese será o seguinte paso, polo que eufemisticamente chaman
os servizos non sanitarios, durmir, lavarse e comer nun hospital público?, ¿acaso non o están facendo?
Aí si que utilizan a marxe que teñen en materia tributaria
xusto para converter o sistema tributario galego e a sociedade galega nun sistema e nunha sociedade máis inxusta.
Por iso, eu creo que vai chegando o momento de mudar

o rumbo, teñen que dar un volantazo, cambiar. Eu sei que
esta é a folla de ruta neoliberal, eu sei que isto é o que di o
Fondo Monetario Internacional ou esas recomendacións de
expertos que aparecen cada equis días na prensa cando falan
das reformas estruturais. Hai que reformar o sistema de pensións, hai que reducir os custos laborais, hai que reducir os
impostos directos e, iso si, incrementar os impostos que gravan o consumo.
Esa é a folla de ruta, xa o sabemos, pero as consecuencias desa folla de ruta estámolas padecendo día a día,
35
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¿verdade, señora conselleira?, ¿verdade que si?, e vostedes teiman en manter esa dirección, teiman en manter
esas políticas.
Pois ben, nós queremos que cambien o rumbo, e esta proposición de lei do PSOE, nunca é mal momento –e logo direi
por que– para rectificar, e collo unhas palabras da señora
Cospedal deste día, ¿verdade?: “rectificar é de sabios”,
–había outro do PSOE que dicía: “...si, pero rectificar
moito...”–. Eu creo que poden rectificar, eles e vostedes, e
vou explicar por que. Vostedes non só non utilizan ou utilizan mal a potestade que teñen en materia tributaria, senón
que ademais renuncian a exercer o autogoberno, limitado,
pero tamén existente que ten este país.
Ou sexa que o ano pasado sóbese o IVE en dous puntos
e en contra do que estaba pactado nese sistema de financiamento que vostedes asinaron, esa sobrerrecadación pola
suba do IVE embólsaa exclusivamente o Estado. ¿Esa sobrerrecadación non se repartiu, verdade, no ano 2012 coas porcentaxes pactadas no sistema de financiamento? Non, non,
foi todo para o Estado.
Hai outras comunidades autónomas que están pedindo
que o Estado compense a Comunidade Autónoma por esa
suba do IVE, que ademais de non incrementar a recadación
conforme o que estaba pactado para o erario desa Comunidade Autónoma, aínda por riba encarece o funcionamento da
propia Comunidade Autónoma, porque se o IVE sobe en
Galiza, ¿acaso non temos que pagar, non pagan vostedes –xa
sabemos que no que é o funcionamento do PP non, pero digo
da Xunta, supoño que si–, non pagan o IVE agora máis caro
cando compran un ben, cando adquiren ou contratan un servizo? Si, pero págano máis caro porque vostedes apoiaron
esa suba do IVE que embolsa exclusivamente o Goberno
español, non a administración, non o tesouro público de
Galiza. Outras comunidades autónomas piden compensación, vostedes non.
En segundo lugar, outras comunidades autónomas estudaron novos impostos. Nós xa lles propuxemos este día, onte
aínda o volvemos debater, un imposto sobre as grandes
superficies. Xa hai, non hai que esperar, non hai que ir ao
Tribunal Constitucional; sentenzas: unha de decembro sobre
este imposto, outra de setembro sobre o imposto das grandes
superficies.
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É perfectamente legal, é perfectamente conforme di o
Tribunal Constitucional, o seu Tribunal Constitucional perfectamente conforme o bloque da constitucionalidade. Non
infrinxe en ningún lugar a LOFCA, nin incorre en dobre
imposición, nin ocupa ningún espazo normativo que lle
corresponda ao Estado, dío o Tribunal Constitucional, non o
di o Bloque Nacionalista Galego. Pero vostedes non queren
utilizar esas posibilidades, ¿por que?, ¡home!, non vaia ser
que se incomoden as grandes superficies e a patronal das
grandes superficies, acaban de demostralo tamén xa neste
Pleno, ao servizo de quen están. E, ¿por que non queren
introducir un imposto sobre os depósitos bancarios que ademais, e o Tribunal Constitucional na sentenza tamén de
decembro así o sanciona, non pode repercutir?, ¿é lexítimo
que se estableza na regulación do imposto que non se poida
repercutir sobre os usuarios, os clientes desas entidades bancarias? Porque vostedes tamén están ao servizo desas entidades bancarias, ningunha delas é galega xa, non, tamén iso
o poden anotar no seu currículo; iso si, vostedes –tamén se
ve nesas libretas e neses sobres– seguen ao servizo delas, ¿a
cambio de algo? Seguramente si, pero o que non pode ser é
a cambio de que o que non se lles cobra aos bancos se lle
está cobrando ao conxunto dos galegos e das galegas en
forma de recortes, en forma de retribucións, en forma, en
definitiva, de impostos sobre enfermidade, que vostedes
impoñen ano si e outro tamén.
Esta é a realidade, señora conselleira, vostedes escollen.
Subimos o canon da auga, subimos o IVE ou poñémoslles
un novo imposto aos bancos. Non, non, subir o canon da
auga é subir o IVE, ¡está claro ao servizo de quen traballan
vostedes!, así de claro.
E poden dicir, ben, pero é que agora xa non podemos
introducir este imposto porque hai unha lei estatal, a lei de

acompañamento, ¿verdade?, os orzamentos do Estado para
2013, que eu entendo que en fraude de lei ocupa ese espazo normativo. É curiosa esta lei que tamén votaron os
deputados e deputadas do Partido Popular de Galiza no
Congreso.
Exposición de motivos, ¿como explica a exposición de
motivos desta lei que poucos días despois dunha sentenza
do Tribunal Constitucional vostedes creen o imposto a
nivel estatal a tipo cero? Pois di: créase o imposto sobre os
depósitos das entidades de crédito coa pretensión de ase-
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gurar un tratamento fiscal harmonizado que garanta unha
maior eficiencia no funcionamento do sistema financeiro.
Eu creo que os afectados, os estafados por preferentes subordinadas, subscribirían esta afirmación da exposición de
motivos.
Logo a burla no que é xa o articulado, nese artigo 19 no
que se crea este imposto a tipo cero; poñen vostedes a potestade lexislativa aos pés da grande banca privada, ou o
cachondeo –con perdón da expresión– xa chega ao clímax
cando di: os contribuíntes deberán presentar autoliquidación
do imposto no mes de xuño. Non obstante o anterior, non
será obrigatoria a presentación de autoliquidación cando
resulte cota integral igual a cero euros, loxicamente se o tipo
é cero serán cero euros.
Obriga de realizar pagamentos a conta, os contribuíntes
están obrigados a realizar pagamentos a conta salvo que non
será obrigatoria a presentación da autoliquidación cando
resulte cota integral a cero euros. Pero, ¿vostedes pensan que
isto é conforme o dereito?, ¿isto acaso non é unha fraude de
lei que xustificaría que este Parlamento, en uso da potestade
lexislativa que ten como representantes lexítimos do pobo
galego, exercésemos esa potestade para crear un imposto
sobre esa banca –que xa non é galega– que liquidou a obra
social, que estafou a centos de miles de galegos e que vostedes asumen que o Goberno español beneficie con esta burla
legal?
É certo, o Partido Socialista podía ter actuado antes, non
é a primeira vez que se pon un tipo cero a nivel estatal, lémbrolle...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando.
O señor AYMERICH CANO: ... ¿lembra o señor Solbes?
Daqueles..., ¿non?, pois despois veñen estas lamas. Pero,
¿que sucede? Vostedes podían ter retirado o recurso no
Constitucional antes de chegar aquí, porque o recurso foi
presentado polo Goberno Aznar e podía terse retirado antes.
Dá igual, dá igual, está ben, camiñemos xuntos. A cuestión
é, ¿camiñamos xuntos todos agora neste Parlamento aprobando este imposto, facéndolle fronte ao Estado e dicíndolle
que de acordo mesmo con esta xurisprudencia do Tribunal
Constitucional temos dereito, en exercicio da nosa potestade
tributaria, a establecer un novo imposto?
36

Número 8
12 de febreiro de 2013

E xa remato. Podémolo facer e podemos dar a batalla,
teñen o apoio do Bloque Nacionalista Galego, señorías do
Partido Popular, señores e señoras do Goberno, teñen o noso
apoio se queren dar esa batalla. Pero é que ademais –repito–,
de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional, esta fraude de lei cometida na lei de acompañamento non impide que
exerzamos a competencia lexislativa. Fíxense o que di a sentenza, no fundamento xurídico cuarto, di: o método de comparación para saber se hai dupla imposición de acordo coa
LOFCA do feito impoñible como punto de partida debe
tomalo, pero abarcando tamén os restantes elementos do tributo que se encontran conectados co feito impoñible; é dicir,
suxeitos pasivos que constitúen aspecto subxectivo do tributo, base impoñible que representa a cuantificación do feito
impoñible, a capacidade económica gravada ou os supostos
de non suxeición e exención.
É evidente que establecer nesta Cámara, aprobar por lei
nesta Cámara, un imposto que non sexa a tipo cero, xa supón,
de acordo con esta doutrina e con esta interpretación que da
LOFCA fai o Tribunal Constitucional, un suposto de non
dobre imposición, un suposto que non caería dentro do ámbito de aplicación desta lei estatal. E se non é así, dean a cara,
dean a batalla e que decida o seu Tribunal Constitucional.
Se queren facelo teñen o noso apoio, senón terán que saír
de aquí e dicirlles ao conxunto dos galegos e das galegas que
vostedes prefiren recortar os seus salarios, recortar os seus
servizos públicos, subirlles o IVE, subirlles o imposto sobre
as medicinas e o canon da auga para que os bancos, que ningún deles é galego, que estafan a centos de miles de compatriotas, sigan cun tipo cero nun imposto que poderiamos
estar cobrando todos e todas.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Aymerich.
O Tribunal Constitucional non é de ninguén, e vostede
mesmo na súa intervención aludiu a el en repetidas ocasións.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Beiras.
O señor BEIRAS TORRADO: Señor presidente, señorías.
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¿Pois que queren que lles diga? Cada quen ten a súa
maneira de celebrar o Entroido, pero este Parlamento está
dando un recital de como o feito de convocar mesmamente
para o martes de Entroido unha sesión plenaria, que podía
ser calquera outra semana, pois non é simplemente por desprezo á cultura popular, ás tradicións, nin tampouco para fastidiar a deputados e deputadas que teñen costume de celebrar
o martes de Entroido cos seus fillos, coas compañeiras ou
compañeiros, cos seus amigos. Non, non, non foi para iso,
foi para escenificar o martes de Entroido aquí dentro.
Efectivamente, para demostrar que o máximo expoñente
do Entroido son as institucións creadas polo combate cívico
e democrático dun pobo ao longo de séculos, creadas para o
seu autogoberno e como se poden converter no recinto onde
se celebra o Entroido permanentemente, claro. Pois aqueles
que na política están constantemente disfrazados, están de
entroido todo o ano, e para eles o martes de Entroido non
significa nada diferente da cotianidade, entón poden perfectamente convocar aquí...
É que francamente eu dígolles que non é por menosprezo desta Cámara, ao contrario, é escoitar determinadas
cousas aquí a xente toda que temos, por suposto non só a
miña xeración, unha clara traxectoria de polo menos de
intento de compromiso ético coa cidadanía, intento de
seguirmos na política para servir aos cidadáns cun prisma
ideolóxico ou outro. Cada segmento social ten un prisma a
través do cal, como os lentes, ve á sociedade. Non se pode
esixir que quen é banqueiro teña o mesmo prisma que quen
é un labrego gandeiro agobiado ou non polas cotas. O que
si se pode esixir é que respecte determinados elementos
básicos da ética democrática ou da ética sen máis, da
decencia.
A democracia é unha cultura, non é un réxime político,
igual que a república. A xente pensa que república... en vez
de que haxa un monarca, que haxa república. Non, non, a
república é unha cultura, perfectamente definida dende
Locke, por non ir aos gregos, claro. E cando non hai esa cultura, pois é imposible poder sacarse un Borbón calquera...
Por certo, que hoxe que é martes de Entroido podiamos traer
aquí... eu estiven tentado, pero non quero ofender a ninguén... eu teño na casa un exemplar absolutamente insólito
dunha edición que fixo a finais dos anos oitenta a Biblioteca
Nacional Española, non ningún editor clandestino, da colec-
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ción de estampas –con “p”– que publicaron sucesivamente
nunha revista durante o tempo da famosa Gloriosa, da Revolución de 1868, ata a I República frustrada, a federal, pimargaliana, de menos dun ano. As estampas dunha revista das
que na biblioteca non había ningunha colección completa, e
houbo un anónimo que ofreceu esa colección completa. E a
directora da biblioteca non só recibiu con moito pracer esa
colección completa, senón que ademais editouna despois,
posteriormente, en libro. É un libro precioso, con pastas
duras, douradas. A edición durou pouquísimo tempo. Eu,
grazas a un amigo libreiro, teño un exemplar porque mo deu,
porque foi retirada ao pouco tempo. O título do libro ¿saben
cal é? Los Borbones en pelota. E a pornografía inventouna
Gustavo Adolfo e Valeriano, o seu irmán. Parecen cómics,
ou tebeos, pero cen anos antes. “Los Borbones en pelota” é
precioso.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Beiras,
cinco minutos. Se pode falar do imposto, sería bo.
O señor BEIRAS TORRADO: Exactamente, eu desvieime
do tema, pero é que, francamente, estamos no martes de
Antroido. Eu tamén puiden vir hoxe cunha careta disfrazado
de Beiras, porque eu hoxe aquí non son Beiras, son outra
cousa. Son un ser absolutamente abraiado, desconcertado,
que non sabe onde está. Ao mellor é culpa miña, pero escoitar defender determinadas cousas absolutamente non surrealistas nin esperpénticas, pero si, do surrealismo, non sei de
cal, pero vamos, do Dalí da boa época, pero antes de que se
convertese no que foi despois, como dicía Picasso.
Respecto, por exemplo, dos horarios comerciais,
¡vamos!, é que... Mire, cos horarios comerciais eu estaba
lembrándome dunha frase que se a digo sen mencionar o
autor van pensar que foi un marxista-leninista bolchevique
quen a dixo. A frase di: “Entre desiguais, a liberdade oprime, e a lei xusta iguala.” ¿Saben quen o dixo? Jean-Jacques
Rousseau, unha das fontes do pensamento liberal precisamente, usurpado despois por esa burguesía que converteu o
liberalismo do Século das Luces no liberalismo do mercado,
da división entre cidadáns activos e pasivos; os que tiñan
dereito a votar, porque tiñan medios de fortuna, e os que
non. Bueno, e así sucesivamente.
Esta proposición de lei –abrevio–... ¿Canto tempo me
queda?
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Pois agora oito
minutos.
O señor BEIRAS TORRADO: ¡Ah! ¿Oito minutos quedan
aínda? Coidei que me quedaban cinco hai un momento.
Entón podo continuar. ¿Oito? ¿Seguro que son non os que
levo, senón os que aínda me restan?
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Réstanlle oito e
vinte e catro.
O señor BEIRAS TORRADO: ¡Que ben! Non, non vou estar

oito minutos. Francamente, non.

Nós estamos completamente a prol desta iniciativa, e é
de escándalo que teña que vir un grupo da oposición a presentar esta proposición de lei. Demostra que vostedes
seguen a ser aquí os enviados para cumprir a misión dunha
brigada de demolición, de limpeza étnica, de ecocidio e de
socialicidio, de verdade. Porque díganme vostedes, vostedes aplican iso dos horarios, liberdade de horarios, como
liberdade de idioma, ¡claro! Polo visto a Unesco tamén
debe de ser bolchevique, está dominada polos bolcheviques, porque a Unesco ten dito e ten explicado, e hai escritos, documentos, etc., que cando hai fenómenos de diglosia, de idiomas que están un dominante, no status A, e
outro no B, o que hai que facer para que haxa efectivamente igualdade e liberdade de idioma é aplicar a discriminación positiva a favor. ¿Ou é que as mulleres do Partido Popular estarían en contra da discriminación positiva a
favor do xénero feminino que se está aplicando con toda
razón? (Aplausos.) ¿Estarían vostedes de acordo? Vostedes
reivindican a igualdade de xéneros. ¿E como se logra a
igualdade de xéneros? Discriminación positiva a favor do
xénero que está dominado, espoliado, explotado, subxugado polo patriarcado, etc. O mesmo en sociolingüística,
igual nas clases sociais. Hai neste momento no sistema
mundo, e está explicado por cerebros dunha inmensa categoría que vostedes ou non len ou non queren ler, nin sequera as recensións, que hoxe existe un poder no mundo, concentradísimo, dunha oligarquía ou plutocracia. Non é un
invento do Beiras, nin da AGE, nin de nada polo estilo, a
plutocracia foi definida desde o século XX. ¿Sabe cando?
Cando o ascenso dos nazis. A plutocracia eran os subministradores de fondos do partido nazi, e estamos nunha
situación análoga sen cruces gamadas.
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Beiras, era
bo que falaramos do imposto, porque levamos...
O señor BEIRAS TORRADO: Estou falando do asunto,
¡claro!
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): É que lle quedan
seis minutos. Non sei, entre outras cousas por respecto a
quen presentou a proposición.
O señor BEIRAS TORRADO: ¿Por respecto?
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Digo eu.
O señor BEIRAS TORRADO: É que estou falando a favor

deles.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, pero é que

do imposto non leva falado nada, da proposición. Digo eu,
¡eh!

O señor BEIRAS TORRADO: Pero é que a proposición de
lei nós compartímola totalmente. Nós compartimos a exposición que fixo o señor Santín, a argumentación. Nós compartimos absolutamente a argumentación de apoio que fixo
o señor Aymerich. E precisamente porque compartimos o xa
dito eu non quero aburrir a ninguén repetindo o que xa está
dito. Eu falo cando teño algo que dicir, non para repetir
coma unha mona. (Aplausos.) E quen queira facer de lorito
de repetición, que o faga, é o seu problema, eu non vou ofenderme, pero eu non estou disposto.
Entón, remato. Xa que estamos no martes de Entroido, e
en sesión parlamentaria, voulles ler... Porque podiamos facer
perfectamente uns xogos florais hoxe aquí, unha sesión literaria, e podemos, por exemplo, montar entre todas e todos
unha representación ou lectura escenificada do Martes de
Carnaval de don Ramón María, que é a trioloxía dos tres
esperpentos: Las galas del difunto, Los cuernos de Don
Friolera, La hija del Capitán. Porque o máis difícil de representar hoxe sería, evidentemente, Los Borbones en pelota.
Iso non, iso atentaría contra la moral y las buenas costumbres e acabaría provocando que a Benedicto XVI, no canto
de renunciar, lle dese un síncope e desaparecese do mundo,
para alegría da igrexa da teoloxía da liberación e de toda a
periferia do sistema.
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E ademais un apéndice que é moi interesante, ¿Para
cuando son las reclamaciones diplomáticas?, onde hai dous
xornalistas, un director de El abanderado de las Hurdes, don
Herculano, e don Serenín, que ten a idea de escribir en alemán un artigo en loa de Alemaña, e onde don Herculano lle
di: “Amigo don Serenín, el ser de la derecha no me pone una
venda en los ojos. Antes que personaje de la derecha soy
español”. ¿Suena? (Risos.)
Quero dicir que o profesor Jesús Rubio Jiménez –e con
isto remato–, da Universidade de Zaragoza –esta edición é
unha reedición dos anos sesenta logo reimpresa en reimpresións sucesivas–, nas conclusións do seu ensaio inicial, da
súa presentación, di: “Las tres obras que acoge Martes de
Carnaval” –xa ven que sei ler tamén en español, pero tamén
son capaz de traducir simultaneamente ao galego se queren–, “sometidas ao solidario xugo deste afortunado título,
fornécenos unha nidia imaxe da sociedade española das primeiras décadas do noso século, mal dirixida por gobernantes incapaces que pretenden impor unha regras que non cumpren, e coa ameaza constante do militarismo; isto é, da forza
irracional que se impón violentamente. Tampouco outros
sectores sociais saen mellor parados. Valle-Inclán insiste na
presentación esperpéntica co convencemento de que é o
mellor modo de representar a realidade grotesca española do
cambio de século e de que os seus lectores e os espectadores, contemplándoa como é, se decidan a mudala. As dúbidas, porén, non deixaban de asaltalo, e por iso acudía á ironía, tanto nos textos ficticios como nas declaracións públicas
que acompañaron a súa accidentada difusión.
A súa ironía é a de quen contempla o rebulir inútil das
xentes, e, consciente da súa inutilidade, refúxiase no xogo
sarcástico. Quixera contemplar coa perspectiva da outra
ribeira as súas personaxes. Dende o aire, ese era o seu ideal,
e a el entregouse, correndo os riscos que conlevaba. O primeiro deses riscos, ser considerado un cidadán excéntrico e
estrafalario.”
Nada máis. Moitas grazas.(Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grupo Parlamentario Popular. Señor Puy.
O señor PUY FRAGA: Ben, este debate, por se alguén o
esqueceu, xira sobre a posibilidade de incluír un novo
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imposto na tributación autonómica. Nomeadamente un tributo que grave os depósitos bancarios.
É certamente un debate relevante nunha cámara parlamentaria, posto que, como todos sabemos, a orixe das cámaras parlamentarias consistía precisamente na aprobación por
parte dos representantes da cidadanía das cargas fiscais que
se lle esixían por parte dos poderes públicos, e polo tanto é
un debate que nós entendemos relevante e que, efectivamente, debe centrarse no que é: a conveniencia ou inconveniencia de crear un novo tributo.
Certamente, se eu tivese que dar unha resposta rápida,
como xa se aludiu aquí, á posibilidade de crear un tributo
que grave os depósitos bancarios, pois habería que dicir que,
en primeiro lugar, estamos propoñendo a creación dun
imposto que a lei non lle permite a unha comunidade autónoma crear. Hai que recordar cales son os antecedentes.
Dúas comunidades autónomas, Estremadura e Andalucía,
tiñan este tributo. Foi recorrido ao Tribunal Constitucional,
como ben se lembrou, xa na época do Goberno Socialista.
Unha sentenza do Tribunal Constitucional declara que é
constitucional este tributo, posto que as bases impoñibles
que grava o tributo autonómico non coinciden exactamente
con ningún tributo que estea gravado polo Estado, e inmediatamente, unha vez que se fai pública esta sentenza do Tribunal Constitucional o 14 de novembro, varias comunidades
autónomas, con toda urxencia, dun xeito oportunista, o que
fan é preparar novas leis deste tributo pensando que, efectivamente, o Estado non tería máis remedio que recoñecelo.
Fronte a iso, o Estado reacciona na lei 27 de 27 de decembro, presentando unha lei do Estado que si regula xa directamente este tributo e, polo tanto, impide que ningunha
comunidade autónoma estableza un novo tributo sobre unha
base que está regulada, con independencia, loxicamente, do
seu tipo.

Dito isto, evidentemente esta non é unha resposta satisfactoria nin a que merece a proposta, e a min gustaríame
falar exactamente da natureza, obxecto e consecuencias que
tería a implantación deste tributo non só en Galicia, senón no
conxunto da economía española.
Evidentemente, cando se avalía un tributo, a avaliación
do tributo faise normalmente con base nos criterios tradicionais que xustifican a exacción a través de impostos por
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razóns de eficiencia –é dicir, que mellora a eficiencia na
asignación dos recursos, polo tanto fai que a economía sexa
máis produtiva, que xere máis riqueza–, por razóns de equidade –é dicir, que se consiga unha mellora na distribución da
renda e da riqueza sexa cal sexa o criterio de xustiza fiscal
que se empregue– ou por razóns de estabilidade –é dicir,
porque é un tributo que contribúe claramente a mellorar a
capacidade produtiva do país, a estabilizar a economía.
Neste caso, por exemplo, sería un tributo que contribuiría a
saír da crise, da etapa de recesión na que estamos.
É certo que ademais hai que ter en conta a recadación
que se poida obter cos tributos. Neste caso, efectivamente,
estamos a falar dun tributo que, de acordo co que se presenta, tería unha capacidade recadatoria relevante, con independencia da aplicación dunha serie de deducións ás que logo
me referirei.
A cuestión, en definitiva, é se atendemos con isto a criterios de equidade, a criterios de eficiencia, a criterios de
mellora da estabilización económica ou, pola contra, non. E
a primeira pregunta que lle hai que facer cando se establece
un tributo é quen o paga. Evidentemente, todos sabemos que
unha cuestión é quen paga o tributo, no sentido xurídico de
ser o responsable de facer o ingreso en Facenda –neste caso
é un obrigado xurídico a facer un ingreso–, pero iso non
quere dicir que a carga económica, a carga do imposto,
recaia sobre el. E o exemplo máis evidente é o IVE, que o
ingresan persoas que non o pagan senón que o repercuten
directamente, o trasladan a través dunha factura aos clientes,
de xeito que o contribuínte do IVE sabemos que non é o
comerciante que o ingresa senón que é directamente o consumidor final, que é quen realmente soporta a carga deste tributo, ¿non?
Ben, saber cal é carga do tributo ou quen conta coa carga
do tributo é un tema dos máis complexos da Facenda pública. Pero si é certo que hai unha serie de principios xerais que
se aplican especialmente cando estamos a falar de tributos
que gravan o capital. Sabemos perfectamente que cando se
lle pon un tributo a unha empresa directamente pagado por
esta empresa, como é o caso neste caso dunha empresa
financeira, as empresas poden trasladarlles a carga –que non
a obriga de pagalo– cara a adiante aos clientes. Se reducen a
marxe de beneficios e queren manter a mesma marxe de
beneficios, o que fan é darlles un produto máis caro aos con40
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sumidores, que pode ser con menores comisións polos depósitos, que pode ser a través de pois cobrarlles novos servizos,
etc., que compensen o pago do tributo. Polo tanto, hai unha
posibilidade indirecta e imposible de controlar do teor que di
esta lei de translación da carga cara aos depositantes. É dicir,
que se se producise este efecto –que é o que é máis posible,
máis plausible, máis esperado–, ao final non pagarían o tributo os banqueiros, non pagarían o tributo os bancos, senón
que quen pagaría este tributo seriamos todos os galegos que
temos os depósitos en contas bancarias domiciliadas en
Galicia.
Tamén pode haber unha translación cara a atrás. A translación cara a atrás é reducir custos vía menores salarios ou
mesmo menor número de contratacións. E novamente –eu
creo que é un momento para reflexionar– se impoñemos un
tributo que é posible ser trasladado cara a atrás, no momento en que estamos transformando o sistema financeiro, no
que as entidades financeiras están reducindo capacidade,
están recortando salarios, están recortando plantillas, ¿cal
podería ser a consecuencia de introducir un incentivo fiscal
para recuperar beneficios ou minorar as perdas –porque
neste caso incluso teriamos que falar diso–? Habería unha
translación cara a atrás que dificultaría evidentemente o
mantemento do emprego.
E, en terceiro lugar, tamén sabemos que cando afecta ao
capital –neste caso depósitos son aforros, é capital– sabemos
que afecta tamén á retribución do capital, tanto dos depositantes vía contas –como xa dixen– e sobre todo sobre os
accionistas das entidades financeiras. E novamente é conveniente recordar que en Galicia neste momento a principal
entidade financeira por número de depósitos –que ten case o
40 % de depósitos– é Novagalicia Banco, que é unha entidade que está neste momento buscando investidores estran-

xeiros para poder facer viable un proxecto de entidade financeira autónoma en Galicia, ¿non?
Polo tanto, estamos falando de que calquera dos efectos
que se produza –e ningún é excluínte dos demais– o que
implicaría é que o tributo o pagan os contribuíntes galegos
que teñen depósitos, o tributo o paga a propia entidade, na
medida en que non pode capitalizarse, e, en terceiro lugar, o
tributo pagaríao o persoal, a plantilla e os asalariados das
entidades financeiras radicadas en Galicia, que xa están acometendo un proceso de redución de escala importante, ¿non?
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Eu quería citar tamén unha persoa –que supoño que tampouco é un representante do neoliberalismo salvaxe– que
explica cales son os efectos dun imposto sobre o capital
nunha economía aberta, ¿non? Os efectos do equilibrio xeral
poden ter un carácter moi diferente dependendo de que se
trate dunha economía pechada ou dunha economía aberta,
como é o caso español. Se un pequeno país aberto introducira un imposto sobre o capital, a taxa de rendemento bruta
tería que axustarse para contrarrestar o efecto do imposto
porque, se non, do contrario os investidores retirarían os
seus fondos e investiríanos noutros lugares. O imposto
recaería, polo tanto, noutros factores. A curva da oferta de
capital é de feito infinitamente elástica. O mesmo ocorrería,
por suposto –engade–, con calquera comunidade autónoma
española. Esta é unha cita do Manual de Facenda pública de
Steggles, acoutada neste caso polo profesor Antoni Bosch,
da Universidade Pompeu Fabra. Isto lévanos ao tema da eficiencia.
Mire, cando falamos de asignación de recursos, é evidente que as entidades financeiras prestan cartos á cidadanía
obtendo os seus recursos por unha dobre vía, pola vía dos
depósitos ou pola vía do acceso aos mercados maioristas. Se
poñemos un imposto sobre os depósitos, isto vai facer que se
reduzan e, polo tanto, o que vai producir é un incremento da
necesidade de financiamento maiorista por parte das entidades financeiras radicadas en Galicia, que é xusto o contrario
do que estamos tentando facer. O financiamento maiorista é
xustamente o endebedamento cara ao exterior que estamos
intentando reducir como país, porque ese é un dos nosos
principais problemas.
De feito, o que se fai con este imposto é penalizar as entidades que sexan máis eficientes na captación de depósitos en
Galicia. Porque non só temos que, canto máis depósitos, tes
que pagar máis impostos senón que, a maiores, o imposto
ten unha escala progresiva, o cal é algo sorprendente, porque
aí efectivamente se está penalizando as entidades que teñen
máis depósitos en Galicia cunha escala progresiva en vez de
lineal –que tería algo máis de lóxica–. E as entidades, por
certo, que teñen máis depósitos en Galicia son Novagalicia
Banco e o Banco Pastor, agora integrante do grupo do Banco
Popular, é dicir, as dúas entidades que teñen ou manteñen un
domicilio fiscal, unha actividade en Galicia, por certo,
algunha importante como é o caso da que se realiza a través
da Fundación Barrié, ¿non? Evidentemente, tamén cabe pen-
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sar que haberá unha redución dos depósitos unha vez que se
establece un imposto sobre eles, como é normal, e polas
cifras que acabo de dicir é facilmente comprensible desde o
punto de vista de que sucede cunha actividade cando ten un
imposto que previamente non tiña, ¿non?
Bueno, con relación á equidade, habería que preguntar:
pero ¿isto mellora a redistribución? Se o pagamos os depositantes, non hai en principio motivo para pensar que sexa
especialmente redistributivo; se hai translación, como é
facilmente previsible, é certo que non o pode haber. Pero o
que si é certo é que as entidades financeiras o que están é a
pagar un imposto que grava os seus beneficios, que é, por
certo, un significativo matiz que establece a norma estatal
que foi criticada, que vai a balances positivos. Porque aquí
se gravan os depósitos con independencia de que a entidade
financeira teña perdas, ¿non?, o cal no caso de Novagalicia
Banco é directamente pois xa botarlle un peso adicional para
que pois non erga a cabeza, ¿non?
Bueno, é evidente que en España houbo reforma do
imposto de sociedades, foi unha reforma que fixo o Partido
Popular. A principal reforma que fixo o Partido Popular no
ano de goberno que leva foi suprimir deducións, exencións
de operacións societarias, etc., de tal xeito que da recadación
adicional no PIB estamos a falar de 8.000 millóns que pagan
as empresas que teñen unha facturación superior a 1 millón
de euros, ¿non? Un imposto de sociedades que, efectivamente, caera nos últimos anos do socialismo a unha recadación de tipos efectivos do 9 %, cando os tipos nominais eran
do 30 %. A nós parécenos que se están suxeitas estas empresas a uns impostos de sociedades, que ten en conta cal é a
súa situación real económica, aos seus libros de contas, se
teñen beneficios ou resultados, evidentemente, se se quixera
que pagasen os bancos, habería que actuar a través do
imposto de sociedades, por exemplo, ¿non?

Se estamos gravando os depositantes, como tamén é presumible, evidentemente estamos gravando igual a un depositante que só teña eses aforros a un que teña un patrimonio
moi elevado. Se queremos actuar redistributivamente sobre
aqueles que teñen depósitos elevados, o lóxico é actuar a través do imposto do patrimonio. O que me permite lembrar
que onte chegamos a un acordo que creo que é satisfactorio
–que ninguén criticou nesta Cámara– de incrementar os
tipos do imposto do patrimonio, que afectará, por suposto, a

Número 8
12 de febreiro de 2013

aqueles galegos que teñan depósitos por contías que xuntadas ao conxunto do seu patrimonio superen unhas cifras que
son xa coñecidas, de 700.000 euros, ¿non? E, finalmente
–como dicía–, a tarifa progresiva o que fai é pois prexudicar
as entidades que teñen máis depósitos, neste caso ao Banco
Pastor e a Novagalicia Banco.
Con relación á estabilidade, hai que ter en conta que esta
lei propón no artigo 6.3 unha serie de deducións sobre as que
eu quixera chamar a atención. Cando discutimos a Lei de
caixas, o Grupo Socialista díxonos que porque a Xunta tiña
que autorizar a obra social estabamos facendo un intervencionismo inaceptable nas decisións que se tomaban por
aquela entidade. De acordo con esta proposición de lei, o
que se nos di é que calquera empresa que teña financiamento para investir en Galicia a través dun acordo coa Consellería de Facenda, informada previamente pola consellería do
ramo, disfrutará dunha dedución no imposto sobre os depósitos, ¿non?
Bueno, dificilmente cabe pensar en que hai unha decisión máis intervencionista sobre os investimentos que financian as entidades financeiras en Galicia que a de contar co
visto e prace da Consellería de Facenda. Eu insisto: recordando todo o que se nos dixo sobre o intervencionismo
cando se reformou a Lei de caixas, isto resulta altamente
chamativo.
En definitiva, estamos evidentemente cun tema que, ao
final, encarecendo as operacións das entidades financeiras
de Galicia, o que conlevaría é a unha restrición do crédito á
disposición das pequenas e medianas empresas en Galicia e
tamén das familias.
Hai finalmente efectos interxurisdicionais, hai efectos
entre xurisdicións. Evidentemente, a translación pódea facer
unha entidade que opera nunha comunidade autónoma ao
seu conxunto de clientes que operan fóra desa comunidade
autónoma. Isto foi o que ocorreu probablemente co imposto
andaluz e co imposto estremeño, ¿non? Pero o que si é evidente é que as cargas trasladables dun lado a outro tamén
afectan a capacidade que tería neste caso Galicia de optar a
recursos, aforros, para financiar os créditos, que se deslocalizarían cara a outros lados, por non falar da deslocalización
de oficinas nun momento en que pola internet se pode operar desde a casa con calquera oficina que teña un domicilio
42
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en calquera lado, ou directamente cunha banca electrónica,
que directamente non ten ningún domicilio en Galicia e que
evidentemente evitaría que un galego pagase ese imposto de
depósitos simplemente cambiando de entidade financeira.
De feito, este tipo de normas a quen máis favorece, posto
que recaen sobre sedes físicas –oficinas–, sobre depósitos
vencellados a sedes físicas –oficinas–, o que sería esta lei é un
gran impulso a que os galegos pasasen á banca electrónica.
Dito isto, nun contexto no que en Galicia pois temos un
banco que ten o 40 % dos depósitos, que declarou 7.800
millóns de euros de perdas e que ten previsto ter de beneficio para o ano que vén só 13, pois un comprende que non
sexa o momento nin sequera adecuado para introducir este
tipo de imposto.
Finalmente, eu creo que o Partido Popular ten unha política moi coherente. Mantivemos o imposto de sucesións que
deixou o Goberno progresista do bipartito. Unicamente
introducimos as exencións que hoxe criticaba o señor Aymerich, que para o mantemento dos negocios familiares cando
pasan de xeración a xeración, e evidentemente estámoslles
pedindo un esforzo adicional ás persoas que teñen máis
renda, ¿non?, a través da imposición estatal sobre a renda
das persoas físicas e, no caso galego, a través da subida do
imposto do patrimonio.
Evidentemente, por iso non apoiamos a instauración de
tributos tan complexos que afectarían aos depositantes, é
dicir, ao conxunto dos galegos, aos traballadores vía redución de salarios e de emprego, que implicaría deslocalización de oficinas e que, en definitiva, afectaría negativamente ao financiamento de pemes galegas, familias, facendo
depender as entidades que operan en Galicia máis do financiamento exterior, do financiamento maiorista, que do financiamento do aforro galego.
Grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Puy.
Réplica do autor da iniciativa. Señor González Santín.
O señor GONZÁLEZ SANTÍN: Grazas, señor presidente.
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A verdade é que un é novo nesta Cámara e non sabe moi
ben como encaixar certas cousas, e o que hoxe ocorre aquí a
verdade é que lle custa a un entendelo, ¿non? Aquí estamos
os grupos da oposición –e agradézolle o apoio tanto ao BNG
como a AGE– e o Partido Socialista propoñendo un imposto para que se aumente os ingresos da Facenda pública galega, e curiosamente, curiosamente, o partido que soporta o
Goberno vai votar en contra. Bueno, a verdade é que a veces
isto a un cústalle entendelo.
Temos aquí a conselleira de Facenda, e supoño que niso
conveniaremos, que 50 millóns de euros ao ano máis viríanlle ben cara aos seus presupostos. Eu teño aquí uns datos,
que Andalucía ten 95 millóns e medio de euros máis, Estremadura ten 39 millóns de euros máis e Canarias ten 30
millóns de euros máis. Tamén é certo que Cataluña está
reclamando 500 millóns de euros máis e Asturias tamén
reclama 30 millóns de euros máis. Pola contra, nosoutros
ímonos conformar, é dicir, desde a Cámara galega imos dar
por boa –voulle aceptar a explicación–, dixo nun momento
facendo unha explicación simplista, ¿non? –creo recordar–,
ou rápida, dicía que non se podería regular este tributo –o
portavoz do Partido Popular– porque xa estaba regulado
polo Estado. Ben, agradézolle polo menos que recoñeza
publicamente que o Estado creou este tributo co único
obxectivo de que as cámaras como esta de representantes
autonómicas non poidan ingresar por este concepto, cousa
que me parece realmente escandalosa.
E o que me parece tamén é que o Partido Popular non vai
apoiar esta proposta de lei porque realmente están pillados,
están pillados polo que fixeron os seus compañeiros no Congreso dos Deputados. E eu só lles recordaría que vostedes
son deputados elixidos aquí en Galicia polos galegos
(Aplausos.) e que a súa obriga é facer o seu traballo para que
a vida dos galegos sexa mellor.
Eu vólvolles dicir –dicíallelo na miña intervención– que,
á parte de gravar os asalariados deste país, tamén se pode
gravar as grandes empresas e a banca, pódese facer. De feito,
hai comunidades que así o fixeron.
Falaba vostede, señor Puy, da translación do imposto
este. Mire, eu non comparto esta teoría. Primeiro, porque
este imposto –como lle dicía–, por exemplo en Estremadura,
xa está desde o ano 2001 e non houbo tal translación, non
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houbo ningún problema de translación. Tampouco houbo,
que eu saiba, ningunha oficina que abandonase Estremadura
para vir a Galicia ou para vir a outra comunidade autónoma
na que non estivese este tributo. Polo tanto, a realidade é
tozuda e non nos permite facer certas afirmacións.
En canto ao traslado que facía vostede cara ás plantillas,
sobre posibles despidos que se incrementarían nas entidades
financeiras, paréceme xa, realmente, case de estudo facer
isto, porque que se poida xustificar un despido nunha entidade financeira porque se lle poña un imposto á banca xa me
resulta certamente ata escandaloso.
Vostede dicía tamén –e aí estou totalmente de acordo con
vostede– que afectaría –dicía vostede– os accionistas e o
capital das entidades financeiras. Aí si que estou de acordo
con vostede, si que afectaría o capital e os accionistas das
entidades financeiras. O que terá vostede que explicar é por
que vostedes non apoian unha proposta que afecte os accionistas das entidades financeiras e o capital das entidades
financeiras.
Respecto do que me dicía vostede de que era un imposto progresivo e que, polo tanto, ía reducir o crédito –o crédito que as entidades financeiras ofrecían, ou deberían ofrecer
aos galegos, que eu creo que non están ofrecendo, pero que
deberían ofrecer aos galegos–, recórdolle que os tipos aos
que vostede se refería parten do 0,37 % e acaban no 0,60 %;
é dicir, porcentaxe que, se se aplica, é mínima. Eu asegúrolles que isto non vai afectar os créditos que dean as entidades financeiras.
En todo caso, vostedes saberán se apoian esta proposta
ou non a apoian, serán vostedes os que llelo teñan que explicar aos galegos. Nós aquí traémoslles un imposto que é un

imposto neutral, entendemos que o máis neutral que se pode
crear hoxe en día na comunidade galega. Un imposto que
–repito– está avalado, pódese crear por esta Cámara porque
hai unha sentenza do Constitucional que así o di; polo tanto,
entendemos que é competencia autonómica e que se pode
crear. Un imposto sobre o que ademais o Estado lexisla
–entendemos que en fraude de lei– para evitar a recadación
deste tributo. E, por último, como lles dicía na miña intervención ao principio, é un imposto que van ter tamén que
pagar os galegos, porque os galegos, cos seus impostos,
tamén pagan os impostos do Estado e, polo tanto, estes
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impostos van ir dedicados a pagar o que se deixe aquí de
recadar por esta vía.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
González Santín.
Seguinte iniciativa.

Debate de toma en consideración da Proposición de lei
para presentar perante o Congreso dos Deputados, do
G.P. do Bloque Nacionalista Galego, de medidas urxentes
en materia de execución hipotecaria
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para a presentación da proposición de lei, ten a palabra o señor Pombo
Rodríguez.
O señor POMBO RODRÍGUEZ: Moitas grazas e bos días,
señor presidente.
Señoras e señores deputados, o acceso a unha vivenda
digna é un dereito recoñecido no noso Estatuto, na lexislación estatal e, por suposto, na Declaración universal dos
dereitos humanos. Este dereito, durante os anos da expansión económica e inmobiliaria, foi encauzado a través da
vivenda en propiedade e asociado a un financiamento hipotecario que levou ao sobreendebedamento de moitas familias
que nestes momentos están a atravesar unha delicadísima
situación ao non poder afrontar os vencementos dos créditos
hipotecarios.
O incremento vertixinoso das execucións hipotecarias na
nosa nación galega mete medo. Vou dar datos do Consello
Xeral do Poder Xudicial, que di que no ano 2011 5,4 familias perdían o dereito á vivenda cada día en Galicia –5,4–.
Pero é que nos seis primeiros meses nada máis de 2012 xa
eran 11 as familias que diariamente en Galicia quedaban sen
vivenda. Durante os cinco anos de 2007 a 2012 máis de
8.000 familias galegas –máis– perderon o dereito á vivenda,
e a nivel de Estado fálase de trescentos mil –depende de
quen fale, pero de aí para arriba–. Mete medo, efectivamente, o número de familias, máis de 8.000, que perden o dereito en Galicia a unha vivenda digna, as causas da perda deste
dereito fundamental son –entendo eu– consecuencia da erró44
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nea política inmobiliaria e crediticia que as entidades financeiras apoiaron de forma clara e moi relevante.
Tamén as políticas de vivenda deseñadas desde o ministerio foron erróneas –ao meu entender– ao desgravar a compra de vivenda e ao animar a investir mediante a compra de
vivenda a través de hipoteca. Os grandes grupos inmobiliarios, as grandes construtoras, tamén estiveron interesados en
que miles e miles de cidadáns accedesen á compra de vivenda a través dunha hipoteca. Desgraciadamente as consecuencias están á vista, cada vez son máis as galegas e galegos que non poden facer fronte aos vencementos de créditos
hipotecarios, e a causa non é outra que a crise que os deixou
sen emprego, e moitas veces sen ingreso ningún nin sequera
para manter a súa familia. En moitos casos, estes cidadáns e
as súas familias, despois dun longo viacrucis que dura anos,
vense abocados a abandonar a súa vivenda. Ademais, moitas
veces, aínda entregando a vivenda como pago da débeda
contraída, non se produce o resarcimento total, e queda un
saldo vivo a favor da entidade financeira que mantén a reclamación de pago sobre outros bens da persoa que xa perdeu a
vivenda. Situación que arrastra o debedor e a súa familia ao
bordo da exclusión social. Situación tan dramática que
empurra a moitos a poñer na balanza a vivenda ou a vida. Xa
sabemos os que aquí estamos o que escolle cada un.
Diante da manifesta indefensión dos hipotecados, a
lexislación procesual hipotecaria civil vixente impide que os
xulgados adopten medidas intermedias que poidan ponderar
o dereito da entidade financeira a ser resarcida da débeda co
dereito de acceso a unha vivenda digna por parte de persoas
que por causa da crise económica non poden afrontar os
pagos dos créditos hipotecarios. A presente proposición de
lei que aquí intento defender pretende unha reforma que permita ponderar os intereses en conflito no caso dunha execu-

ción hipotecaria, tendo en conta cando o debedor actúa de
boa fe e o seu inmoble hipotecado é a súa propia vivenda
habitual. De xeito que poidan existir causas legais de oposición á execución hipotecaria que poidan ser valoradas polos
xulgados e tribunais, en función da situación económica e
social do debedor e non só en relación coa posición de privilexio do acredor.
As alternativas que se propoñen nesta proposición de lei
pretenden resolver graves problemas que puideran ter e
teñen moitos cidadáns vítimas da crise económica. Por enu-
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meralas dun xeito breve, a primeira é admitir en determinadas circunstancias a dación en pago como cancelación da
totalidade da débeda hipotecaria.
En segundo lugar, introducir procesos negociadores nos
procesos executivos hipotecarios que poidan dar solución a
varios problemas: un, a moratoria no pago dos prazos pactados acomodándoos á situación económica do debedor;
outro, a transformación da hipoteca nun contrato de arrendamento con opción a compra ou –como pode ser tamén– a
condonación parcial da débeda. Se se condona a débeda a
grandes empresas e á gran banca, ¿por que non a un pobre
traballador que se ve vítima da crise económica?
Un terceiro punto é que se poida establecer nesa lei o
carácter retroactivo das medidas que se pretenden impoñer.
En cuarto lugar, eliminar, por suposto, cláusulas abusivas
dos contratos hipotecarios. Porque todos os que aquí estamos sabemos que moitas veces a gran banca e a banca en
xeral queda cunha vivenda a prezo de saldo e que despois
volve especular coa propia vivenda.
Tamén se pretende que a garantía da hipoteca alcance só
o ben hipotecado –é posible reformar a lei para que iso sexa
así– e non que responda con toda a súa propiedade.
Por último, posibilitar un plan de vivenda en aluguer con
presenza das comunidades autónomas con competencia
exclusiva en materia de vivenda. Por suposto, para que con
esa bolsa se poida facer vivenda de protección a prezos
sociais.
Señoras e señores deputados, buscamos a modificación
de leis que están a resultar dramaticamente inxustas con
moitos cidadáns galegos que son vítimas dunha crise que
eles non crearon. Buscamos a adaptación desa lexislación
para que non resulte letal para moitos afectados.
Cómpre chamar a atención sobre que non é un traballo
único e exclusivo do Grupo Parlamentario do BNG. O propio Consello Xeral do Poder Xudicial ten reclamado a modificación lexislativa no caso da Lei hipotecaria, así como
máis de millón e medio de persoas que no día de hoxe, curiosamente no Congreso dos Deputados, tamén van, mediante
unha ILP, propoñer a reforma desta lexislación hipotecaria.
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O único que se pretende é garantir unha lexislación hipotecaria xusta para os cidadáns.
A proposición que hoxe presentamos vén sendo a continuación dun traballo que o BNG xa presentou no Congreso
dos Deputados aló polo mes de xuño do ano 2011. Daquela,
a sensibilidade das forzas maioritarias do Congreso foi nula,
non houbo éxito. Pero dende 2011 aconteceron moitas cousas que cambiaron o pensar de moitos e de moitas, e que nos
fai redobrar esforzos para tentar modificar unhas leis que,
por inxustas, causan graves prexuízos a moitos galegos e
moitas galegas e que, por iso, é urxente modificalas.
Afortunadamente, a sociedade moveuse –e moito–, grazas en gran parte ao traballo das famosas plataformas de
afectados pola hipoteca, traballo que petou na conciencia da
xente facendo que máis –xa digo– de 1.400.000 persoas
reclamen mediante esa ILP que pola tarde se defenderá no
Congreso para tratar de garantir o dereito a unha vivenda
digna. O traballo incansable das plataformas durante máis de
catro anos foi multiplicando os apoios que a ILP necesitaba
–arredor de 500.000–, sumando para a mesma causa, ou
sexa a causa do dereito a unha vivenda digna, o apoio de
moitísimos concellos, deputacións, asociacións sociais, sindicatos, xuíces ou –xa o dixen tamén– do Consello Xeral do
Poder Xudicial, que pide a modificación da Lei hipotecaria;
e, por suposto, de gran parte –eu atreveríame a dicir que
dunha grandísima parte– da poboación galega e do Estado.
Pero, mentres isto ocorre, e mentres non vemos que se
tomen medidas efectivas por parte das administracións públicas de cara a garantiren o acceso á vivenda dos miles de persoas que aínda non teñen garantido ese dereito, hai miles e
miles de vivendas baleiras, xa se falou aquí moitas veces.
Claro que si, moitas delas, ¡que curioso!, propiedade de enti-

dades financeiras que están a recibir axudas públicas en cantidades multimillonarias de euros, que poderían ser unha boa
oportunidade para mobilizar ese parque a favor dunha política de vivenda social, a prol, por suposto, daqueles colectivos
que máis dificultades teñen no acceso á vivenda.
Señoras e señores deputados, os contidos desta proposición eu entendo que son razoables –como diría alguén–, sensatos tamén e, por suposto, equilibrados. É unha proposta
–entendo eu– equilibrada porque, se a banca contribuíu a
aumentar a burbulla inmobiliaria que está na orixe da crise,
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tamén é lóxico –entendo eu– que asuma parte dos custos.
Non esquezamos que esta banca aínda segue a practicar
competencia desleal cos pisos da súa propiedade froito da
execución de embargos. Así o denuncia na prensa cantidade
de xente que se dedica ao sector inmobiliario. Esa é unha das
razóns tamén pola que defendemos nesta proposición elevar
ata o 80 % do valor de taxación o mínimo para que o acredor do préstamo poida adxudicarse a vivenda se a subhasta
queda deserta. ¡Que cousa tan difícil pedimos!
Pero tamén é equilibrada porque é necesario equilibrar o
dereito da entidade acredora a que lle sexa resarcida a débeda co dereito das persoas a teren unha vivenda digna.
Señoras e señores deputados, o Parlamento galego debe
atender as necesidades dos cidadáns e debe actuar ante o que
é sen dúbida un drama social. Temos un drama social de primeirísima orde e debemos dar os pasos necesarios, por
suposto, para resolvelo.
Señoras e señores deputados, non fai falta lembrar que
Galiza ten competencias exclusivas en materia de vivenda, e
por iso non podemos renunciar a resolver os problemas de
vivenda dos nosos propios cidadáns, temos competencias.
Xa sei que algúns gobernos non fan uso delas. E se Galiza
non é quen de decidir sobre a lexislación hipotecaria, pois
debemos reclamar do Goberno do Estado as medidas urxentes en materia de execución hipotecaria que nesta proposición se contemplan.
E vou ir rematando e só vou dar dous argumentos, dous
nada máis. O primeiro –que penso que para o Goberno galego e para todo este Parlamento sería o principal– é que Galiza ten o dereito a unha vivenda digna, porque Galiza e os
galegos así o reclaman, o dereito a unha vivenda digna,
dereito primario e fundamental. E, en segundo lugar, que a
modificación que aquí se defende, á parte de atender o dereito a unha vivenda digna de todos os galegos, tamén pode
axudar a centos de miles de familias que sen ser galegas
tamén precisan con urxencia das medidas contempladas
nesta proposición.
Quero recordar, por último –e xa o dixen antes–, que hoxe
pola tarde no Congreso dos Deputados haberá unha persoa
defendendo o mesmo que nós defendemos aquí, só que terá o
aval de máis de 1.400.000 persoas de todo o Estado.
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Máis nada, quero pedir o apoio para a Proposición de lei
de medidas urxentes en materia de execución hipotecaria
para a súa elevación ao Congreso dos Deputados e para que
sexa útil para tantos e tantos miles de familias.
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Pombo Rodríguez.
Rolda dos grupos parlamentarios.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda, o señor Fernández Calviño.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Bos días.
En primeiro lugar, teño que manifestar unha queixa á
Mesa do Parlamento en nome dos veciños e veciñas da miña
circunscrición electoral, que é a da provincia de Ourense, xa
que nos parece unha falta de respecto do Parlamento á cidadanía ourensá que se poña un pleno precisamente no Entroido, cando é a festa máis sinalada para a maioría dos cidadáns
que viven no que se coñece como a provincia de Ourense.
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Laméntoo.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO:... e por parte do vicepresidente pola pouca sensibilidade que mostrou coa súa provincia. Tamén é unha queixa importante.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu tamén son
ourensán e sei o que é o carnaval, pero agora vaiamos ao tema
que é o que estamos falando, que é moito máis importante.
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Moi ben, vou seguir.
Despois de non poder atopar un disfrace de sobre, pensei
en disfrazarme de corrupto e, polo tanto, chamei ...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández

Calviño, chámoo á orde por primeira vez. Vaia á cuestión.

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Señor Santalices, aquí a
xente estivo antes falando do que lle petaba e eu quero facer
uso da... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández ...
O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO:... miña liberdade de
expresión.

De feito, eu persoalmente estiven a piques de vir disfrazado a esta Cámara. En primeiro lugar, pensei en disfrazarme de sobre, xa que no Entroido debemos disfrazarnos
daquilo que está de actualidade na vida política e social do
país; pero cando fun mercar un sobre, resultou que o Partido
Popular xa os tiña todos comprados porque están apurando
antes de que lles fagan esa auditoría... (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, perdoe, perdoe, a liberdade de expresión é dentro dunha orde, e
aquí hai as chamadas á cuestión. E chámoo á cuestión porque vostede non está centrado no tema. Céntrese no tema,
primeira chamada á orde.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández
Calviño, á cuestión. E, entre outras cousas, direille que o
calendario foi aprobado na Xunta de Portavoces por todos os
portavoces deste Parlamento.

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Chamei ao meu amigo
Camps para pedirlle a dirección do seu xastre e díxome que
non podía ser. Despois dirixinme ao señor Bárcenas, estiven
nunha reunión con el para pedirlle axuda...

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Pois moi mal feito por
todos os portavoces tamén. (Risos.) (Aplausos.)

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández
Calviño, chámoo á orde por segunda vez.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Dígallo, entre
outros, ao seu portavoz.

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO:... non me prestou a axuda
que lle pedín ...

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: Xa llo estou dicindo: moi
mal por parte de todos os portavoces...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non me poña
vostede...
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O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO:... pero pediume un reca-

tanto, non compliquemos isto máis. Creo que foi suficientemente claro.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non me poña
vostede na tesitura de ter que chamalo á orde por terceira
vez.

(O señor Fernández Calviño abandona o salón de
sesións.)

do.

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO: E ese recado foi que lle
dese ao señor Feijóo este sobre...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernán-

(O señor Beiras Torrado pide a palabra.)
Vostede pode pedir a palabra e eu doulla, pero creo que
este tema está absolutamente claro.

dez...

O señor BEIRAS TORRADO: Unha cuestión de orde, ¿non?

O señor FERNÁNDEZ CALVIÑO:... como non está, voullo
poñer...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Si, si, pode pedi-

(O señor Fernández Calviño baixa da tribuna de oradores para deixar un sobre no escano do señor presidente da
Xunta.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Fernández

Calviño, chámoo á orde por terceira vez. Polo tanto, ten vostede que abandonar o pleno.

(O señor Fernández Calviño pronuncia palabras que
non se perciben.)
Non, perdoe, ten que abandonar o pleno, ten que abandonar o pleno. Tres chamadas á orde, abandono de pleno.
(O señor Fernández Calviño pronuncia palabras que
non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, tres chamadas ... (O señor Fernández Calviño pronuncia palabras que
non se perciben.)
Non, perdoe, tivo vostede a oportunidade de rectificar.
Tres chamadas á orde, faga o favor de abandonar o pleno.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.)
A que queiran, pero neste caso ten que abandonar o
pleno. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Non, non, está esta cuestión. Foron tres chamadas á orde.
Creo que todo o mundo puido comprobar a cuestión e, polo

la.

O señor BEIRAS TORRADO: Pois porque quero manifestar a

protesta do noso grupo parlamentario por ese rigor extremado, xa que estamos ante unha interpretación do Regulamento
da Cámara co que, se seguimos por ese camiño, non poderemos nin exercer o humor. Desculpe pero quero dicir que estamos sendo requiridos os grupos parlamentarios dende a Presidencia do Parlamento para que contribuamos a que non haxa
alteracións da orde provocadas por cidadáns que veñen aquí,
¿verdade? Entón, iso supoño que non vai ser aplicable aos
dereitos que teñen os deputados. Se nos poñemos no plan
represor, represor, e convertemos un exercicio de humor nun
día coma hoxe –aínda que non estea na cuestión– nun motivo
de expulsión do pleno, eu vereime obrigado a abandonar o
pleno tamén. Porque me parece un abuso, señor Santalices,
con toda cordialidade. É que non vai na liña...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, xa está
entendido.
O señor BEIRAS TORRADO:... do que se me está transmitindo a min...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Creo que
houbo...
O señor BEIRAS TORRADO:... para chegar a acordos.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Creo que houbo
suficientes motivos e suficientes advertencias, e púidoo comprobar toda a Cámara. Polo tanto, proseguimos co debate.
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(Algunhas señoras e señores deputados abandonan o
salón de sesións.)
(Pide a palabra o señor Jorquera Caselas.)
Señor Jorquera.
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O señor LOSADA ÁLVAREZ:... xulgando unha intervención
dun deputado ao que, por certo, se lle chamou –e escoiteino
eu dende aquí–, literalmente “pallaso” por parte dos deputados... (Murmurios.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu non o oín...

O señor JORQUERA CASELAS: Eu quero intervir para
facer miñas as palabras que acaba de expresar o portavoz de
Alternativa Galega de Esquerda, creo que vostede se está
extralimitando...

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Si, si, por parte dalgún deputado ou deputada do Grupo Popular...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, eu
creo que non.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Escoiteino eu aquí. Polo
tanto, intúo que el o escoitaría aí no medio.

O señor JORQUERA CASELAS:... hai que respectar o sen-

tido do humor, hai que respectar a ironía, e ademais vostede
fixo tres chamadas á orde practicamente sen ningunha interrupción entre elas...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non...
O señor JORQUERA CASELAS:... e creo que iso é unha

aplicación excesivamente...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Tres chamadas á
orde...

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu non oín iso.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu non oín iso.
O señor LOSADA ÁLVAREZ: Non o oíu. É unha lástima que

non o oíra e que non sexa tan rigoroso na orde dos deputados do Grupo Parlamentario Popular...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu creo que...

O señor LOSADA ÁLVAREZ:... porque aquí non hai pallasos.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Señor Losada...

O señor JORQUERA CASELAS:... rigorosa e autoritaria do
Regulamento.

O señor LOSADA ÁLVAREZ: Nin aquí nin alí arriba, señor
presidente, como seguro que vostede ben sabe.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Non, non, tres
chamadas á orde o suficientemente espazadas.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Eu creo que
cumprín estritamente o que di o Regulamento, e creo que
fun claro, toda a Cámara o puido comprobar. (Murmurios.)

Seguimos co debate.
Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Señor Castiñeira.
(Pide a palabra o señor Losada Álvarez.)
Si, señor Losada.
O señor LOSADA ÁLVAREZ: É un feito obxectivo que nun
prazo de dous minutos, vostede fixo tres chamadas á orde...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Si, si.
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O señor LOSADA ÁLVAREZ: Nós, dende logo, reservámonos... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grupo Parlamentario Popular, señor Castiñeira... (Murmurios.)
¡Ah!, perdón.
Polo Grupo Parlamentario Socialista, a señora Gallego.
(Murmurios.)
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A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señor presidente.
Bos días, señores deputados e señoras deputadas.
Eu creo honradamente, señor presidente, tal como sinalaba agora o portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, que
vostede, que ademais aproveito para dicir que é de Ourense e
me consta que hoxe tamén lle gustaría celebrar o carnaval,
podía facer precisamente honor desa festa que é tan popular
na súa terra para relaxar un pouco o ambiente. Porque iso é o
que se supón que debe facer un presidente do Parlamento de
Galicia cando está no exercicio das súas funcións (Aplausos.), e é arbitrar o debate pero non desde un punto de vista
tan estrito, senón ter un pouco máis de man esquerda, señor
presidente. Eu sei que vostede noutras ocasións ten demostrado que a ten. Hoxe lamentablemente non o fixo e o noso
grupo, desde logo, resérvase o dereito de exercer outro tipo
de cuestións diante da Presidencia deste Parlamento.
Dito isto, e dado que a proposición de lei que presenta o
Grupo Parlamentario do BNG para nós é unha proposición
de lei que atinxe a un tema de extremada importancia e de
dramática actualidade, queriamos posicionarnos hoxe aquí
para a súa toma en consideración para presentar diante do
Congreso dos Deputados, e queriamos facelo ademais de
xeito positivo.
Señores do BNG, o Grupo Parlamentario Socialista vai
apoiar esta toma en consideración porque concordamos na
necesidade de modificar a lexislación hipotecaria, o procedemento xudicial hipotecario, de establecer a dación en
pago, de modificar o Código civil e as demais normas que
afectan dun ou doutro xeito os procedementos que xa están
rematados, que xa están en curso ou os futuros desafiuzamentos que se puideran dar.

De feito, o Grupo Parlamentario Socialista presentou
diversas iniciativas sobre esta cuestión na lexislatura pasada,
e na actual, neste propio Parlamento de Galicia. Unhas por
iniciativa propia e outras con ocasión do debate do Proxecto
de lei de vivenda de Galicia, que finalmente aprobou o Partido Popular en solitario.
Tamén a nivel estatal propuxemos unha nova lei de
medidas contra o desafiuzamento, o sobreendebedamento e
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a insolvencia. E ofrecémoslle ao Goberno do Estado un
acordo para parar a sangría de desafiuzamentos e exclusión
social á que levan aos desafiuzados.
Lamentablemente, e espero que non suceda hoxe o
mesmo con este proxecto de lei, ningunha das medidas
impulsadas polos socialistas foron tidas en conta polo
Goberno. E hoxe seguimos tendo un grave problema social
que aínda non se atallou, a pesar de que é un clamor a súa
magnitude. Tanto que namentres estamos aquí debatendo
sobre este proxecto de lei, tamén, como xa se dixo antes, se
está tramitando no Congreso dos Deputados unha iniciativa
lexislativa popular que ten máis de 1.400.000 sinaturas de
cidadáns e cidadás que así a presentaron.
Curiosamente, hoxe nese Congreso dos Deputados debátese a toma en consideración de dúas iniciativas lexislativas
populares. Probablemente o que vai pasar con cada unha
delas reflicte ben o lonxe que está o Goberno de Mariano
Rajoy dos gobernados. E é que se debate unha ILP sobre
desafiuzamentos, que moi probablemente o Partido Popular
non queira aceptar e non queira tomar en consideración –e
que, polo tanto, remate aí o seu camiño nese Congreso dos
Deputados–, e que ao mesmo tempo se debate unha ILP presentada tamén por iniciativa popular para poñer de novo e
apoiar as touradas. Touradas coas que, xa lles digo, esta
deputada está claramente en contra. Pero seguramente esa
iniciativa lexislativa popular si que vai ter o aplauso dos
deputados e deputadas do Partido Popular, porque supoño
que entenden que é moito máis importante declarar como
patrimonio do Estado as touradas que arranxar o problema
dos desafiuzamentos.
Este Goberno, o Goberno do Partido Popular, diante da
grave fenda social que se está abrindo, do empobrecemento
da maioría da poboación, só ten unha receita: amnistías que
incentivan a fraude fiscal, recorte de dereitos básicos que
empobrecen e xeran máis desigualdade social, e propaganda, moita propaganda e ningunha resposta concreta aos problemas dos homes e das mulleres que o están pasando mal,
moi mal.
Pero non é só o Goberno central o que ten responsabilidades na materia, o Goberno galego pode e debe facer algo
nesta cuestión. Porque así como os concellos xa están adoptando medidas ao alcance das súas competencias –e lem50
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brarei aquí as negociacións directas para evitar os embargos
ou as denegacións de auxilio da policía local para levar a
cabo os desafiuzamentos, ou a presión directa sobre os bancos que practiquen desafiuzamentos quitando deles as contas abertas polas corporacións locais, ou as axudas de emerxencia social–, tamén podería o Goberno galego tomar
decisións. Con máis de 90.000 familias galegas nas que
todos os seus membros son parados e con máis de 30.000
familias –e vou reiteralo porque parece que este é un dato
que a miúdo nos escapa–, 30.000 familias galegas nas que
non entra –insisto, nas que non entra– ningún tipo de ingreso, coas imaxes que nos chegan día a día de máis e máis
persoas acudindo a comedores sociais e os chamamentos
das ONG sobre o incremento da pobreza e da exclusión
social no noso país, con este panorama desolador, pregúntome como é que o Goberno de Alberto Núñez Feijóo non
restitúe, por exemplo, o seguro de pagos protexidos que se
dedicaba á compra de vivenda habitual e que avalaba ata
vinte e catro meses a incapacidade para atender as cotas
hipotecarias por insolvencia sobrevida; ou por que non se
prorrogan as axudas do extinto plan de vivenda para hipotecas de vivenda de protección autonómica; ou por que o
propio Goberno de Galicia non exerce presións sobre as
entidades financeiras que sigan executando hipotecas por
insolvencia sobrevida coa extinción das relacións contractuais do conxunto do sector público da Comunidade Autónoma, ou mesmo retirando os saldos líquidos que teña o
sector público.
Como ven, señorías, solucións existen, e ao alcance do
Goberno de Galicia están para que, sen tan sequera modificar a lexislación estatal vixente –cuestión que entendemos
moi necesaria–, se poida paliar en parte o grave problema
das familias desafiuzadas. Pero aquí o Goberno de Galicia,
como en tantas outras políticas, optou pola propaganda,

propaganda consistente en dicir que se está moi preocupado
polo tema, en levar ao Consello da Xunta un día, cando
arrecían as críticas, un informe sobre a cuestión que logo,
pasado o tempo, se ve como queda en papel mollado, e onde
debería existir compromiso non hai nada. E, se non, vexan
vostedes o que leva pasado estes anos atrás co compromiso
orzamentario da Xunta de Galicia en materia de política de
vivenda: 283 millóns de euros menos para política de vivenda nunha lexislatura, dos cales 143 eran para axudas ao
acceso a vivendas, ou o rexeitamento das emendas parciais
á Lei de vivenda de Galicia que, por exemplo, este grupo
51
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parlamentario presentou para crear un fondo social da
vivenda.
Pero non hai que ir a tres anos atrás nin a catro, basta con
botarlle unha ollada aos orzamentos para o 2013 que se están
tramitando neste intre no Parlamento para comprobar como
despois da propaganda todo queda en nada. Solucións para
desafiuzamentos ¿onde?, ¿nos recortes das políticas de
benestar?, ¿nos inexistentes plans de vivenda en aluguer ou
en propiedade a prezo taxado?, ¿na loita contra a pobreza e
a exclusión social?, ¿nas axudas de emerxencia social? Ese
informe que levou o Goberno de Alberto Núñez Feijóo ao
Consello da Xunta sobre ese plan que ían poñer en marcha
para os desafiuzamentos non ten reflexo orzamentario. E,
díganme, se vostedes no seu día dixeron que ían publicar
unha orde de axudas –e así está na nota de prensa do Consello da Xunta, que é para o único que valeu esa declaración,
para facer unha nota de prensa no Consello da Xunta–, se ían
publicar unha orde de axudas, ¿onde está a partida orzamentaria neste orzamento que presenta para o 2013 o Goberno
de Alberto Núñez Feijóo? En ningures, non hai ningunha
partida, non hai ningún compromiso, só hai unha resposta: a
perpetuación dunha política orzamentaria que está provocando máis paro, máis pobreza e máis desigualdade social
–e iso, señorías, leva a máis desafiuzamentos–, a negativa
sistemática do Partido Popular a cambiar a súa política orzamentaria para facer que contribúa máis quen máis ten; en
vez de impostos á banca, vostedes, desafiuzamentos; e en
vez de impostos ás rendas máis altas, vostedes recortes na
educación, na sanidade, nas políticas de emprego e nos servizos sociais.
Agardo, señores deputados do Grupo Parlamentario do
BNG que teñan vostedes sorte na tramitación desta iniciativa. Por parte do Grupo Parlamentario Socialista non vai quedar, pero desafortunadamente, polo que levamos visto aquí
nesta lexislatura pasada e na que acaba de comezar, e sobre
todo polo que levamos visto no día de hoxe neste Parlamento, cando hai uns intres se acaba de rexeitar crear un novo
imposto á banca tendo problemas como temos neste país tan
graves como o que acabamos de relatar dos desafiuzamentos, está claro que moito éxito non van ter. Pero por nós,
polos socialistas, que non quede. E xa lle digo, señor presidente... –agora xa está a señora presidenta–. Insisto, dígolle
ao señor presidente, que estaba antes, que un pouquiño máis
de cordura e un pouquiño máis de temperanza na dilixencia

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
e na dirección dos debates parlamentarios seguramente nos
iría a todos moito mellor.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.
(Pide a palabra o señor Jorquera Caselas.)
Si, señor Jorquera, ¿para que quere a palabra?
O señor JORQUERA CASELAS: Por unha cuestión de
orde, señora presidenta.
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exercicio da función de presidente fixo o señor Santalices en
debates de puntos que precederon a esta cuestión, como por
exemplo o comentario de texto que lle fixo ao deputado do
BNG Carlos Aymerich ao dicir que “o Tribunal Constitucional é de todos e non é, como vostedes din, o seu tribunal”.
Mire, iso forma parte do debate político. Se cando intervén o Grupo Popular quere replicar, pode facelo, pero é un
comentario de texto impropio dunha persoa que está exercendo o labor da presidencia. Polo tanto, pido que se revise
esa decisión e que haxa unha actitude de maior flexibilidade
por parte da Presidencia se queremos que esta Cámara teña
un funcionamento normal.

A señora PRESIDENTA: ¿Cal é a desorde?

Nada máis. (Aplausos.)

O señor JORQUERA CASELAS: É o que establece o artigo

A señora PRESIDENTA: Ben.

106, vouno ler textualmente. E o artigo 106 di: “Ao deputado ou orador que for chamado á orde tres veces nunha
mesma sesión, advertido unha segunda vez das consecuencias dunha terceira chamada, retiraráselle, se é o caso, a
palabra e o presidente, sen debate, poderá impoñerlle a sanción de non asistir ao resto da sesión”.
Señora presidenta, eu non son dende logo consciente de que
o señor Santalices, na segunda chamada á orde, advertise que
de producirse unha terceira chamada á orde... (Murmurios.)
–permítanme expoñer a miña posición– isto podería significar
a expulsión da sesión. Pero en calquera caso, de facelo, fíxoo
dun xeito tan rápido e con tan pouca separación entre a segunda e a terceira que non deu tempo ao deputado que estaba intervindo sequera a coñecer os contidos exactos do apercibimento.
Por iso pido á Presidencia que retire esa sanción. Creo
que todos os grupos parlamentarios estamos interesados en
que este Parlamento funcione con normalidade e evitar
situacións de crispación innecesarias, pero iso tamén require dunha flexibilidade na aplicación do Regulamento por
parte da Presidencia.
A min, por poñer un exemplo –e xa conclúo–,...
A señora PRESIDENTA: Si, conclúa, por favor.
O señor JORQUERA CASELAS:... parecéronme total e
absolutamente inapropiadas algunhas observacións que no

(Pide a palabra o señor Losada Álvarez.)
Señor Losada.
O señor LOSADA ÁLVAREZ: Eu quero manifestar desde o
Grupo Socialista unha cuestión relacionada co fondo do
feito que acaba de acontecer neste Parlamento. A corrupción
é un problema económico e social de primeira orde e estabamos falando nesta iniciativa dun problema económico e
social de primeira orde de moitos cidadáns...
A señora PRESIDENTA: Atéñase á cuestión de orde.
O señor LOSADA ÁLVAREZ:... galegos e españois. E, polo
tanto, entendemos primeiro que o deputado non estaba alonxado da cuestión en absoluto. Porque, volvo repetir, a
corrupción é un problema económico e social de primeira
orde.
A señora PRESIDENTA: Paréceme moi ben...
O señor LOSADA ÁLVAREZ: E, polo tanto, iso, unido
–volvo dicilo porque me parece inaudito– a que en dous
minutos haxa tres apercibimentos de orde a un deputado que
está en uso da palabra... Eu creo que a Presidencia do Parlamento ten que garantir a liberdade de expresión nesta Cámara parlamentaria máis alá de garantir, señora presidenta, de
forma imperativa a orde pública.
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Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Losada.
¿Algunha intervención máis? (Pausa.)
Ben, eu simplemente quero deixar constancia das súas
queixas. Paréceme que o señor Santalices, exercendo a Presidencia da Cámara, e como o propio señor Jorquera leu, cumpriu escrupulosamente o artigo regulamentario que lle confire esa potestade. Chamou á orde ao deputado... (Murmurios.)
–por favor, estou falando eu agora–, e, polo tanto, eu creo que
o presidente da Cámara nese momento, paréceme a min,
exerceu as súas funcións de acordo coas atribucións que lle
confire o Regulamento da Cámara. Eu simplemente deixo
constancia das queixas, pero o presidente é o que modera o
debate e o que toma as decisións; e, polo tanto, paréceme que
o señor Santalices tomou as decisións que creu convenientes,
avalado polo artigo e polo Regulamento desta Cámara.
Polo tanto, se lles parece, imos continuar con esta intervención.
Ten a palabra neste momento o representante do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia don Jaime Castiñeira.
O señor CASTIÑEIRA BROZ: Moitas grazas, señora presidenta.
Señorías, desde logo os deputados do Partido Popular,
como non podía ser doutra maneira, vimos traballar, sexa
martes de carnaval ou sexa outro día. Hai unha orde do día e
unha convocatoria feita pola Mesa na que participaron todos
os grupos e, polo tanto,... (Murmurios.) (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: ¡Por favor!
O señor CASTIÑEIRA BROZ: Menciono isto porque o mencionaron todos os anteriores portavoces que pasaron por
aquí. (Aplausos.). Para nós...
A señora PRESIDENTA: Si, señor Castiñeira, pero xa vale.
O señor CASTIÑEIRA BROZ: Señora presidenta, para nós é
un honor vir traballar por Galicia aínda que sexa un martes
de carnaval. Poden estar de acordo niso.
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A señora PRESIDENTA: Xa o mencionou. Agora continúe
vostede.
O señor CASTIÑEIRA BROZ: Señorías, desde o Grupo Parlamentario do Partido Popular somos conscientes de que
estamos a tratar en materia hipotecaria, en materia de desafiuzamentos, dun tema e dunha materia moi sensible. É
unha cuestión que pon de manifesto como os efectos da crise
amosan a súa faciana máis dura. É unha realidade que, no
contexto da crise económica actual, moitos aspectos da
lexislación hipotecaria española levaron a milleiros de familias a unha situación de precariedade económica ante a incapacidade de facer fronte ás súas obrigas provocadas polos
préstamos hipotecarios.
Tamén é certo, e dicíao aquí o señor Eladio Cosme
Pombo, que, nos casos de execución hipotecaria por impago
de cotas, se a poxa queda deserta –unha situación ademais
bastante xeneralizada–, pois no contexto actual queda o
banco coa posibilidade de adquirir esa vivenda polo 50 % da
taxación feita nese momento e a maiores, se non queda a
débeda resarcida na súa totalidade, queda a persoa propietaria desa vivenda aínda cunha débeda pendente coa parte que
falta e a maiores os intereses de demora. Iso supón desde
logo unha rémora e unha carga importante para moitísimas
familias.
E, desde logo, desde o Partido Popular de Galicia non
imos negar o desequilibrio que se produce na relación xurídica entre as entidades financeiras e os particulares en moitísimas ocasións, que máis que contratos de préstamo parecen na práctica uns contratos de adhesión, cunha serie de
prexuízos a particulares e creando unhas incapacidades na
práctica para negociar a relación contractual e persoal.
Podemos dicir que o contexto económico e a combinación lexislativa actual contribuíron a lanzar á pobreza a moitas familias. Por iso o Partido Popular no Goberno de Espa-

ña desde o primeiro momento amosou esa sensibilidade, e
en menos de tres meses de estar á fronte dese Goberno sacou
un decreto, que era o Real decreto lei 6/2012 –coñecido
como o “código de boas prácticas”–, onde se establecen
varios puntos importantes para favorecer as familias. Entre
eles, un primeiro que é a reestruturación da débeda bancaria
a través da aplicación dunha carencia deses préstamos hipotecarios de catro anos, ata catro anos, e un tipo de interese do
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euríbor máis o 0,25 %, e tamén a ampliación do prazo de
amortización deses préstamos ata corenta anos.
Despois se ese primeiro punto non fora suficiente, as
familias que seguen sen poder facer fronte a esa hipoteca,
durante unha segunda etapa, poderán pedir ás entidades
financeiras ofrecer unha quita sobre o conxunto da hipoteca
e da débeda. E, se ningunha das anteriores medidas logra
reducir o esforzo dos debedores, estes poderán solicitar ás
entidades a dación en pago como medio liberatorio definitivo da débeda, e tamén, neste caso, pasarían a ser inquilinos
da súa vivenda, da vivenda que poñen como dación en pago,
durante un prazo de dous anos e cunhas rendas que poderiamos considerar de tipo social.
Posteriormente, e mantendo a sensibilidade do Goberno
do Partido Popular, en novembro pasado publicouse un real
decreto lei, o 27 do ano 2012, de medidas urxentes para
reforzar a protección de debedores hipotecarios, que, no seu
artigo 1, establece a suspensión durante dous anos da dilixencia xudicial de lanzamento sobre a vivenda habitual de
persoas que se atopen en supostos de especial vulnerabilidade e cuns ingresos económicos por unidade familiar inferiores a 19.200 euros; é dicir, tres veces o IPREM, ao que se lle
aplican, entre outras, unha serie de medidas correctoras. E, á
marxe disto, este real decreto tamén recolle o mandato para
o Goberno do Estado para a constitución, xunto co sector
financeiro, dun fondo social de vivendas propiedade das
entidades financeiras destinadas a ofrecer cobertura a aquelas persoas que foron desaloxadas da súa vivenda habitual,
polo impago dun préstamo hipotecario, que cumpran as condicións que se establecían antes no artigo 1.
Este fondo social de vivendas terá o obxecto de facilitar
o acceso a estas persoas a contratos con arrendamentos, con

rendas asumibles en función dos ingresos que perciban, que
na práctica non é outra cousa que un aluguer social. Estamos
a falar duns alugueres, dunhas rendas, de entre 150 a 400
euros ao mes, e neste momento estase a traballar por parte
do Goberno central e das entidades financeiras cunha bolsa
de en torno a 6.000 vivendas para esta bolsa social.
Tamén hai que dicir que é certo que se está dando solución aos casos máis urxentes e dramáticos, pero que calquera reforma do sistema hipotecario debe de ser meditada e
non froito da improvisación, porque non podemos esquecer
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que a normativa hipotecaria actual permitiu que o 80 % das
familias españolas teñan neste momento vivenda en propiedade, e isto non é un dato menor, nin moitísimo menos, é
unha realidade, e que, polo tanto, algo terá de boa esta normativa hipotecaria. Pero, aínda así, tamén hai que dicir que,
loxicamente, hai que facer estas modificacións da normativa
e da lexislación hipotecaria con coidado, non se poden facer
á lixeira, porque poderían agravar problemas que se pretenden resolver; se ben estamos convencidos de que o Goberno
central está a estudar fórmulas que, garantindo a seguridade
xurídica, contribúan a mellorar mecanismos de execución
hipotecaria, e así, neste momento, estase a tramitar, como
consecuencia do Real decreto lei 27/2012, do 15 de novembro, no Congreso dos Deputados, a Lei de medidas urxentes
para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, que
afectará tanto as hipotecas en vigor como as novas, nos
supostos de vivenda habitual.
O Grupo Parlamentario Popular no Congreso, xunto co
Goberno, está a traballar intensamente nesta lei, cuxas medidas que se propoñen podemos agrupar en catro puntos fundamentais: en primeiro lugar, a reforma da Lei hipotecaria e
da Lei de regulación do mercado hipotecario; por outro lado,
a modificación da Lei de axuizamento civil; en terceiro lugar,
a introdución de determinadas medidas adicionais de prudencia financeira; e, en cuarto lugar, unha achega de fórmulas
encamiñadas a perfeccionar o código de boas prácticas que
puxo en marcha o Goberno do Partido Popular no ano 2012.
Estes eixes levados á práctica implican medidas como
algunhas das que lle imos dicir, por exemplo, limitar os intereses de demora que esixen as entidades de crédito a un
máximo de tres veces o interese legal. Isto quere dicir que no
interese de demora neste momento estamos falando de en
torno ao 20 % ou máis, incluso con porcentaxes superiores,
e quedaría aproximadamente na metade. Neste momento o
interese legal do diñeiro é do 4 %.
Outro punto que se plantexa é a corrección de cláusulas
especialmente complexas, como as cláusulas de solo, as
referentes a hipotecas multidivisa, as swaps, de intereses, ou
outras que poidan requirir especiais coñecementos financeiros por parte dos debedores.
Tamén outro punto é limitar, nos casos de vivenda habitual, os prazos dos créditos a trinta anos. O obxectivo non é
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outro que evitar un excesivo endebedamento das familias e
facilitar que os debedores poidan afrontar os seus pagos con
maior solvencia.
Tamén –e hai que dicilo– un tema importante é reforzar
o control sobre a actividade da taxación e a súa independencia coas entidades de crédito. Deste xeito está previsto que
as entidades financeiras teñan que aceptar de maneira obrigada calquera taxación que leve un particular dunha entidade ou dunha sociedade homologada de taxación; non teñen
por que escoller as entidades financeiras, senón que vai ser
o solicitante dese préstamo o que elixe a sociedade de taxación. E ademais tamén se vai limitar o que é a participación
das entidades de crédito nesas sociedades de taxación como
máximo a un 10 % do capital, non a un 25 %, como está
establecido neste momento.
Prevese tamén a posibilidade de que, tras a execución
hipotecaria, cando resta débeda por pagar, para un debedor
de boa fe, o xuíz correspondente teña a potestade de condonar o pago da débeda remanente se o debedor paga o 65 %
do total no quinto ano dende a adxudicación do ben ou tras
o proceso de subhasta, ou do 80 % no décimo ano.
Por outra banda, en caso de que a entidade quede coa
vivenda e a poña á venda nos dez anos seguintes, a posible
plusvalía que aí se obteña o xuíz terá a posibilidade de que
o 50 % desa plusvalía se dedique a amortizar parte dese
capital que debe ou desa débeda que ten o acredor inicial.
Tamén, para poder participar nunha subasta, se modifican as condicións de participación, de tal maneira que a fianza necesaria pasa ao 5 %, en lugar de ao 20 % do valor de
taxación dese ben para poder participar, e tamén se lle prolongan os prazos de 20 a 40 días para que a persoa adxudicataria poida obter financiamento. Isto vén con motivo de
que poida haber máis número de licitadores nunha poxa para
que sexa e se aproxime máis ao valor real dese ben.

Tamén –e isto si é moi importante, e recalco, moi importante– que a taxación que se utilice na subasta non poderá
ser inferior ao 75 % da taxación inicial que serviu para conceder o crédito. É dicir, cando falamos de taxacións, moitas
veces –para conceder créditos– infladas, por así dicilo, ás
veces polas entidades bancarias ou financeiras, resulta que
agora como mínimo será o valor de taxación para a subasta
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o 75 % desa taxación inicial, e tamén se plantexa que na
adxudicación, cando na primeira poxa queda sen ningunha
persoa que participe nela, se eleve do 60 % ao 70 % o importe polo que pode quedar o banco con esa vivenda.
O proceso de desafiuzamento non poderá comezar ata a
terceira cota de impago do debedor, en lugar da primeira,
como sucedía ata agora; e tamén, como digo, vai haber achegas importantes ao código de boas prácticas hipotecarias
para reestruturación da débeda, entre outras cousas, por
exemplo, elevando o tope actual de renda anual de 16.000
euros.
Con estas modificacións na lexislación hipotecaria proponse unha mellora na posición do debedor hipotecario ao
equilibrar a posición das partes, ao tempo que se introducen
melloras procesuais para que a execución hipotecaria sexa
máis xusta e evitar deste xeito que as vivendas se vendan ou
se adxudiquen por un valor sensiblemente inferior ao que
teñen. Contémplanse ademais medidas como a dación en
pago para evitar que se chegue ao alzamento dos bens.
Estas, señorías, son as medidas que está a impulsar o Partido Popular, o Goberno do Partido Popular, xunto coas dos
nosos compañeiros no Senado e no Congreso dos Deputados. E, pola contra, hai que dicir que o proxecto de lei que
hoxe nos trae aquí o BNG, que foi, como moi ben dixo o
señor Pombo, debatido no Congreso dos Deputados como
unha emenda á totalidade ao anterior proxecto de lei presentado polo Goberno e polo Grupo Parlamentario Popular no
Congreso dos Deputados, foi debatido o día 31 do mes de
xaneiro, e, como podemos dicir e se viu claramente alí, hai
algunhas cousas que, loxicamente, son aportacións, que
espero que as chegaran a facer nas emendas ao articulado
–por certo, que remataban este venres pasado, día 8, e que
mañá precisamente se van debater na Comisión de Economía e de Competitividade–, pero hai que dicir que este proxecto que vostedes presentan é menos ambicioso que o que
presentou o Partido Popular. O proxecto que se está a debater neste momento no Congreso dos Deputados é moito máis
ambicioso que o que presentaron vostedes, señores do BNG,
bastante máis ambicioso. Vostedes, para poñer un exemplo,
na Lei hipotecaria, plantexan –que falan aquí e falou o señor
Pombo– a súa modificación, pero están plantexando exclusivamente unha modificación puntual no artigo 140, que é
suprimir unha palabra: “ilimitado”. Única e exclusivamente,
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de toda a Lei hipotecaria, plantexan esa modificación. Nós,
desde logo, no Congreso dos Deputados, imos bastante máis
alá.
Vostedes, por exemplo...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor CASTIÑEIRA BROZ:... –Si, vou rematando, señora presidenta.– plantexan a dación en pago xeneralizada, sen
ter en conta o nivel de ingresos nin ter en conta o valor ou o
custo da propia vivenda. Nosoutros plantexámola, desde
logo, para aquelas familias que estean atravesando un
momento puntual de necesidade, pero queremos que se fale
dos intereses de demora, que son abusivos, e queremos que
se trate e que se traballe nas cláusulas de solo ou noutras
cláusulas especiais, que son claramente prexudiciais e que
vostedes non mencionan no seu proxecto de lei. Vostedes
señorías, falan do valor de taxación, de elevar a adxudicación ao 80 %...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor CASTIÑEIRA BROZ:... pero –Remato, presidenta.–

non poñen tope a esa taxación.

Polo tanto, eu quérolles dicir que o 80 % do 50 % dunha
taxación é menos que o 70 % do 75 % que esixe a proposta
do Partido Popular. Non falan das taxadoras, e non falan das
plusvalías.
En canto aos señores do Partido Socialista, ¡home!, é que
xa non falaron realmente da proposición de lei que se trae
aquí...
A señora PRESIDENTA: Remate, señor Castiñeiras.
O señor CASTIÑEIRA BROZ:... porque hai que recordarlles
que quen demostrou pouca sensibilidade foron vostedes
durante os últimos anos no Goberno do señor Rodríguez
Zapatero, que tivo anos e anos para modificar a Lei hipotecaria.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Castiñeira.
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Rolda de réplica do Grupo Parlamentario autor da proposición de lei.
Ten a palabra, polo Bloque Nacionalista Galego, o señor
Pombo Rodríguez.
O señor POMBO RODRÍGUEZ: Grazas, señora presidenta.
Estamos no martes de Antroido. Eu, aínda que son deputado pola provincia de Lugo, curiosamente nacín en Ourense, e tanto en Ourense como en Lugo pois celébrase o
Antroido. Súmome á reivindicación tamén de que de aquí
para adiante se teña en conta e se respecte unha tradición do
noso pobo. E, se se pode traballar outro día, incluso o
domingo, non hai problema. Iso, en primeiro lugar.
O 75 % do 85 % do 30 % do 60 % é unha cousa así complicada. A min resúltame moi complicado de entender, e ás
veces as palabras, unha soa palabra, un soa, o de “ilimitado”,
pois, fíxese, na terra de onde eu son hai un agricultor que,
por esa única palabra, se non estivera, en lugar de pagar a
hipoteca polo que lle correspondera, non tería que responder
con toda a súa propiedade, e o banco, por unha débeda de
6.000 eurillos, pois faise cunha propiedade de non sei cantos miles e miles de eurillos.
Polo tanto, eu, en primeiro lugar, quero agradecerlle o
apoio tanto ao Grupo Parlamentario de AGE como ao Partido Socialista, e, en segundo lugar, quero dicir que son da
opinión de que as cousas mellor dicilas claramente, e, en
temas tan delicados coma este, pois sexamos serios. A proposición do BNG non pretende facer unha tese doutoral, trátase dunhas medidas urxentes, urxentes; presentouse no
2011; se se fixera caso desas medidas urxentes, urxentes,
algunha morte poderíase evitar (Aplausos.), á parte de evitar
moitas cousas máis.
A ver, a min tamén me deron un sobre, dixeron: ¿a que
non tes o valor de ir ao Parlamento? Con toda educación,
vou ao Parlamento e dígoo, e non era de ningunha empresa
nin era diñeiro negro nin iso: era do KGB, Caixagaliza

Banco. E é unha comparsa que me dixo a ver se tiña o valor
de dicirlles a todos os conselleiros algo que ten relación co
tema que imos tratar. Xa lles direi que non estaban todos,
pero que algúns que si que escoitaron con atención. E non
quería abusar moito, pero quería dicir dúas cousiñas, porque
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dá a sensación de que as coplas populares dunha comparsa
tamén din algo: (O señor Pombo Rodríguez procede a cantar.) Hai quen berra contra a banca, chamándolle criminal,
porque estafa, rouba, engana, ¡oh! pirín, pirín pim pim,
(Aplausos.) isto quérennos matar.
Ata as coplas populares recollen isto, ata as coplas populares falan de stop, stop, quérennos matar. E dígolles a verdade: eu, á hora de escoller entre a ILP das touradas e a ILP
de medidas mínimas e urxentes para a reforma da lexislación
hipotecaria, téñoo moi clariño, moi clariño. Con respecto ás
touradas, xa o dixo antes ca min un galego ilustre, aínda que
alguén o poña na súa boca e despois non se fixe moito no
que di. Castelao deixou dito: lástima de bois; lástima de
bois, lástima de bois, nas touradas mátanse os animais. Coa
ILP pretendemos outra cousa, pretendemos outra cousa, e
non vou seguir falando porque me emociono. Pero vou acabar tamén con outra copla. Só quero dicir: (O señor Pombo
Rodríguez procede a cantar.) Xa tiñamos banco malo e
agora veu o peor, para empurrar o hipotecado, ¡oh! pirín,
pirín pim pim, a guindarse do balcón. Esperemos que non se
guinden máis.
Moitas grazas e nada máis. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Pasamos á votación dos textos lexislativos.
Pechamos as portas.
Comezando polo primeiro dos textos lexislativos: Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de
decembro, de horarios comerciais de Galicia.
Comezamos coa votación das emendas. En primeiro
lugar, a emenda á totalidade de devolución presentada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.
Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P.
de Bloque Nacionalista Galego, ao Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios
comerciais de Galicia.
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 rexeitada esta emenda.
Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P.
da Alternativa Galega de Esquerda, ao Proxecto de lei de
modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia
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 emenda.
Votación da emenda á totalidade de devolución, do G.P.
dos Socialistas de Galicia, ao Proxecto de lei de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia
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 emenda á totalidade.
Votación do Proxecto de lei de modificación da Lei
13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de
Galicia
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 41; votos en contra, 32.
O resultado da votación é positivo.
En consecuencia, queda aprobado este Proxecto de lei
de modificación da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de
horarios comerciais de Galicia.
Votación da toma en consideración da Proposición de
lei, do G.P. dos Socialistas de Galicia, de imposto sobre os
depósitos das entidades de crédito na Comunidade Autónoma de Galicia.
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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 a toma en consideración desta proposición de lei.
Votación da toma en consideración da Proposición de lei
para presentar perante o Congreso dos Deputados, do G.P.
do Bloque Nacionalista Galego, de medidas urxentes en
materia de execución hipotecaria.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 32; votos en contra, 41.
O resultado da votación é negativo.
lei.

En consecuencia, queda rexeitada esta proposición de
Continuamos coa orde do día.

Proposta de creación da Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Europeos
A señora PRESIDENTA: Sometemos ao Pleno da Cámara a
proposta de creación dunha Comisión Permanente non
Lexislativa para Asuntos Europeos, aprobada pola Mesa,
oída a Xunta de Portavoces, en reunión do día 5 de febreiro
de 2013 e publicada no Boletín Oficial número 46, do 6 de
febreiro de 2013.
Antes de sometela á súa consideración, poden intervir os
portavoces dos grupos parlamentarios nunha breve rolda de
posicionamento, dende os propios escanos.
Polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.
Parece que estamos ante unha simple cuestión de trámite, porque é inédito que se posicionen desde os escanos
nunha situación deste tipo. E, desde logo, para o Bloque
Nacionalista Galego non se trata dunha situación de trámite
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a creación desta comisión, que, por outro lado, vén insistindo neste Parlamento desde que nos meteron no Mercado
Común Europeo alá polo ano 86. Daquela no Bloque Nacionalista Galego xa diciamos aquilo de “Mercado Común
Europeo, ruína do pobo galego”. E por desgraza para a nosa
nación hoxe podemos afirmar máis que nunca que é unha
auténtica ruína para Galiza.
O papel que o Estado e a Unión Europea lle teñen asignado ao noso país, aos nosos sectores produtivos, á nosa
economía, motiva que desde entón Galiza estea en crise permanente. Todas as decisións que se foron tomando, desde a
integración até o Tratado de Lisboa, pasando polo Tratado
de Maastricht, desde o Mercado Común até a Unión Europea, a esta unión do euro, foron orientadas a consolidar a

Europa dos mercados, ou máis ben habería que dicir a Europa dos mercaderes. Nesta Europa ao servizo único da expansión dos oligopolios, do capitalismo salvaxe e da súa globalización, os intereses e os dereitos de Galiza non teñen cabida. Por iso é imprescindíbel que Galiza conte con todos os
instrumentos posíbeis, por cativos que estes sexan –e esta
comisión parlamentar é sen dúbida cativa–, para defender os
nosos intereses diante desa Europa.

É imprescindíbel que esta comisión teña un novo pulo,
que non tivo na pasada lexislatura, para contrarrestar a
inoperancia e o pasotismo deste Goberno fronte ás imposicións desa Europa que só serve aos intereses da Organización Mundial do Comercio. É imprescindíbel que sirva para
aguilloar un Goberno que se declarou en folga de brazos caídos ante as negociacións como as da política agraria común,
a política común de pesca ou ante o marco financeiro para o
período 2014-2020, un Goberno que foi mero espectador e
que ademais parece encantado de que Galiza acabe de perder nesa marabillosa negociación que fixo o señor Rajoy e
que o deixou tan canso –polo que puidemos ver–, máis de
3.500 millóns de euros.
É imprescindíbel, por tanto, que teñamos este instrumento, cativo, para que Galiza deixe de ter que berrar que
o Mercado Común Europeo é a ruína do pobo galego. Porque a Unión Europea está sendo a ruína do agro galego, a
ruína que nos impide producir, que nos fai ter que asumir
os excedentes produtivos doutros países da Unión Europea,
que vai nesa reforma da política agraria común liberalizar
todos os mecanismos de regulación dos mercados e das
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producións, que vai diminuír os fondos destinados á nosa
agricultura.
A Unión Europea é a ruína da pesca galega con esa proposta de política pesqueira común que está a piques de
aprobarse, que mantén un reparto das cotas anterior á entrada do Estado español na Unión Europea, e que, polo tanto,
non ten en conta nese reparto nin a capacidade nin a relevancia da frota pesqueira galega, que esquece as características da nosa pesca artesanal, que mantén unha normativa
absurda en canto aos descartes e que mantén para os palangreiros galegos esixencias que non lles aplica aos de terceiros países.
E nós, señora presidenta, cremos que é imprescindíbel
que exista esa comisión para podermos saber cal é a posición
do Goberno galego ante estas negociacións, para podermos
saber que actuacións, que negociacións, que presións ten
realizado ou está disposto a realizar o Goberno galego para
defender Galiza, os seus intereses produtivos, cuestións tan
relevantes para o noso futuro que se dilucidan en Europa
ante a Unión Europea, para poder dicir que no noso sector
lácteo decidimos a posición aquí en Galiza, e non en Doha,
onde se reúnen os señores da Organización Mundial do
Comercio.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Ron Fernández.
O señor RON FERNÁNDEZ: Ben, bo día.
Agardo conseguir o placet ou o nihil obstat da Mesa,
porque semella que volvemos a tempos xa pasados.
Contan que a situación actual motivou que en Europa
xentes de bo corazón e mellor pensamento coloquen cartaces en todos os lugares públicos coa seguinte interrogante:
¿u-la democracia? E tal como lle acontecía ao trobador galego portugués Airas Nunes, que interrogaba en diferentes institucións relixiosas onde estaba a verdade, a resposta era
“alhur la buscade”, “buscádea noutra parte”, porque aquí
non está.
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Esta pregunta está moi ligada a estoutra: ¿que é Europa?
¿Para que Europa se crea esta Comisión de Asuntos Europeos? ¿Para dicir “si, amén” a todo o que nos veña? ¿Para
aceptar de xeonllos as ordes dos homes de negro? Entón, se
é para iso, evitemos a farsa e o esperpento. Se fose para
impedir que existan eses novos campos de concentración
que son os centros de internamento para estranxeiros, para
dicirlle non á directiva da vergoña; se fose para defender a
soberanía alimentaria e a ecoloxía social da nosa terra e os
intereses de labregos e labregas, para defender as nosas artes
pesqueiras e os nosos sectores produtivos; se fose para dicir
non a este Banco Central Europeo, non aos órganos europeos non elixidos democraticamente, para dicir non ás decisións antidemocráticas e impedir gobernos títere de tecnocráticos, para dicir non ao rescate bancario mentres se deixa

á deriva as persoas; se fose para loitar pola solidariedade e a

cooperación entre os pobos de Europa, para derrogar o Tratado de Lisboa e que participase desde Galicia o pobo na
definición dunha nova Constitución realmente social e
democrática; se fose por todo isto e unha interminable lista
de obrigas que indican a necesidade do cambio de rumbo
que agora nos leva directos ao baleiro, entón, se é para iso,
nós estaremos nesa comisión loitando desde Galicia para
unha Europa diferente. Desde esa Comisión de Asuntos
Europeos diremos non á Europa que está deseñando “Merkiavelo”, por empregar o termo de Ulrich Beck, que impuxo
a famosa regra de ouro que era introducir nas constitucións
estatais o pacto fiscal, isto é, non superar o 0,5 % do PIB
como déficit estrutural e o 3 % en tanto que déficit público,
esa regra que foi introducida ben rápida na nosa Constitución.
A perspectiva económica é a única que se privilexia, e así
nos vai, como di Wolfgang Münchau, a perspectiva económica é e fainos social e politicamente cegos, as receitas dos
economistas que dominan o debate público repousan sobre
un analfabetismo sociopolítico. Pero xa non é só analfabetismo sociopolítico, un recente informe do Centro para a
Investigación Política e Económica dos Estados Unidos destaca que as autoridades europeas adoptaron as políticas de
austeridade sabedoras de que ían producir unha recaída da
actividade e que aumentarían o desemprego e a pobreza,
pero que o fixeran pensando que só mantendo esa presión
sobre os gobernos poderían acadar que estes realizaran as
reformas institucionais, que en realidade son as que procuran: privatizacións que poñan en mans dos grandes grupos

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
privados o patrimonio público e reformas laborais que
aumenten o poder empresarial principalmente. O propio
Fondo Monetario Internacional, a finais de outubro de 2012,
recoñeceu o seu terrible erro, pero Europa está sendo usada
como coartada da guerra de clases do capital contra os
pobos. Por iso temos que denunciar o xúbilo que demostraron algúns co recorte do 3 % dos orzamentos da UE para o
período 2014-2020, xa que é unha vitoria máis do austericidio de Merkiavelo e os seus fervorosos seguidores, incapaces de ver o drama que representan 26 millóns de persoas en
paro ou o feito de que un de cada seis traballadores sexa precario ou que unha de cada seis persoas estea a piques de atravesar o limiar da pobreza.
Por iso, desde a Alternativa Galega de Esquerda agardamos que esa comisión sirva tamén para que poidamos debater e decidir en qué e cómo queremos gastar o diñeiro que
provén de Europa para que non se malgaste e sirva para aplicar xustiza social e redistribuír o diñeiro da maneira máis
xusta posible, e que sirva para que Galicia se posicione claramente a favor dunha Europa dos pobos, quen de afrontar
un novo proceso constituínte, quen de rachar a cadea, que é
unha condena, da competitividade e o medo laboral e o
desastroso austericidio actual.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a
señora Soneira Tajes.
A señora SONEIRA TAJES: Grazas, señora presidenta.
O noso grupo rexistrou o 26 de novembro, do ano pasado xa, como unha das súas primeiras propostas neste novo
andar, nesta lexislatura, a creación da Comisión de Asuntos
Europeos. E fíxoo convencido de que hoxe, para defender os
intereses de todos os galegos e de todas as galegas, é esencial debater nesta Cámara dos asuntos sobre os que se toman
decisións en Europa e que nos afectan á práctica totalidade
da vida de todos os homes e mulleres que vivimos aquí.
As políticas europeas non son boas nin malas porque
sexan europeas, como non o son as nacionais, como non o
son as da Comunidade Autónoma de Galicia. Quen dita as
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políticas, quen as executa, quen as leva á práctica, e sempre
con base nunha pegada ideolóxica evidente, son os gobernos. E os gobernos, sobre todo nesta parte do mundo, é costume que os elixan os cidadáns. Polo tanto, son os cidadáns
os que deciden quen os goberna, e, desde logo, en función
dese sesgo ideolóxico, os gobernos aplican as políticas.
O noso grupo non está encantado coa política que está
levando a cabo a Unión Europea, para nada, nin a que está
levando o Goberno español, e ¡que lles vou contar da que
está levando a Comunidade Autónoma de Galicia! Pero iso
non significa que non teñamos que debater, e ademais onde
procede, no foro da soberanía do pobo galego, sobre as políticas do Goberno español, da Comunidade Autónoma e, evidentemente, da Unión Europea.
Simplemente con que fagamos un mínimo repaso de
todo o que hoxe son as comisións, que no seu día esta Cámara decidiu que no Regulamento eran “as clásicas”, e que eran
aquelas que afectaban á economía, ao benestar, á saúde, á
educación, á política industrial, á política económica, a
todos os ámbitos da nosa vida, incluso á cultural, vemos que
se estableceron once comisións. Naquel momento non se
podía contar cun novo marco que hoxe existe.
Aquí citáronse algúns aspectos, é verdade. Por exemplo
–e o noso grupo ten rexistrado iniciativas que debateremos
aquí–, a todos eu creo que nos parece moi ben que se acaben
os descartes na pesca. Vale, pero se en Europa non cambiamos a política de TAC e de cotas, é un suicidio para toda a
nosa frota de arrastre.
¿Debemos debatelo aquí e debemos facer propostas para
que o Goberno de Galicia as defenda en Europa e o Goberno español as defenda en Europa e Europa asuma que a
razón, neste caso concreto, a ten un pequeno territorio do
occidente europeo con menos de tres millóns de habitantes
pero que é a primeira potencia en pesca en Europa? Parece
razoable que teñamos esa comisión. E a comisión tampouco
será boa ou mala polo simple feito de que exista. Quen
temos que facer que a comisión sexa viva e que teña resultados somos os deputados e os grupos parlamentarios que
imos participar dela. Evidentemente ten un peso infinitamente maior a maioría, que ademais será quen tome a decisión, por maioría sempre, e con base nun programa político
que estará referendado por uns cidadáns e cunha marcada
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pegada ideolóxica que outros non compartiremos. Pero,
desde logo, xa anuncio que a nosa vontade será chegar a
acordos para defender o que sexa mellor para Galicia na
Unión Europea.
A política agraria común –dicíao antes a señora Paz–:
por cada explotación que se peche en Galicia desaparece
un modo de vida. Aínda que en termos económicos unha
soa explotación puidera producir todo o leite de Galicia,
en termos sociais, en termos medioambientais, en termos
culturais, sería un suicidio colectivo deste país, porque
cando desaparece unha explotación agraria, desaparece
todo un entramado económico, social e cultural no seu
entorno.
Póñolles este exemplo e poderíalles poñer moitos máis.
Pero hai algo, señorías, no que polo menos o noso grupo ten
intención de debater e discutir nesta comisión: o modelo
social e socioeconómico europeo. Millóns, miles de millóns
de persoas miraron sempre cara a esta parte do mundo como
un faro de garantías de liberdade e de respecto polos dereitos das persoas. Se nos queremos, aínda que sexa unha pinguiña no mar europeo, desde esta Cámara podemos transmitir unha mensaxe para que a dignidade das persoas estea por
encima de calquera outra consideración. E esa é a vontade
que nós manifestamos no momento en que pedimos formalmente que se constituíse esta comisión.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Soneira.
Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ten a palabra o señor Castiñeira Broz.
O señor CASTIÑEIRA BROZ: Grazas, señora presidenta.
Señora Soneira, desde logo, nós queremos ser ambiciosos, pode estar convencida, nesa Comisión de Asuntos
Europeos, que por suposto imos apoiar –e somos tamén
uns dos que a pedimos–, pero non temos a ambición tan
grande coma vostede de definir nela e debater o modelo
socioeconómico da Unión Europea, a tanto non queremos
chegar. Conformámonos con defender os intereses de
Galicia nesa comisión, que ademais, hai que dicilo, o Partido Popular o tivo moi claro desde o primeiro momento e
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fixo unha aposta clara pola Unión Europea, unha aposta
clara, e así o demostramos en todas as nosas participacións
e as nosas negociacións en distintos eidos coa Unión
Europea. Cada un pode estar onde estime oportuno, e cada
un estimará o que estime oportuno, sempre ten que haber
xente, loxicamente, para todo. Creo que a Unión Europea
e a pertenza á Unión Europea foi positiva para Galicia, é
positiva para España, e nosoutros si seguiremos apostando
por iso.
Sobre o que nos trae aquí, a comisión, desde logo, poden
contar coa participación do Grupo Parlamentario Popular en
chegar ao máximo número de acordos. Porque eu creo que
se nalgunha comisión debe haber a maior unanimidade posible ou o maior número de acordos posibles pode ser nesa

comisión, porque estamos ante unha defensa de intereses de
Galicia en Europa, por así dicilo. Temos moitos intereses en
común, e unha gran parte, como moi ben dicía vostede, en

temas de pesca ou en temas do medio rural. Así podemos
dicir que hai uns días vimos claramente como o Partido
Popular foi quen de defender o que moitos pensaban que non
ía defender, e que foi o noso presidente de España, o presidente do Estado, don Mariano Rajoy, quen conseguiu na
defensa dos intereses de España manter para Galicia, manter
claramente, unha participación nos fondos europeos nos
orzamentos da Comunidade Europea para o período 20142020. Aí están os resultados, cada un poderaos tachar como
queira, pero, desde logo, moitos, antes de empezar esa negociación firmarían por bastante menos, aínda que agora digan
o contrario.

Miren, está claro que nosoutros temos que intentar ter o
maior número de representantes nas negociacións que se fan
ou nas institucións e organismos da Unión Europea. Porque,
desde logo, o que si se está a demostrar é que cambiou o sistema desde que na Xunta hai un Goberno do Partido Popular. En relación co bipartito, pódolles dicir, señores do
PSOE, señores do BNG, especialmente, que, por exemplo,
para defender os TAC, como dicía a señora Soneira, os TAC
e as cotas de pesca para 2013, desde o Goberno do Partido
Popular mandamos, e foinos representando, a conselleira de
Pesca e Medio Rural. Ademais representou a toda España
polo potencial que ten precisamente nesa materia Galicia.
Non mandamos a que nos representara unha persoa de Estremadura en materia de pesca, que foi o que ocorreu cando
gobernaba o Partido Socialista, o bipartito. Esa é a diferen-
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za, esa é a diferenza. Creo que desa maneira temos que traballar, estando presentes nos organismos e nos estamentos
que hai que estar e participando dunha maneira activa defendendo os intereses de Galicia.

A señora PRESIDENTA: Ten a palabra, para a súa intervención, o vicepresidente e conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.

Nós, por suposto, imos apoiar a creación desta comisión.

O señor VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda
Valenzuela): Moitas grazas, señora presidenta.

Moitas grazas, señora presidenta. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ben, se lles parece, sometemos ao Pleno da Cámara esta
proposta de creación da Comisión de Asuntos Europeos –por
asentimento, dado que entendo que todos os grupos están a
favor–. (Apróbase por asentimento.)
Ben, entón queda aprobada por asentimento a creación,
composición e competencia da Comisión Permanente non
Lexislativa para Asuntos Europeos.
Suspendemos a sesión ata esta tarde ás dezaseis trinta
horas, catro e media.
Moitas grazas.
Suspéndese a sesión ás dúas e vinte e cinco minutos da
tarde e retómase ás catro e vinte e sete minutos da tarde.
A señora PRESIDENTA: Boa tarde.
Reiníciase a sesión.
Continuamos coa orde do día, co punto 3, de comparecencias en pleno.
Acumúlanse dúas comparecencias.

Comparecencia do Sr. vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por petición propia, para informar dos obxectivos e das liñas
xerais de actuación política do seu departamento
Comparecencia do Sr. vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por solicitude do G. P. dos Socialistas de Galicia, para informar
das liñas de actuación da súa consellaría

Señorías, moi boas tardes a todos e a todas.
Correspóndeme hoxe iniciar esta quenda de comparecencias –na que logo me seguirán os restantes membros do
Goberno– nese compromiso que temos asumido de presentar nesta Cámara as grandes liñas de actuación para esta
lexislatura que acabamos de comezar.
Efectivamente, abordamos esta nova etapa cun novo
mandato, que non é outro que intensificar aínda máis a coordinación entre as consellerías, entre o Goberno con todas as
administracións públicas, e, por suposto e dende o principio,
que garantir un diálogo fluído entre o Executivo e o Lexislativo.
Sen dúbida, esta lexislatura arranca condicionada por
unha dificilísima conxuntura económica que esixe, como
poucas veces antes, a colaboración de todos, e aínda máis o
compromiso responsable daqueles que temos encomendadas
responsabilidades públicas e que somos, por suposto, os
membros do Goberno, pero tamén as catro formacións con
representación parlamentaria.
Como membro do Goberno e tamén como membro desta
Cámara quero manifestarlles ao principio desta comparecencia a miña total disposición e a plena colaboración con esta
Cámara en todas as materias e responsabilidades que me
foron encomendadas.
Como saben, a consellería veu ampliadas as súas atribucións ao sumar as competencias que xa tiña na anterior lexislatura ás que derivan da Secretaría Xeral de Igualdade e da
Asesoría Xurídica Xeral, reforzando, polo tanto, o carácter
transversal que xa tiña esta consellería. Xa son trece comunidades autónomas as que teñen adscritas a súa Asesoría
Xurídica Xeral ao departamento de Presidencia e, polo tanto,
tamén se suma Galicia agora, con rango de Vicepresidencia,
a esta consellería para potenciar a coordinación nas tarefas
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de impulso xurídico que exerce o Goberno autonómico e
que, sen dúbida, son unhas das materias máis transversais
que afectan a todas as consellerías.
Tamén en materia de igualdade se reforza a impronta transversal destas políticas; e especialmente e nomeadamente, no
que se refire á loita contra a violencia de xénero, teñen que
intensificarse –e van facelo– as sinerxías coa xustiza, a seguridade e a relacións cos concellos para mellorar nestas políticas.
Polo tanto, señorías, o proxecto da Vicepresidencia para
a lexislatura xira arredor de catro obxectivos centrais:
O primeiro será dar cobertura aos servizos públicos esenciais que integran o núcleo central da Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, a modernización da xustiza e o
reforzo das políticas de igualdade especialmente.
En segundo lugar, sentar as bases dun proceso que eu
considero reversible cara á ordenación de servizos públicos
que busque evitar duplicidades, que busque aproveitar
mellor os recursos e que incida particularmente en temas tan
importantes como, por exemplo, a atención ás emerxencias
de xeito integral en todo o territorio galego.
Tamén queremos, como terceiro obxectivo, dar continuidade ás reformas que xa se iniciaron, que buscan lograr un
funcionamento da Administración autonómica suxeito aos
principios de eficacia, eficiencia, control e transparencia.
E, por último, como cuarto obxectivo, Galicia asume o
desafío de seguir avanzando na converxencia con Europa,
optando a máis proxectos no escenario financeiro que se
abre agora, que se abre a partir do ano que vén, e que remata no ano 2020.
Polo tanto, servizos públicos, revisión territorial, rigor
interno na Administración e aproveitamento do recursos que
veñan de Europa.
Esa vai ser a nosa guía, ese vai ser o fío condutor que vai
marcar o traballo nos vindeiros anos; polo tanto, o correcto
e fundamental para superar a crise nun contexto, como dicía,
condicionado pola reformas que se están abordando dende o
Estado e dende a Unión Europea, e condicionado polo dificilísimo contexto económico que temos que abordar.
63
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Abordando en primeiro lugar o que se refire a Europa e
aos fondos que nos poden chegar e ás oportunidades que
chegan con eses fondos, teño que dicirlles, señorías, que as
políticas de cohesión teñen, sen dúbida, achegado a Galicia
un capital de experiencia e de investimento público que ten
un valor innegable que non debemos perder. Eu creo que a
fotografía –por chamala así– do noso país non sería a mesma
sen a contribución dos fondos que se teñen achegado desde
Europa.
O pasado venres, e despois de intensas negociacións que
acadaron catro anos, os líderes dos 27 estados que integran
a Unión Europea chegaron a un principio de acordo sobre as
liñas do novo orzamento comunitario. Garantíronsenos á
rede de seguridade 2.001 millóns de euros en fondos estruturais ata o ano 2020; 60 % da achega actual e, por tanto, aterraxe suave que viñamos procurando dende o ano 2009.
É certo que por primeira vez Galicia vai saír do grupo de
rexións menos desenvolvidas; quedamos, polo tanto, fóra do
status de rexión en transición e, en principio, estariamos
abocados a unha caída drástica dos fondos ou, o que é o
mesmo, a ter un financiamento practicamente residual ou
testemuñal. Por iso en 2009, vendo que podiamos ter diante
este escenario, este panorama, iniciamos unha política diante das institucións comunitarias falando con todo aquel que
considerabamos que tiña algo que dicir, falando do caso de
Galicia, e iniciamos contactos con todos aqueles que se
podían ver na nosa situación ou que podían botarnos unha
man para que non acabaramos con ese financiamento residual. Polo tanto, esa rede de seguridade que parecía unha
hipótese no ano 2009 chegou a ser unha realidade, de acordo cos datos que coñecemos da reunión que tivo lugar a
semana pasada dos líderes de todos os estados da Unión
Europea. Era unha estratexia gradual, sabiamos que sairiamos do obxectivo de converxencia e, polo tanto, era necesario entrar con pé firme e con garantías no grupo de rexións
máis desenvolvidas.
O reto –á espera da ratificación, por suposto, do Parlamento Europeo– é consolidar eses 2.000 millóns de euros de
aterraxe suave. E adicionalmente Galicia ten que ter máis
financiamento, e ese financiamento ten que vir por varias
liñas adicionais. Temos que ter unha parte do cheque compensatorio sobre cohesión. Unha vez que España perde
como estado a súa condición de obxectivo de cohesión, si
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que é verdade que hai unha compensación, e Galicia ten que
beneficiarse desa compensación. É verdade que temos que
seguir recibindo fondos desa partida de desenvolvemento
rural da PAC; é verdade que temos que seguir conseguindo
fondos da cooperación territorial e para emprego xuvenil,
recursos que o Estado ten que distribuír agora entre as comunidades autónomas e nos que Galicia vai loitar por ter unha
parte importante ata o último momento.
As novas prioridades marcadas por Bruxelas apuntan,
dende logo, a proxectos con valor engadido, apuntan a proxectos que aposten pola innovación, a loita contra o desemprego, a cooperación transfronteiriza e a atención especial á
perspectiva de xénero. En todos eses proxectos vai estar
Galicia desde o primeiro momento. Galicia ten que competir e vai competir.
Imos elaborar un plan de investimento conxunto coa
rexión norte de Portugal, os nosos tradicionais aliados en
cooperación transfronteiriza. Queremos actuar, seguir
actuando coordinadamente con eles para seguir conseguindo fondos no que vai ser unha liña fundamental no
escenario 2014-2020, a cooperación transfronteiriza, que
se van ver reforzados, e, polo tanto, Galicia ten que aproveitalos.
E, por suposto, no que respecta á Dirección Xeral de
Relacións Exteriores, imos seguir dando cumprimento á elaboración e execución do terceiro Plan director de cooperación en Galicia 2014-2017 e aos respectivos plans anuais,
cunhas directrices claras: especialización, maior eficacia e
impacto das accións, concentración de axudas e coordinación con todas as instancias implicadas.
Imos seguir mostrando solvencia á hora de afrontar os

compromisos adquiridos, como fixemos ata o de agora, e
imos seguir colaborando, polo tanto, en materia de cooperación ao desenvolvemento. No presente exercicio mantéñense 43 proxectos de cooperación con 33 entidades galegas
implicadas. Queremos rematalos e queremos, dentro do
complexo –e así llo fixemos saber á coordinadora das ONG
en sucesivas reunións que mantivemos con ela–, neste escenario orzamentario moi complicado, seguir mantendo a
aposta de Galicia pola cooperación en proxectos que sexan
viables e en proxectos que sempre terán o respaldo da Administración autonómica.
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No que se refire aos servizos públicos, o segundo obxectivo ao que antes me refería, teño que dicirlles, señorías, que
pasadomañá, o xoves, o Consello da Xunta de Galicia vai dar
luz verde ao sexto Plan de igualdade, que abranguerá as anualidades 2013-2015; 300 medidas a prol dunha igualdade efectiva entre homes e mulleres. Buscamos equiparación de dereitos,
buscamos a conciliación, buscamos o apoio decidido ao
emprendemento e ás familias e, por suposto, buscamos, manifestamos e apostamos pola tolerancia cero fronte á violencia e
a protección total das vítimas que sofren a violencia de xénero.
Desde o 2006 hai que dicir que máis de 2.000 mulleres
recibiron prestacións económicas na Administración autonómica para gañar en autonomía e romper as dependencias que
derivan do maltrato; partidas que no 2013 se van manter
neste difícil escenario orzamentario de xeito íntegro.
Imos tamén poñer no 2013 en marcha en Santiago o Centro de Recuperación Integral, que vai ser un equipamento de
referencia e que vai prestar atención multidisciplinar e coordinar toda a rede galega de acollemento que agora mesmo
funciona, que está dotada a día de hoxe –e a expensas do que
supón este centro de recuperación integral– con máis de 100
prazas destinadas a mulleres que sofren violencia de xénero.
Constituiranse tamén o Observatorio Galego da Violencia de Xénero e o Consello Galego das Mulleres como órganos de consulta, participación e investigación, que xa estaban previstos na lei do ano 2007.
Imos afondar tamén na loita contra a trata de seres humanos e a explotación sexual a través da continuación e da participación nos proxectos Itínere que están en marcha.
E, precisamente, para incrementar a acción concertada
de todo o Goberno, no mes de marzo vaise constituír a
Comisión Interdepartamental de Igualdade, na que imos
prestar especial atención á colaboración de todas as consellerías, por suposto, pero de xeito especial, como digo, ás
consellerías de Educación, de Sanidade e de Traballo e
Benestar, e, por suposto, ás áreas que dependen desta consellería, de xustiza, de emerxencias e de Administración local,
nese obxectivo de actuar de xeito coordinado.
Neste marco que lles dicía de coordinación e cooperación en materia de loita contra a violencia de xénero, quixe64
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ra anunciarlles nesta lexislatura a posta en marcha de dous
proxectos fundamentais: un que se refire á formación e outro
que se refire á intervención directa para apoiar as vítimas de
violencia de xénero. O primeiro proxecto, o de formación,
refírese á activación dun plan integral de formación en violencia de xénero que vai constar dunha liña de actividades
formativas específicas para a Unidade de Policía Adscrita,
para a Policía Autonómica e tamén para os corpos de Policía
Local de Galicia, que se impartirán na Academia Galega de
Seguridade Pública e nas que participará tamén –agardamos
a participación– da Fiscalía Superior de Galicia. Vaise complementar, ademais, cunha acción formativa na Escola Galega de Administración Pública, que vai deseñar os contidos
formativos especializados para o persoal da Administración
pública de Galicia, fundamentalmente para aquel que traballa a cotío, a diario, en servizos sociais e en recursos primarios de atención social.
Tamén, e en colaboración co Consello da Avogacía Galega, dentro deste eido de formación ao que me refería, se van
impartir cursos sobre violencia para aqueles letrados e letradas que desexen apuntarse á quenda de oficio en casos relacionados coa violencia de xénero. Formación xurídica e de
atención psicosocial nos sete colexios de avogados galegos.
E tamén en paralelo, e unha vez que se complete coa
incorporación dos derradeiros efectivos ao cadro da Policía
Autonómica, agardamos que antes de que remate este primeiro trimestre se vaia crear –unha vez que estea completado o cadro de 500 efectivos– un grupo especializado en violencia de xénero, que vai estar, por suposto, co resto dos corpos e Policía Local que operan en Galicia, e que participará
dende o primeiro momento na investigación e na resolución
de casos, accedendo ás bases de datos da Secretaría de Estado de Seguridade relacionados con casos que vexa –a Secretaría de Estado de Seguridade– de violencia de xénero.

Señorías, estamos seguros dende a Xunta de Galicia de
que plantarlle cara á violencia de xénero esixe que todos os
profesionais, o persoal sanitario, o educativo, os corpos policiais, o persoal que traballa na Administración de Xustiza, os
servizos sociais, a avogacía, coñezan perfectamente como
teñen que actuar con seguridade dende o primeiro momento.
E, por suposto, tamén se require a participación e a plena
implicación das administracións locais. De aí que se puxera
en marcha –e tense dende o ano pasado– a Rede de Entida65
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des Locais contra a Violencia de Xénero, que ten a día de
hoxe 77 corporacións locais adheridas e que persegue precisamente ese obxectivo de implicación da administración
máis cercana ao cidadán na loita e na erradicación da violencia de xénero.
No que se refire ás competencias de xustiza, e co obxectivo desta lexislatura, dicirlles, señorías, que seguiremos
avanzando no mapa de infraestruturas xudiciais, tanto no
que se refire a obras menores –que ás veces non teñen,
cecais, a repercusión ou o coñecemento pero que se van
facendo pouco a pouco e resolven moitos pequenos problemas en moitos órganos xudiciais estas obras menores– como
aquelas de nova planta, que implican investimentos de máis
calado.
Eu creo que o ritmo de execución é certamente positivo,
especialmente nestes anos de crise económica, onde se
seguiu apostando pola renovación de sedes xudiciais. Hai
que dicir que ata o momento se puxeron en marcha investimentos por valor de 32 millóns de euros e que nesta lexislatura, collendo a testemuña do que se fixo na lexislatura pasada, se completará a rehabilitación da antiga Fábrica de Tabacos da Coruña, un proxecto que vai supoñer que se
alberguen nesta nova edificación rehabilitada a sede da
Audiencia provincial e da Fiscalía provincial, ademais doutros xulgados que se van trasladar. Remataremos o novo
complexo xudicial de Ourense, que xa está en execución a
día de hoxe: 15 salas de vistas, 24 órganos xudiciais, aloxamento para a Fiscalía provincial, o Imelga, o Decanato ou o
Xulgado de garda. Insisto, nunha infraestrutura que agora
mesmo está en execución. Licitarase e comezará este ano a
execución –así o agardamos– do edificio xudicial da Parda,
en Pontevedra, que prevé albergar 28 unidades ademais dos
servizos comúns. E xa está en marcha e operativo –a semana pasada visitabámolo xunto co fiscal superior e o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia– o novo
edificio xudicial de Santiago, que xa está agora mesmo en
fase de traslado dos xulgados que antes estaban dispersos,
ou no edificio xudicial anterior, e agora se trasladan á súa
nova ubicación.
Son catro grandes actuacións de nova construción que
van solventar problemas, nalgúns casos moi graves, de espazo e que supón poñer á disposición da Administración xudicial en Galicia 47.700 metros cadrados máis de edificios
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xudiciais, cun investimento total, cando remate esta actuación nesta lexislatura, de 60 millóns de euros –61,4 para ser
exactos–.
Quero agradecer ademais aquí a colaboración de todos
os concellos de todas as cores políticas, que permitiron con
eses convenios que asinaron coa Xunta de Galicia –algúns
que viñan de antes, outros que se asinaron na lexislatura
pasada– poñer o solo á disposición, ou os inmobles, que lle
permiten á súa vez á Xunta de Galicia facer estes importantes investimentos. E precisamente por isto quero referirme
outra vez –como xa tiven que facer noutras ocasións– ao
caso de Vigo. Hai que dicir que en Vigo se executaron na
anterior lexislatura, señorías, investimentos xudiciais por
valor de 730.000 euros, que permitiron aloxar novos órganos
xudiciais e rehabilitar as dependencias dedicadas á Fiscalía.
Non foi posible facer o gran investimento xudicial que é
necesario. Pola contra, seguimos –porque hai un problema
de espazo claro en Vigo– nesta lexislatura buscando alternativas, dado que non conseguimos a colaboración que conseguimos –insisto– con concellos de todas as cores políticas no
resto de Galicia. Polo tanto, ese investimento que estaba previsto para trasladar o Rexistro Civil en Vigo e desafogar o
espazo dos xulgados da rúa Lalín –dado que segundo parece
están proxectos lexislativos en marcha para desxudicializar
o Rexistro Civil e poñelo baixo a responsabilidade dos rexistros da propiedade–, se así fose, vaise manter en todo caso.
Polo tanto, de acordo coas instancias xudiciais en Vigo,
decidiremos outro deseño para ese investimento e buscaremos solucionar o problema real existente en Vigo de falta de
espazo do edificio xudicial, motivado –volvo insistir por
iso– pola falta de colaboración do Concello de Vigo, que
teño que dicir que non se observou, afortunadamente, nin no
Concello de Ourense, gobernado por un alcalde socialista.
nin no Concello de Pontevedra, gobernado por un alcalde do

BNG, nin no Concello de Santiago cando gobernaba un
alcalde do Partido Socialista nin no Concello da Coruña, nin
cando gobernaba un alcalde do Partido Socialista nin agora
que goberna un alcalde do Partido Popular. En Vigo non atopamos esa colaboración, seguimos buscando alternativas, e,
polo tanto, ese investimento de case un millón de euros que
se ía facer no Rexistro Civil, se finalmente non procedese
facer ese investimento no Rexistro Civil, farase en todo caso
para solucionar problemas que se están dando no edificio
xudicial da calle Lalín; polo tanto, seguirase mantendo ese
investimento en materia de xustiza.
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En materia de xustiza gratuíta manteremos, por suposto,
nesta lexislatura o compromiso coa xustiza gratuíta, logo de
ter acometido melloras no sistema de certificacións e de
garantir axilidade nos pagos a avogados e procuradores, en
colaboración tamén cos sete colexios de avogados de Galicia e co Consello da Avogacía Galega.
Os pagos están ao día e permanécese unicamente á espera de recibir a certificación dos sete colexios do derradeiro
trimestre do ano 2012, como vén sendo habitual cando
remata un exercicio e empeza o seguinte, e en canto recibamos as certificacións procederase ao aboamento e seguiremos con esa cadencia de pagos francamente mellorada respecto da lexislatura que rematou no ano 2009.
Seguiremos tamén con ese esforzo que creo que vimos
facendo de xeito intensivo na dotación tecnolóxica dos 45
partidos xudiciais galegos a través do Plan senda, que supuxo o investimento entre o ano 2009 e o ano 2012 de 13,7
millóns de euros en materia de novas tecnoloxías nos órganos xudiciais. E, polo tanto, para seguir con ese Plan senda
o Consello da Xunta de Galicia vén precisamente de autorizar hai dúas semanas a sinatura dun convenio co Goberno
central que vai permitir achegar a maiores un investimento
de 5 millóns de euros ata o ano 2015: 4 millóns de euros que
proverá o Goberno central e 1 millón de euros que aportará
a Xunta de Galicia con cargo a fondos propios, co obxectivo, ademais, de que Galicia sexa a primeira comunidade
autónoma en iniciar o proceso de modernización tecnolóxica –agardamos que definitiva– para consolidar o expediente
xudicial electrónico –respecto do cal desde hai moitos anos
se vén falando pero haberá que dar o paso definitivo–, conseguir a tramitación telemática e tamén, no caso de Galicia,
o impulso da cooficialidade lingüística á hora de tramitar os
procedementos xudiciais.
Seguiremos, ademais, poñendo en marcha o portal e-xustiza, destinado a profesionais e cidadáns, que incluirá unha
axenda de sinalamentos telemática, unha guía de recursos e
formularios para presentar escritos polos cidadáns que accedan á Administración de xustiza.
Tamén apostaremos decididamente, porque cremos que
se ten demostrado nesta lexislatura que funciona, polos procesos de mediación. Cremos que é unha alternativa viable
para resolver conflitos sen acudir á vía xurisdicional e apro66
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veitar, ademais, para desconxestionar a súa evidente acumulación de asuntos neste momento. Na lexislatura pasada
puxéronse en marcha servizos de mediación familiar en Santiago, en Ourense e en Vigo, con 116 mediacións aceptadas
só en Santiago e en Ourense; faltan os datos de Vigo porque
acaba de empezar, pero o servizo está funcionando ben
tamén, e, polo tanto, seguiremos apostando decididamente
pola mediación como sistema alternativo á vía xurisdicional
tradicional.
En materia de seguridade viaria seguiremos apostando
tamén por impulsar a mediación. Os dereitos de seguridade
viaria absorben cada vez máis un maior volume de asuntos
e, polo tanto, conxestionan os órganos xurisdicionais. Polo
tanto, imos manter a acción, co ministerio, de apoio que
vimos mantendo para cumprimento de penas en beneficio da
comunidade, que permitiu a rehabilitación de 300 persoas
condenadas por delitos de alcoholemia e tamén a desconxestión e a facilitación para estas persoas condenadas do
cumprimento das súas penas.
Imos arrancar tamén un novo proxecto de mediación no
ámbito penal para dereitos de seguridade viaria no Partido
Xudicial de Ourense, quedando así cuberta esta dobre perspectiva: evitar a xudicialización nuns casos e fomentar noutros a reeducación posterior á sentenza dos condenados.
E imos tamén explorar, por último, en materia de mediación a vía de mediación xudicial. Imos darlles formación
específica en técnicas de mediación a axentes da Policía
Autonómica para que traballen na prevención e resolución
de conflitos. Polo tanto, poñeremos en marcha unha experiencia piloto nas comisarías da Unidade de Policía Autonómica en coordinación co Corpo Nacional de Policía.
Quería falarlles tamén, en materia de xustiza, para finalizar, do proceso que eu agardo que a partir de agora xa non
teña ningún tipo de parón, unha vez que se iniciou, e do que
tamén se viña falando hai moitos anos e creo que é fundamental: aquel que se refire ao expurgo dos arquivos xudiciais.
Señorías, temos un evidente problema de acumulación
de documentación xudicial nos propios órganos xudiciais.
Hai moito tempo que se vén falando da necesidade de facer
un proceso de expurgo, e, polo tanto, é necesario xa empe67
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zar a desconxestionar a situación dos 50 arquivos xudiciais
que temos en Galicia, que acumulan a día de hoxe máis de
tres millóns de expedientes en soporte papel, con todo o que
iso implica de medidas de conservación, de acumulación de
espazos e, polo tanto, da necesidade de abordar un proceso
acorde coas novas tecnoloxías.
Logo da aprobación no 2012 da normativa necesaria,
vaise facer un inventario dos fondos para decidir os que
poden eliminarse e os que deben conservarse polo seu valor,
tanto patrimonial como mesmo xudicial. Imos poñer unha
experiencia piloto –que xa se anunciou que se vai poñer en
marcha– na Sección 3.ª da Audiencia Provincial de Pontevedra que vai afectar a 60.000 expedientes, e unha vez que
estea en marcha –vaise poñer en marcha de xeito inmediato–
eu estou seguro de que este proceso xa será imparable, irá en
cadea nos restantes arquivos dos órganos xudiciais de Galicia e afectará –insisto– a máis de tres millóns de expedientes que existen a día de hoxe.
No que se refire ao mapa territorial e á prestación de servizos, señorías, cremos dende a consellería e na vicepresidencia que é fundamental abordar xa, dun xeito definitivo, a
cooperación estable entre institucións, tanto co Estado como
coas deputacións, como cos 315 concellos, como co resto
das comunidades autónomas, sabendo ver máis alá –porque
se non fracasaría este proceso– de ideoloxías políticas, de
cor dos gobernos e mesmo de fronteiras entre administracións.
Eu creo que aquí do que se trata é de eliminar duplicidades, de aumentar a eficacia e a eficiencia na estrutura do servizo sobre o territorio. Ao final o importante é como se presta o servizo, que se preste de xeito eficaz, de xeito eficiente,
moito máis alá de quen é o titular e de quen ten a competencia para prestar o servizo. Os cidadáns ao final o que queren
é que o servizo se lles preste ben –insisto–, con independencia de cal sexa a Administración que llo estea prestando.
Polo tanto, o primeiro que faremos é actualizar a Lei de
Administración local de Galicia unha vez que o Goberno
central aprobe a lexislación básica en materia de Administración local, e dende logo xa lles anuncio que se fará nun
proceso de diálogo. Xa se vén mantendo hai moito tempo, e
intensificarémolo coas propias administracións locais, que á
fin e ao cabo son as destinatarias da reforma da Administra-
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ción local que se anuncia e que xa temos practicamente enriba da mesa.
Como lles dicía, xa vimos traballando hai moito tempo
neste proceso de diálogo, xa temos practicamente rematadas as conclusións desa comisión de análise que se creou
tamén conxuntamente con acordo deste Parlamento, e ao
final as liñas xerais que se veñen marcando e que se farán
públicas en poucos días baséanse en establecer unha nova
regulación da cooperación intermunicipal, de favorecer
fórmulas flexibles para que cooperen as administracións,
de simplificar os procedementos para que poida ser efectiva esta cooperación, de mellorar a coordinación entre a
Xunta, as deputacións e os concellos, evitando solapamentos, e de reforzar tamén o papel da Federación Galega de
Municipios e Provincias como representante do municipalismo e, polo tanto, como interlocutor válido para chegar a
acordos que poidan ser executivos dende o primeiro
momento.
Temos o compromiso tamén –e xa o anunciei na miña
comparecencia con ocasión da presentación dos orzamentos
da Vicepresidencia– de primar no reparto das axudas da
Xunta as experiencias non só de fusión, senón especialmente –porque serán as que máis se ven en número– de xestión
compartida.
Así lles podo anunciar que as agrupacións de concellos
ou as solicitudes conxuntas de concellos que se fagan para
compartir servizos van recibir entre un 15 % e un 30 % da
puntuación global destas ordes de subvencións simplemente por solicitalo de xeito compartido. Por suposto, os concellos que opten por fusionarse, como xa anunciei, recibiran unha puntuación mínima do 30 % en todas as convocatorias que faga a Xunta de Galicia a partir de agora e

durante os dez seguintes anos. Ademais, e con carácter
xeral, os importes do tope máximo a percibir por estas solicitudes que se fagan de xeito compartido serán superiores,
nestas solicitudes conxuntas, polo menos nun 15 % ao que
percibirían os concellos se fixesen as solicitudes de xeito
separado. E tamén aqueles proxectos piloto que presenten
os concellos conxuntamente, e que non se encadren nunha
acción global da consellería, poderán ter a consideración
de proxectos de interese singular excepcional e, polo tanto,
recibir axudas directas sen ter que pasar por unha convocatoria de subvencións.
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Tamén entroncando coa exposición anterior sobre materia de igualdade, dicirlles que no que se refire ao funcionamento da rede de centros de información á muller cremos
que hai marxe para mellorar tamén a cooperación entre os
concellos que son titulares destes CIM, destes centros de
información á muller, e, polo tanto, precisamente para asegurar a súa viabilidade e crendo que fan unha función fundamental, fixaremos como criterio principal para acceder a
axudas a partir de agora que presenten proxectos de xestión
compartida no que se refire a este funcionamento dos centros de información á muller.
Nesta mesma liña de cooperación pechamos e anunciamos hai uns días –e será un proxecto a desenvolver durante
toda esta lexislatura, aínda que xa empezará a funcionar
neste mesmo ano– o novo Mapa de emerxencias de Galicia,
que non é outra cousa, por outra banda, que o cumprimento
do pacto local que consensuamos coa Fegamp, na que están
representados todos os partidos políticos da Administración
municipal, que consensuamos coas catro deputacións, e que
ao final o que busca é nin máis nin menos que acadar unha
estrutura profesionalizada e estable de atención ás emerxencias, un financiamento tamén estable que non o tiña ata o de
agora, unha cobertura territorial de todo o territorio co cumprimento dunhas isócronas mínimas, que creo que son absolutamente esenciais cando falamos de atención ás emerxencias, e, en definitiva, un modelo racional, homoxéneo, que
evite as duplicidades e que garanta que calquera galego ou
galega, alá onde viva, teña garantido que nun prazo razoable
un servizo profesional de emerxencias o poida atender cando
o necesite.
As previsións son que aos vinte e cinco grupos de emerxencias supramunicipais que se crean con este novo modelo
se engadan os vinte e oito parques comarcais que xa funcionan, se engadan os sete parques que funcionan nas cidades
dende hai moito tempo e que, polo tanto, a partir do mes de
maio poidan empezar a garantir esa atención integral de todo
o territorio galego nunha isócrona razoable de atención
cando se produza unha emerxencia.
Serán reforzadas ademais as agrupacións de voluntarios
de protección civil, especialmente naquelas zonas onde así
sexa aconsellable, para completar este mapa de emerxencias,
e tamén vai entrar en funcionamento no 2013 o Parque de
Bombeiros do Carballiño-O Ribeiro, que vai supoñer un
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investimento de 1,1 millóns de euros e que completará a rede
galega de parques comarcais.
Recordarlles simplemente, señorías, que no ano 2000
existían servizos profesionais de bombeiros só nas sete
grandes cidades, e que durante todos estes anos, nestes
trece anos, coa implicación das deputacións e dos sucesivos gobernos autonómicos de todas as cores, conseguimos
que existan moitos máis parques comarcais que abrangan
moito máis territorio galego e que 1.300 profesionais agora
mesmo estean prestando un servizo profesional de atención
ás emerxencias nun territorio no que antes, insisto, só sete
parques comarcais o estaban cubrindo, coa atención e co
servizo –sempre encomiable– dos voluntarios, pero, en
todo caso, cando falamos de algo tan importante como as
emerxencias, nunca podemos considerar que resultase
dabondo.
Todo isto se completará, ademais, coa posta en servizo
do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, que se
está construíndo a día de hoxe na Estrada e que cando entre
en funcionamento suporá unha coordinación de todo este
dispositivo que agora se pon en marcha.
No que se refire, señorías, á reforma da Administración,
dicirlles que no ano 2009, cando chegamos ao Goberno, na
anterior lexislatura, vimos claro a necesidade de acometer
reformas profundas na Administración autonómica. É verdade que agora mesmo todo o mundo ve claro que esta reforma se ten que acometer en todos os eidos da Administración,
pero no ano 2009 eu quero recordar que a Xunta de Galicia,
cando falou de racionalización da Administración paralela,
falou naquel momento de xeito practicamente solitario e ás
veces non sei se coa incomprensión, pero coa falta de apoio
doutras administracións de carácter superior.
Falamos da necesidade de reducir a Administración periférica, falamos da necesidade de reducir a Administración
paralela naquel ano 2009, falamos da necesidade de limitar
o uso e o gasto no parque móbil, por exemplo, de limitar o
uso e o gasto nas viaxes oficiais, de limitar o uso e o gasto
de moitas estruturas administrativas que estaban naquel
momento gastando por enriba do nivel que probablemente
fora aceptable en tempos de máis bonanza económica, pero
que resultaba inaceptable seguir mantendo en tempos de
crise económica.
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Polo tanto, empezamos este traballo no ano 2009, e catro
anos despois teño que dicir, xa que esta comparecencia é
especialmente para falar do que imos facer nestes próximos
catro anos, que os aforros importantes e as dinámicas que se
implementaron na lexislatura pasada van permitir seguir
agora con paso firme neste período que abrangue a lexislatura na que estamos para consolidar non só as reformas que
se fixeron, senón para avanzar e completar as que queremos
facer nesta lexislatura.
Dicir, respecto do parque móbil, que se van incorporar os
restos que quedaban dos parques sectoriais que non estaban
integrados no parque móbil para facer unha xestión integral
de todo o parque móbil, e vehículos existentes da Consellería do Medio Rural e do Mar que non estaban no parque
móbil central, e que se van adquirir 25 coches eléctricos para
substituír aqueles que fose necesario. E, por quinto ano consecutivo, teño que dicir o contrario do que se dixo en todos
os anos anteriores: que non será necesario –e non o vén
sendo dende o ano 2009– adquirir ningún vehículo novo
para o desprazamento dos altos cargos.
En 2013 tamén temos previsto rematar a implantación do
sistema único do Rexistro Xeral da Xunta, un proceso que
queremos estender tamén a outros ámbitos, para eliminar
duplicidades internas e incrementar a interoperabilidade dos
rexistros da Xunta. Queremos completar o proceso de acreditación dixital das empregadas e dos empregados públicos
a través do sistema Cronos, queremos regular e poñer en
marcha a figura do teletraballo, queremos ampliar os supostos de flexibilidade horaria, ampliando o marco que hai
agora mesmo, que se refire simplemente á concesión de permisos de flexibilidade referidos a casos de conciliación da
vida laboral e familiar –que, por suposto, se seguirán mantendo–, e tamén queremos ampliar estes supostos de flexibilidade horaria aos supostos de interese particular e voluntario da empregada ou empregado público, sempre que veñan
debidamente acreditados.
Tamén queremos seguir avaliando as cargas que desenvolven agora mesmo, que soportan, as distintas unidades
administrativas, cun obxectivo fundamental, que é facer
unha distribución –unha vez que estea feita esta avaliación–,
unha reasignación de efectivos, tendo en conta que, unha vez
que non se vai aumentar o número de empregados públicos,
salvo que sexa estritamente necesario, o que queremos é ver
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que carga de traballo soporta cada un e reasignalos –por
suposto, en negociación cos representantes dos traballadores– naqueles sitios onde foran máis necesarios. E por
suposto, imos seguir dando continuidade ao Plan Reduce,
para eliminar cargas administrativas.

millóns de euros de aforro constantes que se están producindo cada ano respecto dun plan que iniciou a Xunta de Galicia no ano 2009 e que agora todos ven a necesidade de facelo, pero que, insisto, no ano 2009 parecía que a Xunta actuaba un pouco en solitario neste eido.

Tamén imos seguir impulsando a sede electrónica. Cremos nese obxectivo –ás veces dise que ideal, pero eu creo
que é real– de conseguir que todas as tramitacións se poidan
facer de xeito telemático, ou polo menos avanzar no primeiro eido, que é conseguir que todos os procedementos que tramita a Xunta de Galicia –que agora mesmo son 1.072 que é
posible presentar, cando menos a instancia, de xeito telemático e evitando o desprazamento do interesado a unha sede
administrativa– se poidan facer nesta lexislatura e, polo
tanto, aumentar os 515 que se poden facer agora de xeito
telemático –a presentación, cando menos, insisto– a todos
aqueles procedementos que son susceptibles de iniciarse coa
Xunta de Galicia; que se poidan facer evitando desprazamentos dos administrados ás sedes administrativas.

Ao final, cando remate esta terceira fase do plan de axuste, conseguiremos que todos os organismos da Administración paralela da Xunta de Galicia foran auditados, que foran
suprimidos aqueles que se demostre que non son necesarios
e que os restantes teñan en aplicación aquelas medidas de
mellora que acaden, ou que supoñan que se acade, un maior
aforro, unha maior eficacia e unha eliminación das duplicidades que puidera haber coa Administración xeral da Xunta
de Galicia.

Seguiremos tamén incidindo no plano formativo, a través
da Escola Galega de Administración Pública; seguiremos
incidindo nos programas de autoformación –1.000 prazas
ofertadas este ano e un máster para o persoal directivo– e en
implantar o diploma dixital. Ao final, trátase de facilitar a
formación das empregadas e empregados públicos, de facilitarlles a súa formación a través das novas tecnoloxías, de
que accedan cada vez a máis cursos, sen necesidade de desprazarse fisicamente á Escola e, polo tanto, facilitando que
poidan acceder a cantos máis cursos mellor e facilitándolles,
pois iso, que non teñan nin que perder horas de traballo nin
que perder desprazamentos nin que teñan dificultades para
acceder a estes cursos.
No que se refire, señorías –e rematando xa–, á redución
da Administración paralela–, dicirlles –referíame ao principio falándolles deste apartado– que segue con boa marcha e
que queremos rematar nesta lexislatura o terceiro plan de
redución da Administración paralela, a terceira fase dentro
deste plan que empezamos no ano 2009. Hai que dicirlles
que agora mesmo nos dous plans que están activados hai 73
organismos en proceso de supresión, máis de 40 –e isto é
importante remarcalo porque ás veces o esquecemos– sometidos a melloras concretas e 500 que supoñen tamén redución de custos. Ao final, menos xente, máis eficacia e 24

Neste sentido, e para completar este proceso de racionalización, traeremos proximamente ao Parlamento de Galicia
unha lei de racionalización que vai supoñer o peche de todas
as normas que se fixeron ata o de agora para a simplificación
administrativa da Xunta de Galicia. Permitirá –para que se
me entenda– completar o círculo de reformas que se iniciara con estes plans, que se iniciou coa Lofaxga, e que non
buscan outra cousa, como lles dicía, que a transparencia, a
ordenación, a eficacia e a eliminación de duplicidades na
Administración da Xunta de Galicia.
Con esta lei queremos seguir adelgazando o sector público e instrumental. Queremos que queden blindadas por lei as
estratexias de contratación centralizada no que respecta á
Administración instrumental –creo que isto é moi importante–, imos reforzar a defensa dos intereses dos consumidores,
integrando o Instituto Galego de Consumo e o Consello
Galego da Competencia a través desta lei de racionalización,
e crearanse dúas axencias no eido sanitario, unha para a formación e innovación das tecnoloxías e servizos sanitarios e
outra para artellar a doazón de sangre e de transplantes. Van
absorber as funcións, por suposto, de moitos servizos, e en
ningún caso a creación destas axencias suporá incremento
do aparato administrativo, se non, antes ben ao contrario,
unha redución e unha redución sensible.
Esta lei tamén vai supoñer respecto á contratación pública, establecer un mecanismo que obrigue a Xunta de Galicia,
aos axentes dependentes, a acudir de xeito preferente a
medios propios. Nunca se dixo isto nunha lei, e ao mellor é
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a razón de que moitas veces non se atendera; algo que parece unha premisa lóxica, pero que non se estaba seguindo.
Non se seguía, sobre todo en épocas anteriores, por moitos
departamentos administrativos, e é algo tan sinxelo como
dicir que todos os labores de asesoramento xurídico, de consultoría, de estudos, cando se poidan facer por medios propios, non hai por que acudir en ningún caso a medios externos. Isto blindarase por lei, isto fiscalizarase en todo caso e
isto controlarase dentro dese plan de racionalización, xa
digo, expresado como norma de peche por esa lei que se
traerá en pouco tempo a este Parlamento.
Tamén no caso dos servizos e subministracións comúns
queremos artellar dunha vez por todas os sistemas de contratación centralizada cando procedan. A economía de escala xa é algo que funciona sempre, e máis nestes tempos, e,
polo tanto, non ten moito sentido que na Administración
autonómica, igual que noutras administracións, se sigan contratando moitos servizos por unidades de gasto diferenciadas, cando o normal, o lóxico, e dende logo o rendible, é que
se centralicen esas contratacións cando sexa posible, con
vistas a xerar sinerxías de aforro, que, estou seguro, se producen dende o primeiro momento.
Dende logo, vai ser un reto organizativo importante, pero
creo que o volume de recursos que se poden aforrar en gasto
corrente para dedicalos ao que realmente é importante xustifica
sen dúbida que esta medida sexa adoptada sen máis dilación.
Seguiremos afondando tamén na transparencia da Administración autonómica. Queremos facilitar o acceso directo e
centralizado á información sobre a organización e os recursos da Xunta de Galicia, ao tempo que daremos un papel
máis activo á cidadanía en materia de facer suxestións de
todo tipo e controlar a aplicación destas suxestións que queiran facer.

Pola súa banda, o portal de convenio vaise dotar de
novas funcionalidades e información. Queremos ampliar
tamén o módulo de consulta e a obtención de copias e certificados dos convenios reflectidos neste portal.
E tamén, tal e como se comprometeu o presidente da
Xunta, se vai impulsar a redución do número de parlamentarios nesta Cámara dentro dun proxecto que se consensuará
co grupo para presentar nesta Cámara.
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Ao final, trátase de marcar unha orientación desta lexislatura en canto á redución dos gastos en todo aquilo que se
poida reducir, en canto á racionalización e en canto, en definitiva, a recoller as sensibilidades que os cidadáns na rúa
todos os días esperan dos seus representantes públicos.
Quixera, polo tanto, señorías, neste primeiro turno desta
comparecencia, rematar como comecei, apelando ao diálogo, apelando á posta a disposición, por suposto, da Vicepresidencia e, a través miña, das oito consellerías que integran
o Goberno, para manifestar a vontade de interlocución permanente entre o Goberno de Galicia e o Parlamento nesta
función lexítima de control, que por suposto ten atribuída
esta Cámara, pero tamén de impulso ao Lexislativo; de acadar ao final o interese público entre todos e de entender que,
por encima de posicións políticas que poida defender cada
un, no entendemento de cuestións fundamentais, e máis
neste momento, estará probablemente acadar o obxectivo
que esperan de nós todos os cidadáns.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Rolda dos grupos parlamentarios.
Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora
Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Grazas, señora presidenta.
Boa tarde.
Señoras deputadas, señores deputados, con todos os aforros que nos enumerou aquí o señor Rueda ao longo da súa
intervención non me estraña que de súpeto Galiza deixara de
ser unha rexión obxectivo converxencia e pasaramos xa ás
rexións ricas da Unión Europea. (Aplausos.)
Hai catro anos, a palabra máis repetida polo señor Rueda
foi “austeridade”; hoxe foi “aforro”, e tamén, ao final da súa
intervención, a palabra “transparencia”. Eu voulle facer
unha suxerencia en aras do aforro e da transparencia. Para
aforrar pode vostede eliminar os delegados territoriais, que
son verdadeiras estruturas absolutamente inútiles e coas
cales poderiamos aforrar 10 millóns de euros ao longo da
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lexislatura en gasto corrente, en coches, en asesores e en
todas esas cousas que a vostede parecen molestarlle tanto. E
se non está disposto a que desaparezan xa, polo menos o que
debería facer vostede é cesar inmediatamente o delegado
territorial corrupto de Ourense. (Aplausos.) E digo corrupto, e non presunto corrupto, porque dende o ano 2009 hai
unha sentenza do Tribunal Contencioso-Administrativo da
Audiencia Nacional que di que defraudou máis de 150.000
euros de fondos europeos, e agora hai un procesamento por
parte da vía penal en Ourense que ordena xulgar a ese señor
por malversación de fondos públicos, por estafa e por falsidade documental. E aos deputados do Partido Popular desmemoriados, ou que non coñezan esta historia, direilles brevemente que o señor Rogelio Martínez, máximo representante da Xunta de Galiza en Ourense, máximo representante
do señor vicepresidente e do señor presidente da Xunta en
Ourense, daquela, no ano 2006, era presidente do grupo de
acción local, e como presidente do grupo de acción local lle
outorgou a Rogelio Martínez, que era presidente dunha
empresa que se chamaba Actuar, S.L., unha subvención para
facer unha planta de tratamento de biomasa. E o señor Rogelio Martínez, que tamén era alcalde do Concello da Arnoia,
na súa condición de alcalde do Concello da Arnoia comprou
e pagou con cartos públicos un terreo cunha nave na que
despois el xustificou os 50.000 euros que defraudou á Unión
Europea. E, por se fora pouco, o mesmo señor Rogelio Martínez –agora si que xa non me lembro en condición de que–
certificou que a empresa Actuar, S.L. do señor Rogelio Martínez fixera esas obras de 50.000 euros que o señor Rogelio
Martínez pagou con cartos públicos do Concello da Arnoia.
E segue sendo o máximo representante do Goberno galego
na circunscrición electoral de Ourense. Transparencia e
decencia sobre todo, señor Rueda, (Aplausos.) decencia.
(Aplausos.) ¿É esa a rexeneración democrática que permanentemente nos pide aos demais o Partido Popular e que pre-

dica o Partido Popular? ¿É esa a administración transparente, legal, aforradora e austera que predica o señor Rueda?

Mire, indo a outras cuestións da súa comparecencia,
imos empezar pola cooperación institucional. En tres ámbitos vou falar de cooperación institucional.
En relación co Estado, co marco competencial, vostede
cando compareceu aquí hai catro anos dixo que o bipartito
fora un fracaso porque só acadara a transferencia de once
competencias. Entón ¿que nota se pon vostede, que non aca-
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dou nin unha transferencia de ningunha competencia, nin
das que estaban iniciadas, nin das que comprometeu vostede
aquí naquela altura, incluída a transferencia de tráfico e
seguridade viaria que se votou no Congreso dos Deputados
–unha proposición de lei deste Parlamento aprobada por
unanimidade– e que non prosperou, entre outras cousas, porque o seu partido, o Partido Popular, se abstivo na votación
para que Galiza tivera esa competencia? Se houbese que
poñerlle unha nota, señor Rueda, habería que poñerlle un
cero. Pero non só non conseguiu ningunha competencia
senón que permite vostede e aplaude a recentralización, a
continua invasión de competencias, mesmo aquelas que son
exclusivas no vixente Estatuto, deixando este en papel
mollado. Son vostedes cómplices necesarios e imprescindibles en invasións de competencias que agriden os intereses
dos galegos e das galegas, como vimos hoxe á mañá na
imposición dunha lei de horarios comerciais que liberaliza
os horarios e que prexudica o pequeno comercio; no roubo,
que vostedes lle chaman “quita”, aos afectados polas preferentes; na españolización que pretenden facer a través da
LOMCE, e no atraco ao quitarlles salario aos empregados
públicos. Todo iso son medidas que van en contra do noso
autogoberno non só sen a súa oposición senón co seu silencio e coa súa complicidade.
Policía autonómica. Hai catro anos dixo vostede que primeiro había que dimensionar a Policía autonómica –e xa
presumiu vostede durante toda a pasada lexislatura do ben
que dimensionou a unidade adscrita– e que despois traballariamos por ter un corpo integral de policía autonómica. Iso
si, señor Rueda, sería un avance substancial no autogoberno,
ter unha auténtica policía integral, unha policía autonómica.
Sería eliminar as duplicidades de todos os corpos de seguridade que actúan actualmente en Galiza, e sería termos unha
policía máis eficiente e máis próxima. ¿Que ten pensado
facer vostede ao respecto? Porque agora mesmo, ao contrario que hai catro anos, que dixo que Galiza non renunciaba,
parece ser que vostede si que renuncia a ter unha policía
autonómica propia.
O autogoberno, desde logo, non é unha prioridade para o
Partido Popular, trátase simplemente dunha coartada para
que exista un cargo de vicepresidente da Xunta de Galiza.
Un Goberno galego e un vicepresidente dun goberno que
aspire a merecer tal nome non pode vir aquí e non facer ningún tipo de autocrítica por esta situación, non facer acto de
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contrición. E sobre todo non pode vir aquí e non facer propósito de emenda, non dicirnos qué avances vai producir nos
próximos anos, qué freos lle van poñer ao Goberno central e
cando van impugnar a Lei de horarios comerciais ou outras
cuestións no Tribunal Constitucional para que se deixe desde
o Estado de agredir a Galiza, señor conselleiro; aínda que só
sexa para respectar o marco que vostedes din defender, que
é este marco autonómico que, por suposto, non é o marco do
Bloque Nacionalista Galego e que nós aspiramos a que máis
pronto que tarde se supere.
A respecto da Administración local é curioso que o señor
que era o adaíl da autonomía local e de que había que darlles recursos aos concellos para garantir esa autonomía local
durante os últimos catro anos cepillou practicamente todos
os programas de cooperación cos concellos, incluíndo o Plan
concertado para a prestación de servizos sociais. E agora
estamos outra vez ante o máis rancio e rampante centralismo
do Partido Popular e vén aquí a dicirnos que cando o Partido Popular aprobe a Lei de bases local, que están negociando, vostedes van traer aquí unha lei. Cando o Partido Popular se cargue as competencias dos concellos de menos de
20.000 habitantes, que son practicamente a totalidade dos
concellos galegos, e llelas dea ás deputacións, a eses órganos
absolutamente absurdos aos que lles van dar poder omnímodo, pero que son os únicos órganos nos que o Partido Popular se sente cómodo, porque son auténticos cacicatos nos que
poden facer a súa política, ¿que vai facer vostede, señor conselleiro, a respecto desa proposta do Goberno do Estado?
¿Como lles vai garantir o financiamento aos concellos?
E a respecto da Unión Europea é curioso, señor conselleiro. Neste ámbito o peor de todo non é que vostede sexa
un incompetente, porque iso pásalle a calquera, porque a
única persoa infalible que había dimitiu onte. Entón, todos

os demais temos fallos e vostede tamén os pode ter. Pero é
que neste ámbito vostede actuou dunha forma irresponsable,
displicente e agora, ao final, encima prepotente. Porque vostede empezaba a súa pasada comparecencia dicindo: Pódolles asegurar que este Goberno non vai vivir de ficcións ou
escenarios virtuais. E veu aquí hoxe retratarnos un triunfo na
Unión Europea cando conseguiron 2.000 millóns de euros
para o período 2014-2020, e se se cumprise o que vostede
mesmo acaba de dicir, que se cumprisen os criterios establecidos en períodos anteriores para rexións en réxime de transición, teriamos que conseguir 5.600 millóns de euros. Por73
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que no pasado período –porque vostede vén aquí e mestura
todo, pensa que somos parvos, señor conselleiro, vostede
mestura os fondos de cohesión...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
A señora PAZ FRANCO:... o Feader, o fondo da pesca, o
fondo social, o fondo para reequilibrio territorial–... E se
contamos todos eses fondos, Galiza recibiu no anterior período no entorno dos 8.000 millóns de euros. E o 70 % –que
son as dúas terceiras partes que nos fixabamos seica como
obxectivo nesta negociación– serían 5.600 millóns de euros.
E, polo tanto, nisto vostede non é que mereza un cero, é que
lle queda a deber a Galiza 3.500 millóns de euros.
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Paz, por favor.
A señora PAZ FRANCO: E non será porque non llo dixemos, porque desde o ano 2010 o Bloque Nacionalista Galego pediulle que neste Parlamento se fixara a posición de
Galiza, que todos defendésemos a posición de Galiza. Pero
vostedes preferiron non facer nada porque así, ao non fixar
posición, non fixar obxectivos, non fixar criterios, aínda que
nos deran dez pesos vostede podía vir aquí sacando peito e a
xustificar o cansado señor Rajoy,...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Paz, por favor.
A señora PAZ FRANCO:... que despois de toda unha noite
de negociacións conseguiu as esmolas para Galiza.
E vostede, señor conselleiro,...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.
A señora PAZ FRANCO:... en todo este tempo, até hai unha
semana, non fixo nada. E hai unha semana foi reunirse cos
conselleiros de Andalucía e Castela-A Mancha para facer un
lobby. Si, señor, cando o tema xa estaba cociñado desde o
ano 2010 en Europa, hai dúas semanas foi vostede facer un
lobby.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Paz.
A señora PAZ FRANCO: Un aplauso para o señor conselleiro. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Fajardo Recouso.
O señor FAJARDO RECOUSO: Quería empezar saudando
os veciños deste país que están na Cámara, pero por caprichos da presidenta moi poucos veciños van poder estar nesta
Cámara porque terán que pasar a proba do algodón da presidenta.
A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, faga o favor.
Señor Fajardo, espere un momento.
O señor FAJARDO RECOUSO: Segunda cuestión, gustarí-

ame saudar tamén o conxunto...

A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, ¿quere, por favor,

calar un momentiño?

Agora non hai invitados porque o seu grupo foi o primeiro que non pasou lista de invitados. Polo tanto, se agora
non hai...
O señor FAJARDO RECOUSO: Se me permite facer unha
reflexión...
A señora PRESIDENTA: Non, pero, bueno, eu teño que
contestar, non hai invitados do seu grupo porque vostedes
non quixeron.
Pode continuar.
O señor FAJARDO RECOUSO: Segunda cuestión, gustaríame tamén saudar o conxunto de parlamentarios desta
Cámara pero non podo facelo. Non podo porque a pesar de
dicir que traballan moito hai máis de quince parlamentarios
do PP que, coma sempre, despois de comer non veñen á
Cámara. Tamén hai un parlamentario de Ourense que por ter
amosado aquí un sobre cheo de billetes falsos, que era unha
broma, foi expulsado polo anterior presidente da Cámara en
funcións, que non está aquí tampouco...
A señora PRESIDENTA: Señor Fajardo, chámoo á orde por
primeira vez.
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O señor FAJARDO RECOUSO: E ese compañeiro non pode
estar aquí, sendo parlamentario de Ourense, e, en cambio,
vostedes si permiten que aqueles que si utilizan billetes de
500 reais para beneficiarse –aínda que eses sexan de todos–,
como o superdelegado de Ourense, continúen nas súas instalacións como responsables políticos.
Polo tanto, hai dúas varas de medir. Primeiro, a vostedes
non lles gusta que se fale de corrupción e expulsan os compañeiros desta Cámara, pero se a corrupción os afecta a vostedes e algún dos seus superdelegados está inmerso nun proceso de corrupción, pois non pasa nada e ese non recibe ningún tipo de apercibimento por vostedes. Polo tanto, hai aquí
un tema de absoluta incongruencia política. (Aplausos.)
Pero eu ía empezar antes disto cunha frase de Jim Morrison, porque habitualmente cando actuaba, e ás veces infestado de drogas –vostedes están afectados pola droga da mentira–, dicía que se reunía nun antigo teatro para vivir a súa
paixón. Vostedes veñen aquí a este teatro a vivir a paixón da
mentira e a fuxir da multitudinaria sabedoría das rúas. Vostedes veñen aquí a dicir cousas que soamente vostedes senten. E explícoo. Despois de escoitar o señor Rueda hoxe e ler
a súa intervención do 2010 teño a sensación de que viven
vostedes instalados na mentira, que viven nunha realidade
alternativa e que ninguén entende. Porque despois de escoitar o señor Rueda parece que este país non tivera problemas,
que todo se vai solucionar con base nese plan que ten vostede, que parece o señor Aníbal, do Equipo A, que ten para
todo un plan. Pero o seu plan non está funcionando. O seu
plan ten 300.000 parados aí fora, o seu plan ten a 1 de cada
4 galegos na indixencia, o seu plan ten, por exemplo, que no
conxunto do Estado hoxe mesmo, agora mesmo, se acaba de
suicidar un matrimonio de xubilados por culpa dunha execución hipotecaria. Ese é o seu plan, acabar co país e acabar
coa xente do común.

E digo que vostedes viven instalados na mentira e a mentira é perigosa. E eu pensaba que vostedes eran malos gobernantes, incluso que o facían a propósito para fastidiar a clase
obreira, pero entendo que ten que ser unha especie de doenza. Hai un informe da Universidade de Notre Dame que
explica claramente como vivir na mentira de forma continua
e crer que é verdade provoca tensión física, tensión muscular. A tensión muscular –como ben di ese informe– provoca
cefaleas, as cefaleas provocan ademais inapetencia; e cando
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non hai apetencia, non hai contacto sexual, e cando non hai
contacto sexual hai irritabilidade, que é o que leva ao señor
Santalices a botar a un compañeiro por vir aquí a dicir unha
verdade coma un mundo. Polo tanto, vostedes deben de deixar de vivir na mentira. Porque hai catro anos dixo aquí catro
mentiras moi graves e hoxe continúa coas súas mentiras.
Dixo vostede aquí hoxe que ía facer que se lle garantira
as emerxencias a calquera veciño deste país, que grazas ao
seu plan, un dos seus plans, calquera veciño deste país que
tivera unha emerxencia sería atendido nos tempos correctos.
¿E que pasou en Oia en decembro? ¿Cales foron os tempos
correctos para que, por culpa da irresponsabilidade dun
Goberno que privatiza un servizo de emerxencias, como as
emerxencias aéreas marítimas, provocase a morte dunha
percebeira? Iso é responsabilidade da súa incompetencia
política e de privatizar un servizo e tratar de aforrar cartos.
Resulta, en primeiro lugar, que non aforraron cartos, que nos
sae máis caro o servizo; e, ademais, que ese servizo provocou pola súa neglixente xestión e por aforrarlle cartos á
empresa concesionaria a morte dunha traballadora.
E é tremendamente lamentable que vostede, que ten que
coordinar o seu Goberno, non obrigara a responsable de
Pesca vir aquí, comparecer e explicar cal é a situación, explicar como por permitirlle unha excepción a esa empresa
morreu un traballador deste país, explicar como esa conselleira eliminou un seguro que lle permitiría á súa familia ter
a día de hoxe unha compensación económica que tampouco
vai ter pola decisión absolutamente inaceptable do seu
Goberno. Esa é a realidade. E se vostede ademais é responsable deste Goberno tería que ter falado da inmediata dimisión desa conselleira que, polas súas políticas, provocou a
morte, como provocan a morte moitas das políticas do Partido Popular que aplica a pies juntillas dende a Unión Euro-
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ter o carácter estritamente público do salvamento. Non se
pode facer negocio coas emerxencias, non se poden privatizar as emerxencias, porque unha empresa antepón o seu
beneficio á súa seguridade. Eu pídolle que nos dea explicacións sobre iso.
Faime tamén graza que vostede fale de austeridade, porque cando vostedes falan de austeridade, a austeridade é
para outros, non para vostedes. Cando vostedes falan de austeridade, claro, non nos contan que vostedes poden aplicar a
austeridade porque despois teñen sobres en B ou soldos dos
que non dan conta, do Partido Popular, á parte do soldo
público que reciben na Cámara. Polo tanto, esa é a realidade. Eu quero saber tamén se hai reparto de sobres no Partido Popular de Galicia, e, se é así, que nolo expliquen.
Digo que vostedes falan de austeridade cunha lixeireza
tremenda, porque despois non explican que mentres lles
aplican a austeridade e lles aplican a reforma laboral absolutamente criminal aos traballadores deste país, sóbense o
soldo no conxunto do Partido Popular un 27 % durante os
últimos dous anos. Esa é a realidade: austeridade para
outros, non para vostedes.
Eu sinto auténtica indecencia política ao escoitarlle aquí
a vostede dicir que vai falar do traballo das mulleres, da súa
capacidade de integrarse no traballo, de conciliar a vida
familiar e laboral. Vostedes, o Partido Popular, aprobaron
unha reforma laboral que condena as mulleres. Condénaas
porque lles reduce dereitos. (Aplausos.) Redúcelles dereitos
tan sencillos como a conciliación da vida familiar. Eses
foron vostedes e os votos do Partido Popular.

pea, o Parlamento do Estado e o Parlamento deste país. Vostedes son sicarios do capital, vostedes compórtanse como
sicarios do capital, porque aplican as súas receitas e dálles
igual o que pase. E o que pasa neste país é que as súa receitas están a provocar a miseria.

Polo tanto, eu xa me empezo a fartar –e apenas levo dúas
sesións plenarias escoitando– de como din vostedes aquí
unha cousa e exercen outra. Iso en países democráticos está
penado con saír do Goberno. Non se pode plantexar un programa político e facer outra cousa, e non se pode estar exercendo unha actividade política totalmente distinta á que se
vén expoñer nesta Cámara.

E eu pido, por favor, que se explique cal é a situación
agora mesmo do salvamento marítimo. Que se nos diga qué
son esas isócronas. Queda moi ben o de isócronas, pero a
isócrona non lle salvou a vida a esta percebeira. Si a salvaría unha inversión correcta en salvamento marítimo e man-

Vostede dixo aquí que dentro da austeridade vai ser
capaz de reducir os gastos innecesarios. Pero cando fala de
gastos innecesarios non está dicindo a verdade, porque a súa
austeridade é eliminar servizos, eliminar sanidade, eliminar
atención, eliminar educación. E digo o que dixo vostede hai
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apenas un ano nesta situación. Dicía: o novo deseño non lle
custará máis ao cidadán, non supoñerá desprazamentos adicionais –¿e logo que pasa coa eliminación das oficinas do
rexistro?–, non terá menos funcionarios –só reduciron 1.137
docentes durante ese tempo–, os mesmos servizos, só haberá unha redución drástica dos altos cargos.
¿Como ten vostede a cara de vir aquí a dicir as mesmas
mentiras que hai catro anos, a dicir que non vai haber menos
servizos, cando todos sabemos cales foron os recortes, cando
todos sabemos cal é a situación da nosa sanidade, que o seu
presidente ten que pedir desculpas pola atención de emerxencias nos hospitais? Esa é a realidade. ¿Como pode volver
a dicir as mesmas mentiras que dixo vostede aquí hai apenas
dous anos?
Fala de cooperación cos concellos. Bueno, o seu gran
logro é iniciar o proceso de fusión dun concello con outro.
Bueno, non está mal, en catro anos é un gran avance. Pero
non fala vostede da asfixia dos concellos. Non fala vostede
de como polas políticas do Partido Popular, que lles están
cobrando máis impostos aos veciños, os concellos teñen
menos cartos. ¿Como se explica que sendo este o período
histórico onde os veciños dos concellos pagan máis IBI que
nunca, pagan máis polas súas basuras, pagan máis pola auga,
teñan menos servizos? ¿Como se entende? Ou como se
entende que vostede di que aumenta a cooperación cos concellos cando esa cooperación cos concellos en realidade foi
a eliminación, por exemplo, do Plan concertado ou a redución das achegas aos concellos para a contratación. Esa é a
realidade, e os concellos deste país están asfixiados pola súa
ineficaz política. ¿Por que? Porque vostedes, a pesar de estar
cobrando máis impostos que nunca, non están utilizando
eses impostos para que os veciños vivan mellor, están utilizando eses impostos para drenarllos á banca, e fundamentalmente á banca de fóra deste país...

A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
do.

O señor FAJARDO RECOUSO:... e incluso de fóra do Esta-

Vostede fala tamén de mellorar a cooperación co Estado
e a Unión Europea. Sorpréndeme que vostede fale de que
pretende mellorar a cooperación co Estado e a Unión Europea. Vostede hai catro anos era moi crítico aquí coa xestión
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que facía o bipartito anterior cun goberno supostamente da
mesma cor política. Pero o que vostedes trasladaron como
mellorar as relacións co Estado e a Unión Europea é unha
relación de submisión absoluta ao que diga o Estado e a
Unión Europea. Vostedes cando van a Madrid, e cando van
a Bruxelas, van cos pantalóns baixados do conxunto dos
galegos a aceptar o que lle impoña a señora Merkel e o capitalismo financeiro de Europa. Ese é o seu modelo de relación
con Europa, de submisión absoluta, de nin unha soa iniciativa propia como país, de non defender o noso tecido industrial, de non defender os nosos traballadores, os nosos mariscadores, os nosos pescadores. Vostedes soamente defenden
unha parte de vostedes mesmos, e, sobre todo, defenden os
intereses da gran banca e do gran capital.
Pero tamén quero rematar, porque se me acaba o tempo...
A señora PRESIDENTA: Si, remate, por favor.
O señor FAJARDO RECOUSO:... falando dunha das súas
aseveracións: que vostede está aquí para falar de diálogo
parlamentario, para falar de cooperación cos grupos. ¿Cal é
o modelo de diálogo parlamentario cando non admiten a ironía e expulsan un compañeiro por dicir verdades coma
puños?
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Sestayo Doce.
A señora SESTAYO DOCE: Grazas, presidenta.
Moi boas tardes, señorías. Boas tardes, señor conselleiro.
A verdade é que empezar a súa comparecencia dicindo
que vai expoñer as grandes liñas da Consellería da Presidencia e da Vicepresidencia e despois afirmar o que leva exposto, debería dar lugar á súa dimisión inmediata, de verdade,
porque se o que pensa facer durante esta lexislatura é seguir
cos expurgos, racionalizar o irracionalizable, e ademais facer
un plan na terceira fase –que soa así como estraño e espacial–
duns chiringuitos que despois figuran todos e cada un deles
no ano 2013, no exercicio 2013, a verdade é que nos gustaría
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saber a que se vai dedicar a Consellería da Presidencia e a
Vicepresidencia durante esta lexislatura. Seguramente, señor
Rueda, será que como Feijóo está pendente da sucesión de
Rajoy e vostede está pendente da sucesión de Feijóo, entre
sucesión e sucesión resulta que Galicia está orfa dun goberno que, por certo, é un goberno ben incompetente.
O certo é que entrando nas liñas, certamente, teño que
dicir que mellor velo aquí, velo nesta Cámara, nesta Cámara que empeza a estar pechada á soberanía popular, ás persoas ás que representamos, e non estando no papel no que
soe estar como secretario xeral do Partido Popular. Non me
estraña que repita, señor Rueda, porque a verdade é que está
entregado vostede ao papel de cancerbero do Partido Popular, de maneira que é moi difícil velo como conselleiro da
Presidencia, como vicepresidente, pero si é posible velo
denunciando como secretario xeral do Partido Popular aqueles traballadores que non quere recibir como conselleiro.
Esa é a actitude do Partido Popular. Escapa polas portas
de atrás dos traballadores aos que non quere recibir, pero
despois vai pola porta de diante, como secretario xeral do
Partido Popular, a denunciar eses mesmos traballadores aos
que lles está recortando e destrozando os dereitos. Bueno,
hoxe vémolo no Parlamento, hoxe benvido, que este é o
lugar onde se comparece. Tamén lle pedimos que reciba os
traballadores aos que lles ten denegado xa todo e que os
escoite, señor Rueda.
Fala vostede de tantas cousas, e á vez de ningunha, que
é difícil saber por onde empezar. En todo caso, imos empezar por esa austeridade que efectivamente se dicía hoxe: do
gasto austero, racionalización de gasto, modificacións de
crédito. Racionalización, racionalización, racionalización,
ata o punto de que van facer unha lei de racionalización.

Espero que empecen por racionalizarse vostedes mesmos.

Falan de racionalización, pero resulta que a austeridade,
señor Rueda, a verdade é que só a vemos na súa actividade.
Unha actividade, unha actuación na súa consellería certamente austera, sería imposible dicir para calquera galego ou
galega fóra dese pomposo anuncio da fusión de Oza-Cesuras,
que creo que coñecen todos os galegos e galegas como o gran
resumo da actividade do conselleiro, do señor vicepresidente. Non se sabe, fóra diso, o que ten feito, salvo ser o colaboracionista silente da destrución dos servizos públicos, da des77
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trución dos dereitos fundamentais e da destrución das administracións locais, e dende logo podemos demostralo.
Función pública, Administración pública, do que vostede
ten unha gran parte. Dicía o señor Feijóo, señor Rueda, en
campaña electoral que non habería ningún sacrificio máis
para os empregados públicos, que xa tiñan sacrificado moito
e tiñan sufrido demasiados recortes. Inmediatamente, vinte
días despois das eleccións, chamábase aos empregados
públicos, moitos dos que forman parte da súa área, e sometíanos a unha chantaxe. A chantaxe era: ou 3.000 despedidos, 3.000 postos de traballo menos, ou un recorte medio
dun 6 %. Esa é a colaboración respectuosa que amosa o
señor Rueda cando vén ao Parlamento a falar de respecto, de
colaboración e de coordinación.
Pero ademais, cando se negan os representantes sindicais
a admitir esa chantaxe, por suposto imponse. Pero non só se
impón, ademais suspéndese o convenio –como sabe–, o convenio do persoal da Xunta de Galicia, suspéndese o artigo
19, suspéndese o descanso, e despois vén aquí a falar de conciliación. Suspende o descanso do persoal de Benestar,
maioritariamente feminino, pero despois vén aquí a falar de
conciliación, de corresponsabilidade, de medidas, de descanso... Pero, señor Rueda, ¿como se pode vir con tanta
hipocrisía ao Parlamento galego?
Pero ademais é que vén vostede falar novamente como
cómplice silente da Administración local, dando por sentado
que virá aquí esa lei de reforma local que por suposto dá por
válida. Non escoitamos a ningún membro do Goberno galego, non o escoitamos a vostede, señor Rueda, e a verdade é
que lle pido que diga o seu posicionamento sobre esa lei de
reforma da Administración local que nada máis e nada
menos que destrúe, por unha parte, o principio de autonomía
local. Ese principio de autonomía local recollido nesa Constitución que tanto defende o Partido Popular e que, cada vez
que ten ocasión, destrúe, porque vostedes son expertos en
defender de boquilla ese texto constitucional para despois,
inmediatamente, machacalo con cada lei que aproban ou con
cada decreto lei ou con cada decreto, porque, bueno, todos e
todas coñecemos que son máis dados a facer reformas vía
decreto. Non sei por que será.
Non coñecemos ningún posicionamento respecto dunha
lei que vai incidir en máis do 90 % dos concellos galegos,
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como vostede sabe ou debería saber. Non sabemos que
pensa facer cando se recorten as competencias das administracións que veñen por democracia directa, por elección dos
representantes, deses representantes elixidos pola soberanía
popular que vostedes tanto deostan, para entregárllelo a esas
entidades de democracia derivada, como teño escoitado,
como son as deputacións provinciais.
Vostedes quedan calados, non teñen nada que facer
cando se perde o principio de autonomía local. Non ten nada
que dicir o conselleiro de Presidencia e Administración local
cando se destrúen as competencias da Administración local.
Non ten nada que dicir cando se destrúe o principio de autonomía financeira das administracións locais. Non ten nada
que dicir cando se destrúen as competencias dos seus concellos. Non ten nada que dicir cando se destrúen competencias
básicas en materia de igualdade ou se transforman as políticas sociais, señor Rueda, por esa nomenclatura de asistencia
social tan propia do Partido Popular. A partir de agora, a partir da aprobación desa lei, os concellos dedicaranse a repartir dende as políticas sociais, só lles quedará repartir as miserias da caridade e da beneficencia ás que vostedes son tan
dados.
Señor conselleiro, rebélese contra esa Lei de Administración local. Rebélese e diga polo menos o seu posicionamento, o posicionamento da Xunta de Galicia.
Xustiza. Señor conselleiro, xustiza. Di o Consello Xeral
do Poder Xudicial, non o di o Grupo Parlamentario Socialista, non o di esta oposición tan rebelde que tantas mentiras
conta, que Galicia é a comunidade onde menos se inviste en
xustiza, tanto por parte do Estado, como por parte mesmo da
Comunidade Autónoma. Vostede segue inflando os orzamentos, esas partidas magníficas que ninguén ve, e, sobre
todo, non se sabe onde van.

Plan de modernización da xustiza, non existe. Oficina
xudicial: como sabe, volvemos aos informes oficiais e resulta que na modernización da oficina xudicial Galicia vai á
cola, porque ¿para que imos modernizar a xustiza?, ¿para
que imos facer que funcionen os órganos xudiciais?, ¿para
que imos facer que un servizo público esencial, que garante
os dereitos e liberdades das persoas, funcione? Porque, se
funciona, seguramente os corruptos, como o superdelegado
de Ourense, e seguramente todos os corruptos aos que vos-
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tedes tapan coa hipocrisía do código ético, terían que saír
moito máis rápido da Administración. Pero claro, señor
Rueda, a vostedes éncheselles a boca falando aquí de xustiza, falando de Plan de infraestruturas, pero calan ante a
corrupción, ante os dereitos fundamentais, e calan cando o
taxazo xudicial, que lles vai restar a posibilidade de defenderse a tantos traballadores e traballadoras expulsados deste
país dos seus postos de traballo, a tantos traballadores que
están sufrindo recortes, a tantos traballadores que quererían
rebelarse contra a Administración pública e contra a Administración pública autonómica pero que non poderán facelo
simplemente por insuficiencia de recursos.
Por certo, señor Rueda, o turno de oficio, efectivamente,
leva un atraso de pago de catro meses; a asistencia, de sete
meses...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora SESTAYO DOCE:... e por iso hoxe existen moitos

avogados e avogadas que non poden prestar asistencia porque vostedes non lles pagan e estanse dando de baixa. Polo
tanto, xogue ao concreto cos números.
Igualdade. Señor conselleiro, que o Partido Popular fale
de igualdade. Que o Partido Popular, que aprobou a Lei de
familia, que acaba de aprobar, efectivamente, unha reforma
laboral que destrúe os dereitos das mulleres. Que o Partido
Popular que vén de condenar os CIM, que acaba de falar da
xestión compartida de políticas de igualdade entre concellos
aos que se lle van suprimir as políticas de igualdade; que
vostedes que o fomento do movemento asociativo o conciben como unha subvención caciquil á Red Madre, antiabortista, se atrevan a vir aquí a falar de igualdade, que se atrevan a vir aquí a falar de violencia de xénero, cando se está
recortando en xustiza, se está recortando en sanidade, se está
recortando en todos e cada un dos servizos que deberían ser
coordinados, señor conselleiro, a verdade é que a hipocrisía
é inmensa. Pero mire...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Sestayo.
A señora SESTAYO DOCE: Xa remato, señora presidenta.
O certo é que este país existe e coñece a verdade. Aí fóra, aí
fóra deste Parlamento, aí fóra, esas persoas ás que tanto lles
custa abrir as portas, saben que a xustiza non funciona e que
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ademais o conselleiro é cómplice de que non funcione;
saben que os empregados públicos acaban de sufrir uns
recortes aos que vostedes se negaban en precampaña electoral; saben que a Administración local vai sufrir un recorte,
ademais, que significa un recorte ...
A señora PRESIDENTA: Remate, señora Sestayo, por
favor.
A señora SESTAYO DOCE:... da democracia. E iso, señor
conselleiro, forma parte das súas competencias. Vostede é un
colaboracionista silente da destrución da democracia.
Máis nada por agora e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Sestayo.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Prado del Río.
A señora PRADO DEL RÍO: Grazas, afición, grazas.
En primeiro lugar, quero agradecer, señor vicepresidente
e conselleiro, en nome do Grupo Parlamentario Popular, a
inmediatez desta comparecencia, que ten lugar (Murmurios.), a petición propia do conselleiro de Presidencia, apenas dous meses despois de tomar posesión o Goberno autonómico, e xa é a segunda vez que comparece nesta Cámara,
neste período de sesións, para falar dos asuntos das liñas
xerais da súa actuación política no seu departamento.
A valoración do Grupo Parlamentario Popular cífrase
nunha expresión: noraboa, señor conselleiro. Reciba os
nosos parabéns pola transparencia que amosa o Goberno, e
a súa sensibilidade con esta Cámara, acudindo a ela nada
máis iniciada a lexislatura a dar conta dos obxectivos e das
liñas de actuación que vai desenvolver no seu departamento.
Quizais a algúns lles sorprenda, pero hai que marcar distancias neste sentido, dada a pouca querencia que por comparecer nesta Cámara mostraban outros grupos cando asumían
responsabilidades de goberno. (Murmurios.)
Parabéns, señor conselleiro, porque este traballo que
levan facendo durante estes derradeiros catro anos co fin de
garantir que Galicia puidese recibir fondos europeos ata o
2020 vese agora recompensado cun financiamento impor79
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tante, que ascende a 2.000 millóns de euros, do FEDER e do
Fondo Social Europeo, e o financiamento adicional referido
ao cheque compensatorio, á PAC, ou no eido do emprego
xuvenil, por poñerlle algúns exemplos. Resulta moi gratificante, señor vicepresidente, escoitar o seu ton firme e resolutivo cando se refire ao reto que temos por diante para a
captación de proxectos europeos; a súa rotundidade falando
dunha Galicia competitiva, cun goberno cunha enorme capacidade de xestión...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora PRADO DEL RÍO:... e que nun momento onde vai

primar a cooperación transfronteiriza pode presentar como
fortaleza os 22 anos de cooperación con Portugal iniciados
cun goberno tamén do Partido Popular.

Mesmo agora que se acaba de presentar o orzamento da
Unión Europea o Goberno galego xa ten deseñadas as vías
polas que vai camiñar. Esa é a mostra dun goberno serio,
rigoroso e que está traballando polos problemas dos galegos
e das galegas. (Aplausos.)
En materia de igualdade, señor vicepresidente, para vostede xa non é novo este ámbito de actuación, de feito compareceu na anterior lexislatura en varias ocasións para defender as políticas de igualdade do Goberno do Partido Popular,
que, mal que lle pese a algún e a algunhas, son as máis sensibles cos problemas das mulleres, co principio de igualdade, de fomento do emprego feminino e coa violencia de
xénero, e iso vese reflectido neste orzamento do ano 2013
cun incremento do 14 % nos programas de conciliación, cun
incremento do 25 % nos programas de apoio ás mulleres
vítimas de violencia sexual e de trata de brancas, ou cun
incremento dun 2,25 % do orzamento dedicado á protección
e ao apoio a mulleres vítimas de violencia de xénero. Hipocrisía, señora Sestayo, é criticar estas políticas de igualdade
cando vostedes están gobernando en Andalucía e acaban de
recortar un 54,4 % o orzamento para políticas de igualdade.
Iso é hipocrisía, señora Sestayo.
Mire, señor vicepresidente, vostede pode estar moi satisfeito cos logros conseguidos no eido da igualdade, como a
creación do Consello das Mulleres, o Observatorio Galego
de Violencia de Xénero, a Comisión Interdepartamental de
Igualdade, a posta en marcha do Centro de recuperación
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integral para vítimas de violencia de xénero, ese que estes
señores, cando gobernaban, non foron quen de sacar adiante
polas súas liortas internas; ese, señorías. (Aplausos.) Esa é a
sensibilidade que teñen coa igualdade, esa é a sensibilidade
que teñen coas vítimas de violencia de xénero, a posta en
marcha e a consolidación dos centros de información á
muller como referentes nos municipios para atender as
mulleres, para atender as políticas de igualdade.
Eu lembro no ano 2010 cando unha ilustre deputada destas bancadas, das bancadas nacionalistas, nesta mesma tribuna criticaba e dicía que estabamos acabando cos centros
de información á muller, e que nese ano, no ano 2010, ían
pechar os centros de información á muller. Sabe moi ben que
falo de vostede, señora Pontón. Pero mire, algúns fan méritos constantes para estar na oposición e seguen na oposición.
E xa llo diciamos cando falaban destas cousas, que cada vez
ían ser menos nas bancadas; e polo que se ve cada vez son
menos, porque a xente non lles cre, porque vostedes menten
máis do que falan e porque vostedes non teñen credibilidade
nas políticas de igualdade. (Aplausos.)
Mire, ¿lembran aquela famosa frase de: Nos conviene
que haya tensión, hay que dramatizar un poco? Pois iso é o
que fan vostedes todos os días: tensionar e dramatizar, porque lles vén ben, porque cren que lles vén ben electoralmente, e seguen tensionando e dramatizando. E hoxe foi un
exemplo o que fixeron vostedes aquí de tensionar a Cámara
e de intentar dramatizar a Cámara. Si, e falan vostedes de
corrupción. Señor Fajardo, cando fala de corrupción ¿a quen
se refire? ¿Aos seu socios de goberno en Andalucía, a eses
2.000 millóns de euros (Pronúncianse palabras que non se
perciben.) nos ERE de Andalucía?, ¿eses? (Aplausos.) E xa
que lle gusta falar de drogas e de sexo, eses mesmos socios
de goberno de vostede que investían os cartos das políticas

activas de emprego en cocaína e prostitución. Esas son as
políticas de igualdade que vostedes (Aplausos.) practican,
esas; as de fomentar a prostitución e pagar a prostitución con
cartos das políticas activas de emprego. Vergoña tería que
darlle vir a esta tribuna,...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

A señora PRADO DEL RÍO:... señor Fajardo, a dicir o que
dixo. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Non,
non, ou computar para os ERE desde a idade de nacemento,
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a idade laboral tamén. É algo moi interesante, é algo moi
interesante que vostedes mesmos están facendo en Andalucía.
Señora Sestayo, cando vostede vén a esta tribuna a falar
de corruptos ten que ter en conta que nas súas filas, nas filas
do Partido Socialista, está o perexil de todas as salsas que
olen a podrido neste país. ¿E saben quen é? É o perexil da
salsa do Faisán, é o perexil da salsa dos GAL, é o perexil da
salsa dos fondos reservados. (Pronúncianse palabras que
non se perciben.) Ese é o maior corrupto que hai neste país.
(Aplausos.) (Murmurios.) E cando falan de soldos públicos,
señor Fajardo, que vostede veu aquí a falar de soldos públicos, (Murmurios.) ¿sabe o que fixeron vostedes...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Murmurios.)
Digo eu que agora ten a palabra a señora Prado. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Escoitan... ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor!
Escoiten a todo o mundo por igual. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Porque aquí se din moitas cousas.
Escoiten a todo o mundo por igual.
A señora PRADO DEL RÍO: Si, señor Fajardo, mire, voulle
dicir outra cousa. Falando de soldos públicos, cando vostedes, Izquierda Unida, entraron a gobernar no goberno de
Ferrol, ¿sabe que foi o primeiro que fixeron? Votar a subida
do soldo do alcalde socialista Irisarri, de 45.000 euros a
73.000. (Aplausos.) E dalgunha concelleira que hoxe é ilustre deputada desta Cámara e votou a subida do soldo do
alcalde e dela mesma. Iso é o que fan vostedes cando gobernan, señor Fajardo. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) (Aplausos.)
E mire vostede, seguimos falando de soldos. Vostede,
señor Fajardo, cando estaba en campaña electoral dixo que
cando fose deputado desta Cámara, se chegaba –e chegou–,
vostede cobraría mil euros e que o resto do soldo llo daría
a unha organización social. A min gustaríame que dixese
agora nesta tribuna a que organización social está destinando o resto do soldo que ten vostede, e cantos cartos lle
deu. (Aplausos.) Diga o nome da organización social á que
está destinando os cartos. Dígao agora, e non en campaña
electoral.
80
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Miren, aquí o problema, señor vicepresidente, é que os
partidos da oposición non van aceptar que o Partido Popular
leva feito moitas cousas por este país. Dende o ano 2009
tomáronse moitísimas medidas no eido dos axustes no
marco da austeridade e da transparencia da xestión. Ría,
señora Paz. Eu xa sei que conceptos como austeridade e
como aforro non entran no seu vocabulario, pero entenderá
que no do Partido Popular son a senda que estamos seguindo dende o ano 2009, por iso Galicia está onde está. Galicia
é a comunidade máis solvente de España. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) Non, xa sei que a vostedes
lles fai moita graza, que a vostedes lles gusta máis o modelo Andalucía ou o modelo Estremadura, pero mire, a nós
gústanos o modelo Galicia co...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora PRADO DEL RÍO:... presidente Feijóo.
Mire, podían subir a esta tribuna e aplaudir algunha das
propostas que acaba de facer o vicepresidente, porque creo
que falou de moitas cousas que van favorecer e mellorar a
vida dos galegos e das galegas. Poderían aplaudir, por exemplo, a aposta pola mediación; poderían aplaudir, por exemplo, que se lles pague en tempo aos avogados do turno de
oficio; poderían aplaudir que se está facendo un labor importantísimo na modernización da xustiza. E non o di esta deputada, aquí veu o fiscal superior de Galicia a comparecer na
súa memoria hai poucos meses e díxoo.
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora PRADO DEL RÍO: Recoñeceu o esforzo importantísimo que se está facendo a prol da modernización da
xustiza en Galicia dende que o Partido Popular goberna, e
concretamente dende que o señor Rueda é vicepresidente e
conselleiro de Xustiza.
Simplemente para rematar: vostedes estanse convertendo
nos herdeiros da filosofía de Largo Caballero cando dicía
aquilo de: Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo
a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otro modo.
Señorías, busquen ... (Murmurios.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Prado.
81

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
A señora PRADO DEL RÍO:... los votos en las urnas.
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Señora Prado.
Réplica do 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.
Señorías, dado que isto é unha comparecencia para
explicar –e é o que intentei facer, con toda a boa intención, na miña primeira intervención– o que quere facer o
Goberno da Xunta de Galicia nas competencias que a min
me tocan durante estes catro anos, a min gustaríame volvelas a repetir, porque, dende logo, escoitando os tres
portavoces parlamentarios da oposición, teño claro que
non escoitaron absolutamente nada. Tiñan claro o que
tiñan que dicir antes. Viñeron aquí a dicir unha serie de
cousas –ía dicir moi respectables, aínda que tiveron bastante pouco respecto, teño que dicilo–, pero está claro que
non entenderon nada e que lles importa moi pouco o que
teña que facer a Xunta de Galicia despois de gañar as
eleccións no mes de outubro. Polo tanto, vouno repetir
outra vez. Xa sei que lles dá igual, pero vou repetir outra
vez (Pronúncianse palabras que non se perciben.) as
grandes liñas, porque dende logo a comparecencia eu
considero que era para iso.
Señorías, falei do VI Plan de igualdade e, efectivamente,
dun novo deseño para os centros de información á muller.
Deulles exactamente igual. Non lles importa a igualdade
para nada. (Murmurios.) ¡Que máis dá! Non lles mereceu
absolutamente nada, nin unha pregunta, nin unha cuestión.
(Pronúncianse palabras que non se perciben.) A comparecencia era para iso.
Falei de novos programas e recursos de loita contra a
violencia de xénero, de coordinarse coas áreas de xustiza, de
coordinarse coa Administración local, de coordinarse coas
centrais de emerxencia, de incidir en materia de formación
pública e de violencia de xénero, e deulles exactamente
igual, non lles importa absolutamente nada. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)
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Falei en materia de xustiza de investir en tempos de crise
para facer catro grandes sedes xudiciais de nova construción, de mobilizar 60 millóns de euros en época de crise porque lle fai falta á Administración de xustiza e deulles exactamente igual, non lles importa absolutamente nada.
Falei de impulsar a xustiza gratuíta, de seguir mantendo
os compromisos en época de crise. Falei de impulsar a
mediación, tan importante nestes momentos. Falei de novos
investimentos en novas tecnoloxías en materia de Administración de xustiza e deulles exactamente igual; nin unha soa
mención, non lles importa absolutamente nada. (Murmurios.)
Falei da negociación que se fixo –e creo que é un mérito
de toda Galicia– para conseguir nun momento tan difícil
manter un nivel –penso que aceptable– de axuda de fondos
europeos. Deulles exactamente igual (Murmurios.), para
descualificalo, sen saber nada, dicindo que non se fixo absolutamente nada, descoñecendo incluso o que fixeron vostedes, é que lles dá igual ata o que fixeron vostedes cando estaban no Goberno, non lles importou absolutamente nada todo
o que se fixo para que Galicia mantivera 2.000 millóns de
euros en rede de seguridade.
Falei dun novo mapa de emerxencias. Eu pensei que ía
haber algún tipo de debate, (Murmurios.) falar de discrepancias dalgúns dos alcaldes, de todas as cores políticas, de matizacións, de suxestións. Deulles exactamente igual que haxa un
novo mapa de emerxencias. O que hai que garantir é cambiar
dun sistema que non era estable a outro que garanta durante
moito tempo unha atención para o que é, para que calquera
galego teña atendido algo tan importante como é a situación
de emerxencia. Deulles exactamente igual todo iso tamén.
Falei de completar o plan de racionalización da Administración paralela, que empezamos no ano 2009, que supón
un aforro evidente, que agora están seguindo moitísimas
administracións, que había que facelo, era urxente, non se
fixera antes, e eu falei noutras intervencións de que non é
que non se fixera na etapa bipartita –que, por suposto non se
fixo, que tampouco se fixo antes–, e era necesario facelo e
nós empezámolo e sempre lles pedimos suxestión e nunca as
deron, e agora que falo de completalo coa terceira fase, deulles exactamente igual, nin unha soa mención do plan de
racionalización da Administración paralela.
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Falei de unificar rexistros, que é necesario. Falei de baixarlles cargas administrativas aos cidadáns, de facilitarlles o
acceso á administración. Falei do Proxecto Chronos, falei da
flexibilidade horaria dos empregados e empregadas públicas
da Xunta de Galicia. Falei do plan de redución de cargas
administrativas. Falei de algo tan importante como a cooperación intermunicipal; non falaron ou falaron para descualificala, nin unha soa alternativa, nin unha soa suxestión construtiva, simplemente ou lles dá igual ou simplemente están
empeñados en que os concellos nun momento tan difícil
coma este non cooperen entre si en ningún caso.
Eu lamento todo isto. Vostedes saberán o papel de oposición que teñen que facer, eu veño aquí falar e comparecer do
que teño que facer estes catro anos. Veño explicarlle á
Cámara das cousas que queremos facer, como as queremos
facer e por suposto escoitar as súas suxestións, se é que houbera algunha; o malo é que non houbo ningunha. E, por
suposto, a miña obriga tamén é comentar as cousas que vostedes dixeron para ver se sacamos algunha conclusión construtiva, porque creo que para iso ten que ser esta comparecencia.
E, señora Sestayo, vostede xa empezou pedindo a miña
dimisión de entrada, simplemente polas cousas das que falei.
Xa hai que dimitir directamente, esa é a súa alternativa, esas
son as súas aportacións dende o Grupo Parlamentario Socialista. O que ten que facer o Goberno da Xunta, que dimita o
conselleiro, simplemente por vir aquí comparecer. Iso é o
que hai, iso é todo o que se pode esperar. Eu, sinceramente,
espero que durante estes catro anos haxa algo máis.
Por certo, tampouco debemos facelo tan mal en xustiza
nos catro anos anteriores. Vostede era portavoz. ¿Sabe cantas preguntas, interpelacións, mocións, sabe cantas cousas
me fixo de xustiza vostede? (Murmurios.) Pois me preguntou de xustiza, vostede nalgún momento sería portavoz, que
me falou de xustiza. ¿Sabe cantas veces me falou de xustiza? Unha vez nada máis, señora Sestayo, vostede e o Grupo
Socialista en xeral. Tampouco o fariamos tan mal. (Murmurios.) Se agora se quere arrepentir de falar de xustiza, non lle
teño nada que dicir. O Grupo Socialista en xeral, ¿non?, en
fin, eu reparto as culpas, non se preocupe, xa reparte vostede por min. Do Grupo Socialista, unha soa pregunta relacionada con xustiza, en catro anos. Tan mal non o tivemos que
facer, sinceramente. Vostede non se quere facer responsable
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de admitir que, en fin, tan mal non estarían as cousas. Vostede saberá a quen lle ten que dar esas responsabilidades.

taremos cambialas. É que para iso está a capacidade dunha
comunidade autónoma, ¿para que está se non?

Fálame de xente do Partido Popular afectada por problemas xudiciais, e olvídase dos seus. Menos mal que os que
están agora con imputacións do Partido Socialista ou están
calados ou son máis intelixentes que vostede, señora Sestayo, e din cousas diferentes ao que vostede dixo... (A señora
Sestayo Doce pronuncia palabras que non se perciben.)
Menos mal que están calados e non queren dicir nada, porque se aplicamos a mesma doutrina que vostede quere aplicar, moitas persoas do Partido Socialista (Interrupcións.)
agora mesmo non terían que estar en ningún caso con responsabilidades públicas, menos mal que son máis intelixentes. (Aplausos.) (A señora Sestayo Doce pronuncia palabras
que non se perciben.)

Faloume tamén de inversión en materia de xustiza. Claro
que estamos baixos, claro que hai que seguir mirando, sabe
que dende o ano 2009 estamos aumentando ano a ano unha
media entre un 5 % e un 7 % os orzamentos en materia de
xustiza. Claro, é fácil aumentalos porque nolo deixaron tan
baixos vostedes, gobernaron dende o ano 2006 ata o ano
2009, teño que recordarlle, en época de bonanza había uns
investimentos en materia de xustiza moi baixos, houbo que
ir subindo e claro que teñen que seguir subindo, pero é que
vimos de moi abaixo, nunha época en que os orzamentos da
Xunta medraban cando vostedes gobernaban e non investían
máis. E dende o ano 2009 estamos investindo porque cremos
sinceramente que investir en xustiza fai que moitas outras
cousas melloren, señora Sestayo.

Fálame da miña opinión respecto á lexislación da Administración local. Eu lamento que non lea cando menos os
xornais. Se é que fixemos alegacións, señora Sestayo, se é
que dixemos que había cousas que non nos gustaban, se
están reflectidas nos xornais e que as demos aos xornais
tamén. Hai cousas da reforma..., igual que lle pasou ao Partido Socialista, por certo, na FEMP, que primeiro dixo que
había cousas que lle valían e despois que non, agora xa non
sabemos o que pensa o Partido Socialista. Hai cousas que
cremos que hai que cambiar, e por suposto as dixemos, e se
non se cambian, daremos a nosa opinión. Pero, por certo,
póñanse vostedes de acordo, porque primeiro dicían que
estaba moi ben, había concellos seus que dicían que estaban
de acordo na asunción de competencias impropias por parte
das comunidades autónomas sen negociación; nós non estamos de acordo, non estamos de acordo, os seus concellos, si.
Agora din que non están de acordo coa desaparición das
deputacións provinciais –por certo, no seu programa non
levaban absolutamente nada–.

Fagan aportacións construtivas. A nós hai cousas desa
reforma da Administración local que non nos parecen ben, e
dixémolo no mes de xuño, e volveremos dicilo agora, e por
suposto, e por iso llo dixen, o que pasa é que non escoitaron
nada da comparecencia, polo que vostede dixo aquí.
Despois, como é lexislación básica, señora Sestayo,
cando chegue aquí, intentaremos adaptala a Galicia, falando
con todos os concellos, e as cousas que non nos gusten inten83

Fálame da oficina xudicial. Bueno, ten ao seu lado ao
señor Caamaño, foi ministro durante unha serie de anos, e
estará de acordo comigo en que a oficina xudicial, por moitas razóns, non vou dicir que sexa só nin culpa do ministerio
anterior nin do actual, non funciona a oficina xudicial, porque hai moitos cambios pendentes e porque hai que implementalos. Non está implementada practicamente en ningún
sitio, señora Sestayo. Infórmese un pouco antes de dicirme
que pasa coa oficina xudicial aquí.
Infórmese tamén, por certo, do que ten que ver coa quenda de oficio. Eu sígolle dicindo: 2,6 meses de cadencia de
pago na quenda de oficio na época bipartita, nós estamos en
32 días, e pódello dicir calquera representante do Colexio de
Avogados, cos que nós falamos continuamente; está claro
que vostede non fala o suficiente, se non non diría estas cousas.
Señora Paz, lamento que se tome tan pouco en serio todo
o que ten que ver co traballo que se fixo dende a Xunta de
Galicia ante as institucións europeas. Lamento que se tome
tan pouco en serio o que supoñen esas axudas europeas para
Galicia. Supoñen moitas cousas, supoñen uns investimentos
fundamentais. ¿Que nos gustaría que fora máis? Por suposto. Agora, tamén hai que saber as que son. Vostede faloume
de case 9.000 millóns de euros; 5.700 millóns de euros foi as
que recibiu Galicia entre o período 7-13, que agora remata;
claro, se lle pon 3.000 millóns máis, entón non me estraña

DIARIO DE SESIÓNS DO PARLAMENTO DE GALICIA
que despois lle valla para dicir que agora lle parece pouco.
5.700 millóns de euros, señora Paz, e agora estamos precisamente por un bo emprego tamén na época en que gobernaban vostedes no bipartito e despois tamén na época en que
estivemos nós, pasamos do 90 %, non tiñamos dereito a
practicamente nada, a unha axuda residual, 300 millóns de
euros, como o País Vasco, ou no mellor dos casos, se nos
consideraran aínda dentro dese 90 % nos que xa non estabamos, teriamos un 33 %, como tivo Valencia ou como tivo
Castela-León.
Pero, oia, negociamos ben, buscamos bos aliados, traballamos moitísimo. ¿Como que non fixemos absolutamente
nada? ¿Como que a última hora fixemos unha foto? ¿Vostede cre –e, por certo, oia, o Partido Socialista está gobernando en Andalucía– que é darlle pouca seriedade ou pouca
categoría a outros gobernos autonómicos pensar que tres
días antes un chama a outro por teléfono, reunímonos e xa
está? Hai un traballo moi grande por detrás, primeiro falando con socios europeos que nos conviñan, como son os alemáns, na mesma situación, falando con moitas institucións
europeas, o presidente da Xunta, todos os conselleiros,
falando con outras comunidades autónomas de todas as
cores políticas para conseguir o que ao final conseguimos,
que é unha rede de seguridade, que, por certo, daba por boa
a súa eurodeputada a señora Miranda hai un ano e medio,
agora resulta que xa nos lles vale nin o que di a súa eurodeputada.
Oia, pois todos estabamos de acordo en que conseguir
esa rede de seguridade de 2.000 millóns de euros sería unha
magnífica noticia, e conseguímolo, e agora temos que loitar
para que eses fondos adicionais aos que eu me refería tamén
na miña comparecencia, para chegar aos 3.500 millóns de
euros, estean garantidos e teñamos fondos da PAC, fondos

dese novo investimento que hai para o plan de emprego
xuvenil, fondos dese cheque compensatorio, fondos de todo
o que ten que ter Galicia e aínda temos que conseguir. Dende
logo, coa súa postura de dicir que non valen para nada os
fondos europeos, creo que temos poucas posibilidades;
menos mal que nós imos ser bastante máis responsables.
Fálame das transferencias, dime que once transferencias
acadadas no bipartito, e ¿onde están?, once son as que nós
reclamamos, señora..., once son as que nós reclamamos.
(Murmurios.) É que vostede confunde os datos, confunde os
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datos, oia. Pois xa me gustaría que me dixera onde están esas
once transferencias.
Voulle dicir unha cousa. Mire, ¿sabe por que non temos
nós as transferencias? Por dúas cousas: primeiro, porque nos
dixeron que non porque como de repente cambiou o Goberno do Partido Popular en Galicia, antes estaba un Goberno
bipartito, chegou o Partido Popular e a consigna era dicir que
non. E mentres lles daban competencias –non moitas, a verdade, pero algunha competencia lles daban– ao País Vasco e
a Cataluña, a Galicia dicíanlle que non, simplemente porque
estaba o Partido Popular, porque non esperaban que lles
gañaramos as eleccións. Esa é a primeira razón.
E a outra, e fundamental, é porque non imos admitir
transferencias que nos transfiran déficit tamén. Ou a competencia vén con financiamento ou non vén a competencia,
porque para algunha competencia que vostedes asumiron
sen o financiamento suficiente para iso non o queremos, porque como están obsesionados co número para dicir que iso é
reforzar o autogoberno admitiron algunha cousa, non once
nin moito menos, que viñan sen o financiamento suficiente.
E, se quere, algunha vez falamos diso tamén.
Fálame da Policía Autonómica, quere reducir a Policía
Autonómica. Nós o que facemos é aplicar un pouco de sentidiño nas cousas que pedimos. A Policía Autonómica non
vale os 5,2 millóns de euros que vostede pide na súa emenda aos orzamentos para o ano 2013; vale bastante máis,
señora Paz. Nós non renunciamos a ter esa Policía, o que
renunciamos é a tela sen o financiamento suficiente; e nestes momentos o escenario non aconsella pedila nin aconsella
ese financiamento. Claro, vostedes fano moi fácil, primeiro
orzan mal, de xeito insuficiente, e, segundo, din que a saquemos –e está na súa emenda– dos gastos de luz, dos gastos de
limpeza, dos gastos de correos; é dicir, apagamos a luz, non
limpamos, non se reciben cartas e vén a Policía galega.
¿Vostede cre que iso é serio? ¿Cre que é unha emenda
razoable para aceptar e cre que é un xeito serio de falar
dunha Policía en serio, como vostedes din que queren? ¿Non
será moito máis eficaz facer o que fixo este Goberno?, que,
por certo, non se conseguiu na época bipartita: dicir que primeiro hai que completar a unidade de Policía Autonómica,
chegar aos 500 efectivos, como se chegou, e empezar a dotalos de competencias tan importantes como por exemplo a
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violencia de xénero, que tamén falei na miña intervención de
que iamos facer unha unidade especial para loitar contra a
violencia de xénero. E iso dálles exactamente igual, iso non
importa, se á violencia de xénero ao final, se non é para criticar ao Goberno, lle dan vostedes unha importancia bastante relativa. (Murmurios.)
Falei de que iamos crear unha unidade, e nin unha soa
mención, e así podemos falar de moitas cousas.
Non teño máis tempo. Dicirlle, señor Fajardo, por último
–e creo que como resumo de todo o demais–, que, xa que
vostede falou de frases, eu fago miña unha frase que dixo o
presidente electo de Estados Unidos no seu último discurso:
oxalá que nunca entendamos que o insulto pode ser un elemento do debate político.
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
conselleiro.
Turno de réplica. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señora Paz Franco.
A señora PAZ FRANCO: Señor Rueda, empezou vostede
agradecéndolle ou recriminándonos a falta de respecto das
voceiras da oposición, por certo, non como o respecto que
amosou a señora Prado ou vostede mesmo facendo tests de
intelixencia, (Aplausos.) agora dedícase a facer tests de intelixencia o señor conselleiro.
Mire, só vou perder, porque claro, eu teño tempo limitado e hai temas dos que aínda non tiven tempo de falar, replicándolle en tres cuestión un minuto. Un, de fondos europeos, xa falaremos outro día nunha comparecencia ou nunha
interpelación, que nós comparecencias non podemos pedir,
específicas, para desmontarlle a súa mentira e o seu triunfalismo.
Do plan de racionalización, mire. Segundo o Consello de
Contas, todo ese aforro, todo ese aforro son 1,3 millóns de
euros en catro anos, todo o informe que hai a respecto dese
plan de racionalización segundo o Consello de Contas é a
referencia a unha rolda de prensa despois dun Consello da
Xunta, e segundo o Consello de Contas o censo de entidades
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é superior agora que o ano 2010, que, por certo, non facía
falta que nolo dixera o Consello de Contas, que xa o vemos
nos orzamentos da Xunta os deputados e as deputadas.
E a respecto das transferencias da anterior lexislatura, o
insolvente –como me intentou chamar a min– debe ser vostede, señor conselleiro, porque, segundo o Diario de
Sesións do 23 de xuño de 2009, vostede di literalmente:
“Non foi unha etapa frutífera en materia de transferencias”
–referímonos ao bipartito, obviamente– “e nesta ocasión, de
novo, o que é medible é dificilmente opinable” –pontificaba o señor Rueda–; “en concreto, só se traspasaron once
competencias”.
Señora Prado, o posto de voceira do Partido Popular, á
vista da entrega con que exerce o seu posto, si que debe estar
ben remunerado, e desde logo que veña a señora Paula Prado
a intentar darnos aos demais leccións acerca da corrupción,
co que deixou vostede no Concello de Santiago, ¡manda
truco! (Aplausos.) E, por certo, aínda así, aínda así, vostede,
señora Prado, non conseguiu o seu desexo de ser alcaldesa
de Santiago, síntoo por vostede.
Mire, señor Rueda, imos falar de igualdade. A igualdade representa a máis absoluta irrelevancia política no orzamento da Xunta de Galiza: 12 millóns de euros, e vén vostede aquí, na súa primeira intervención, a dicir que con 12
millóns de euros van poñer en marcha un plan de 300
medidas. Mire, menos plan e máis traballar pola igualdade.
Menos vir dicir aquí que van coordinar os concellos para
que funcionen os CIM cando vostedes chegaron á Xunta de
Galiza e o primeiro que fixeron foi pechar os puntos de
información á muller –70 que había no territorio–, que si
que se poderían coordinar cos CIM e atender as mulleres.
E, por certo, veñen falar aquí de comarcalización de servizos cando se cargaron o único elemento que había serio
neste país de comarcalización de servizos, que eran as oficinas de igualdade e benestar. É certo que o único que manteñen son as políticas para atender ás vítimas de violencia
de xénero, pero, señor conselleiro, rematar a loita contra a
violencia de xénero non é só unha proclama, é un traballo
integral, e o fundamental para acabar coa violencia de
xénero é traballar a prol da igualdade, e vostedes cargáronse todos os programas de igualdade, de corresponsabilidade, de acceso das mulleres ao traballo, todos, todos os programas de igualdade.
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E, señora Prado, vostede acusounos de mentir. Se nós
mentimos, ¿que é o que fixo vostede na campaña electoral,
cando, se non llo impedira a Xunta electoral de zona, vostede e a señora Mato xa ían inaugurar ese centro de recuperación de vítimas? Dío aquí a resolución da Xunta electoral,
que pretendían inaugurar o Centro de recuperación de vítimas de Santiago, que agora veu aquí o señor Rueda e recoñeceu que aínda hoxe está pechado, e a ver se o abrimos ao
longo do ano 2012 (Aplausos.) ¿Como lle chama vostede a
iso, señora Prado?
En materia de xustiza, señor conselleiro, vén vostede
prometernos aquí...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,

por favor.

A señora PAZ FRANCO:... as mesmas infraestruturas de
hai catro anos. Na única que se avanzou algo é na de Ourense, no resto, cero patatero. Pero con todo non nos falou nada
vostede do taxazo xudicial. Iso si, vén sacar peito aquí de
que paga en trinta e dous días a quenda de oficio. ¿Trinta e
dous días a partir de cando? Porque iso non é o que din os
avogados da quenda de oficio. E, por certo, a xustiza gratuíta a vostede débelle que leve catro anos pedindo que se
endurezan as condicións para que a cidadanía poida acceder
á xustiza gratuíta. E, desde logo, con ese colaborador tan bo
que ten en Madrid que se chama Ruíz Gallardón, seguro que
vai conseguir ese obxectivo; seguro que é un dos poucos
obxectivos que vai conseguir nesta lexislatura.
E pouco máis temos que dicir da Administración de xustiza excepto que non nos dixo nada acerca de que pensa
facer a Xunta en relación coa proposta de nova demarcación
xudicial...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
A señora PAZ FRANCO:... e que pensa dicir da privatización dos rexistros civís.
E para finalizar, se me permite, señor presidente, a señora Paula Prado dixo que por favor aplaudísemos algunha
proposta do señor vicepresidente. A min gustaríame saber se
o que quere é que aplaudamos a proposta de eliminar defini-
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tivamente o Parlamento pola vía de exterminar os deputados
e as deputadas, ou se, pola contra, quere que aplaudamos
algunha outra cousa.
E para finalizar, señor presidente, ¿do señor Rogelio
Martínez, que?
Máis nada. Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Paz.
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerdas. Señor Fajardo.
O señor FAJARDO RECOUSO: Boas de novo a todos,
incluso aos parlamentarios ausentes do Partido Popular, de
novo.
Di alguén aquí que vimos tensionar. Bueno, eu tensión,
tensión, chámolle falar de Largo Caballero e falar de cousas
que, evidentemente, vostedes coñecen de cerca porque
durante moito tempo tiveron como responsable do Partido
Popular unha persoa que conviviu directamente con aquel
réxime. Polo tanto, é fácil que vostedes saiban de que falan
porque conviviron con eles durante algún tempo.
Dixo tamén vostede aquí algo como que lle tiña que dar
a noraboa ao conselleiro polo que veu explicar. ¡Só lle faltou
tirar confeti!, que, por certo se non sabe atopalo, doulle a
dirección de Ana Mato (Aplausos.) para que lle diga onde se
compra o confeti de forma gratuíta, e se é pagada por unha
empresa amiga, mellor.
A realidade é que vostedes aquí teñen dúas varas de
medir, porque eu acabo de escoitar moitos insultos, incluso
por parte do conselleiro, e a Mesa non dixo nada. Iso si,
cando se utilizou ironía, expúlsase a xente. (Pronúncianse
palabras que non se perciben.) E ademais chégase a ter a
intencionalidade de dicir que o que fala agora... Mire, por
exemplo, interrómpenme habitualmente e non di nada o presidente. (Murmurios.) Non pasa nada, non pasa nada. Eu
asumo que o presidente ao mellor non ten capacidade para
discernir o que é xusto e o que é inxusto; e todo o que é
inxusto é o que vén da esquerda, e xusto o que vén da dereita; non pasa nada.
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Pero eu voulles facer unha reflexión, e como diría ValleInclán: non era un insulto, era unha definición. (Risos.) E
cando un define a actividade política do PP ten que ser claro:
é unha actividade que defende actitudes criminais da banca;
é unha actividade que lle permite ao conselleiro vir falar
aquí de igualdade pero facer políticas que oprimen a igualdade; é unha política que, por exemplo, lle permite ao señor
conselleiro vir falar aquí de conciliación e despois reformar
o texto do noso Estatuto dos Traballadores para impedir que
a conciliación sexa real; falar de igualdade e de evitar a violencia de xénero é falar de capacidade adquisitiva das mulleres, é falar de non reducir os seus salarios, é falar de darlles
traballo, é falar de capacitar a posibilidade de que as mulleres traballen, non como vostedes, que andan por Galicia con
esa Red Madre ultracatólica, que o que pretende é que as
mulleres volvan ser señoras da súa casa e nais dos seus fillos
exclusivamente.
Polo tanto, está moi ben que vostede teña dous discursos:
un o que di aquí, e outro o que exerce. Pero voulle utilizar as
mesmas verbas. Vostede acusa a oposición de non escoitar o
seu discurso e as súas propostas, é que eu escoitei durante 45
minutos un montón de verbas e nin unha soa proposta; unha
chea de plans que aínda non sei en que consisten, porque
vostede non o dixo. Pero eu, como responsable neste
momento de intervir en nome de AGE, si que lle fixen algunha proposta. Pedinlle, por exemplo, que explicase cal é a
situación das emerxencias a respecto da emerxencia marítima, non dixo nada. Dixo tamén a portavoz do Partido Popular que quería que aplaudíramos algunha medida do señor
conselleiro. Eu aplaudirei a medida de que vostedes quiten
da súa responsabilidade a conselleira de Pesca por responsable directa do accidente de Oia, por ter privatizado o servizo. Cando o fagan, aplaudireille esa medida. Polo tanto é
bastante lamentable que un responsable político, un conse-

lleiro, diga que non se escoitan as súas propostas e despois
el non sexa capaz nin sequera de responder algunha cousa
concreta que se lle fai desde esta organización e desde esta
tribuna.
Eu pídolle varias cuestións. A primeira, a autocompracencia é moi perigosa. Vostede, claro, soamente escoita o
seu contorno e a súa portavoz e parece que o está facendo
ben. Pero cando saia aí fóra, apenas cen metros, á rúa, verá
que a xente non está tan contenta, que a xente morre cando
perde a súa casa, que hai 300.000 desempregados neste país,
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que a xente está perdendo emprego pola súa reforma laboral,
da que por certo se cumpre un ano e di o señor Rajoy que
cumpre os obxectivos. Claro, o obxectivo da reforma laboral era eliminar postos de traballo para que os poucos que
houbese fosen nas condicións que quere o empresario de
turno, como o vicepresidente da patronal ou como o anterior
presidente da patronal, que era un auténtico corrupto e que
está na cadea.
Esa é a realidade. Polo tanto, a vostedes pídolles que
tomen en serio a súa responsabilidade de goberno e que
escoiten os que están fóra do Parlamento. Porque cada vez
que eu lles escoito aquí falar de que cumpriron os obxectivos eu digo: ¿cal era o seu obxectivo? Vostede falou hai
catro anos de que o seu obxectivo era reducir o paro –díxoo
nesta tribuna– de 200.000 a 300.000. Parece que o que vostede quería é que os parados non se sentisen sos e que, polo
tanto, tivesen con quen falar das súas cousas, de estar desempregados, porque vostedes están sumando ao exército do
paro cada día pola súa irresponsabilidade na actividade política. (Aplausos.)
Pídolle por favor que no seu turno de réplica, se ten a
ben, nos diga en que consisten eses plans e me diga dunha
forma taxativa que vai facer coas emerxencias, cal é a situación actual. Se hoxe eu caio ao mar e estou media hora flotando ¿vai chegar o helicóptero ou non vai chegar? ¿Vai chegar de forma privatizada ou non privatizada? E, sobre todo,
gustaríame tamén que dese explicacións de cal vai ser a súa
actitude coa conselleira.
E a outra pregunta directa que lle fixen...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
O señor FAJARDO RECOUSO:... é a súa actitude co superdelegado de Ourense. Iso si que foi unha boa cousa, ¿ve?,
poñer ese nome de superdelegados, porque eu sempre fun
moi de Superratón e dáme recordos da infancia, é o único
que me leva desas actuacións.
Polo tanto, eu pídolle concreción na súa resposta e que
nos diga, sobre as cuestións que lle plantexei, cal vai ser a
súa actividade, porque a día de hoxe ningún cidadán deste
país ten garantizado que unha situación de risco teña aten-
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ción inmediata por parte do servizo de emerxencias. Póñolle
un exemplo de onte mesmo. Nun país tan moderno coma o
noso, onde todo funciona tan ben, onde todo está tan calculado para que as emerxencias funcionen, resulta que na
única autopista que nos une coa Meseta tivemos que esperar
dúas horas co tráfico cortado. ¿Esa é unha actitude de emerxencias correcta cunha nevarada de nada? Bueno, iso
demostra ata que punto vostedes están no país das estrelas.
Hai pouco eu vía unha proposta nas redes...
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nos o que di, e o que di a verdade é que non concorda nada,
en absoluto, co que sucede.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por

Mire, oficina xudicial. Vaia simplemente ao Pais Vasco
ou a Cataluña, por exemplo, e verá como se moderniza a oficina xudicial, como se axilizan os trámites xudiciais, como
se instalan determinados sistemas programáticos –que ben
poderían–, en vez de deixar aquí os empregados públicos, os
funcionarios, estar pelexando, por certo, co idioma castelán,
porque se ve que aquí o rexeitamento ao galego é constante,
e vería como funciona a Administración de xustiza.

O señor FAJARDO RECOUSO:... –fareilles entrega cando
teña oportunidade de atopalo, porque parece que se volve
editar– entregarlles a colección completa de “Os mundos de
Yupi”, porque é moi similar ao que vostedes asumen como
sociedade galega.

¿Quere falar de infraestruturas xudiciais? Acaba de dicir
vostede, de presumir unha vez máis –leva catro anos presumindo–, do edificio de Pontevedra. Non hai nada, señor conselleiro. ¡Non hai nada do edificio de Pontevedra! Hai un
convenio que aínda se irá licitar alá por xuño ou xullo. Iso
si, vostede alardea.

favor.

Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Fajardo.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Sestayo.
A señora SESTAYO DOCE: Grazas, presidente.
A verdade é que foi moi emotiva a intervención, señora
Prado, de portavoz a secretario xeral, teño que dicilo, e son
dunha disciplina que cómpre admirar. Pero a verdade é que
si que vou aplaudir algún xesto do conselleiro do que tivemos hoxe constancia, que é moi xeneroso, porque, como
vostede reparte o coeficiente intelectual, por iso quedou vostede sen nada. Iso é certamente... (Aplausos.) Acaba de facer
vostede un alarde de machismo con encefalograma plano
que é digno... que está recollido no Diario de Sesións.
Mire, é certo que o sistema totalitario xa non é o que era.
Os grupos opinamos –con moitas restricións, certo–; cun
presidente, que a verdade, segundo veña da esquerda ou da
dereita, modúlase; cun público que non pode entrar, pero é o
que é. Aínda as persoas podemos opinar, e como podemos
opinar resulta, señor conselleiro, que a pesar de que vostede
veña dar aquí unha cuestión de fe e que nos diga: “crede,
cristianos, crede”, pois non, resulta que ten que demostrar-

Ademais fala vostede nos orzamentos... Non di nada da
privatización do Rexistro Civil seguramente porque está
segura, pero, iso si, vostede consigna no orzamento para o
2013 un edificio para o Rexistro Civil. Vostede chega aquí
cando aínda estamos debatendo os orzamentos e di: bueno,
ía para o Rexistro Civil, pero, se non vai para o Rexistro
Civil, irá para outra cousa. Dende logo, señor conselleiro, o
rigor dos orzamentos da Xunta de Galicia e do conselleiro da
Presidencia é magnífico.
Racionalización, terceira fase. Vostede fala da terceira
fase. Pregunto: ¿cantos organismos constan no 2013 que se
van suprimir? É cero. Cero organismos se van suprimir
neses encontros na terceira fase dos que vostede vén falar
aquí. Cero organismos. E vostede pretende que a oposición
aplauda esa magnífica racionalización do gasto público.
Bueno, pois non, señor conselleiro. Ou hai un erro nos orzamentos, ou vostede non vai destruír ningún chiringuito,
seguramente porque lle serve para adxudicar algunha cousa
da que falaremos.
Administración local. Mire, pregunteille cousas moi concretas, outra cousa é que vostede non as capte.
Pacto local, ¿cantos avances se teñen producido no pacto
local? Dino todos os alcaldes e alcaldesas, todos os concelleiros e concelleiras: cero.
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Financiamento. ¿Canto tempa leva a financiamento da
Administración local con esa asfixia dende que vostede o
prometeu ata o momento de agora? Cinco anos.
Fondo de cooperación medioambiental. Preguntei se con
iso se financiaron os parques de bombeiros. Non me dixo
nada, non sei se non me escoita.
Fondo de cooperación. Señor conselleiro, séguense queixando os concellos de que vostede non o dota. Por certo, hai
emendas do Grupo Parlamentario Socialista que llo resolve
sen ter que estrujar demasiado o coco.
Por certo, os convenios finalistas, estes que prometeron
varias veces para asumir as competencias propias, que teñen
que asumir sen financiamento porque a Xunta non as quere
asumir, pois resulta que non hai ningún.
Grumir, señor conselleiro, porque parece que hai unha
protesta unánime de todos os concellos, ¿como é o reparto?
¿Por que se reparte arbitrariamente, nuns sitios si e noutros
non, que casualmente sempre coincide que o maior reparto
vai para concellos da cor do Partido Popular e que seguramente non ten nada que ver co que teña a cor política?
Adxudicacións, señor conselleiro. Isto de código ético,
transparencia, austeridade, outra pregunta concreta: ¿vai
cesar o superdelegado de Ourense, este magnífico exemplo
de transparencia, este exemplo de ética, este exemplo que se
pode equiparar... Non sei, porque a verdade é que a señora
Prado ten razón, Crespo, Bárcenas, Ana Mato, sobres, soldos, isto é normal, é normal, é unha práctica, é unha práctica absolutamente normal no Partido Popular que non merece ningún tipo de reproche toda vez que o fai ese grupo.
Pero, mire, isto é Antega, ¿sóalle? Estas adxudicacións a
Altia, Tecnoloxías Plexus, Atos, e concretamente a estas
empresas que están vinculadas e que aparecen nos medios de
comunicación denunciadas como vinculadas a ex altos cargos do Partido Popular. É que ademais aparecen vagando
polas distintas consellarías como Benestar e Traballo, e que
resulta que ademais máis da metade das adxudicacións se
producen...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,
por favor.
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A señora SESTAYO DOCE:... polos orzamentos –e remato,
señor presidente–, se producen a través de procedementos
secretos, é dicir, por procedementos non abertos á publicidade. ¿Por que se produce, señor conselleiro? ¿Por que a
austeridade se produce para os funcionarios públicos, se produce para a igualdade, se produce para as políticas sociais e
educación e non se produce para as adxudicacións para as
empresas vinculadas ao Partido Popular?
E, finalmente, igualdade. Mire, señor conselleiro, o certo
é que vostede –non sei se o sabe– reduciu o orzamento para
a prevención da violencia de xénero. Porque, non sei, xa o o
dixemos unhas cantas veces, vostedes prefiren enterros cantados por tres curas. Nós queremos que non existan enterros.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Sestayo.
Grupo Parlamentario Popular, señora Prado.
te.

A señora PRADO DEL RÍO: Moitas grazas, señor presiden-

Ben, señora Paz, vostede agora ademais de deputada é
maxistrada, porque acaba de ditar vostede aquí unha sentenza que xa ditou o Xulgado de Ourense. Fixo vostede aquí
un relatorio de feitos probados sen ningún tipo de presunción de inocencia e, ben, sen dereito a ningún tipo de xuízo
xusto. E despois vostedes falan aquí de atentados á democracia, de limitación do dereito do uso da palabra, de limitación de dereitos fundamentais... Moi ben, señora Paz, siga
vostede así dicindo unha cousa e facendo a contraria, pero
alá vostede.
E tamén lle vou dicir unha cousa, se vostede cre que esta
deputada está implicada nalgún caso de corrupción, invítoa
a ir a un xulgado. Porque esta deputada non estivo nin está
condenada, nin está inmersa en ningún procedemento xudicial, e non sei se vostede poderá dicir o mesmo. (Aplausos.)
Señor Fajardo, perdeu vostede a oportunidade de dicirnos a que organización social está destinando ou doando
eses cartos que lle sobran despois de cobrar os 1.000 euros
de soldo de deputado. Invítoo a que nalgún momento o diga,
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xa que o dixo en campaña electoral, e vostedes son tan transparentes e vostedes lle din tanto a verdade á xente e non
menten. Pois, home, xa que dixo iso en campaña electoral,
sería bo que agora nos ilustrase e ilustrase a todos os galegos e galegas, a esa xente toda que os segue a vostedes, que
lles digan a que organización social está doando vostede o
resto do soldo que lle sobra despois de cobrar os 1.000
euros.
Señor vicepresidente, non é unha cuestión de fe que se
fixeran axustes importantes en contención de gasto na Administración da Xunta de Galicia. Eu sinto moitísimo que o
resto dos grupos teñan que pensar e facer exercicios de fe
para ver que se fixo unha redución importante na Administración periférica, mesmo se reduciron 52 delegados territoriais que segundo eles eran comisarios políticos noutra
época. E agora quéixanse porque hai 5, pero cando había 52
non, parecíalles ben, agora que hai 5 fan casus belli diso.
A redución do parque móbil e a limitación do uso do
coche oficial. Algunha deputada estes día ríase porque dicía
se os directores xerais ían en bicicleta; dende logo que o que
non ían era en taxi, en taxi pagado por todos os galegos e
galegas. Ese era un costume dos nacionalistas de pagar por
vir de Ames aquí ao Castiñeiriño todos os días nun taxi, un
inteventor do Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que vostedes querían seguir facendo. Isto é unha cuestión de fe.
E para nós non é unha cuestión de fe que se reducise o
custo dos contratos de limpeza, telefonía e demais contratos
de servizos habituais na administración; ou a dixitalización
do DOG; ou a redución dun 30 % do persoal eventual, ou a
redución de altos cargos. Non é unha cuestión de fe, eu sinto
moito que vostedes non queiran ver iso, pero a realidade é
así de teimuda. E sinto moitísimo que vostedes sigan insis-

tindo na mentira para o final crerse as súas mentiras como
verdades.

E eu téñolle que dar os parabéns, señor vicepresidente,
porque certamente vostede fixo aquí un relatorio importantísimo de propostas e de obxectivos de lexislatura que parece
que os outros grupos non entenderon, como foi a creación
dun grupo especializado en violencia de xénero no grupo da
Policía adscrita, ou a consolidación do expediente xudicial
electrónico, ou a posta en marcha do portal de xustiza. Logo
si, presentan emendas ao orzamento. Agora vén aquí o con-
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selleiro, explica que esas son liñas de actuación da súa consellaría e a vostedes non lles vale. Ou, por exemplo, o precepto de mediación no ámbito penal para delitos de seguridade viaria, ou o novo centro integrado de atención ás emerxencias, ou a introdución do teletraballo xeneralizado para
os empregados e empregadas públicas, ou a flexibilidade
horaria que vai facilitar moitísimo a conciliación, ou a posta
en marcha da sede electrónica ou da xanela única empresarial, ou mesmo a Lei de simplificación administrativa, que
permitirá seguir pola senda da austeridade e da eficacia.
Pero non, a vostedes non lles vale nin unha soa proposta. E, insisto, prefiren tensionar e dramatizar. E sinto que
estean tan alonxados da realidade e que sigan instalados na
senda frontista de todos contra o PP, así lles irá nas urnas e
así seguirán vostedes pola senda de reducir o número de
votantes cada día máis.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora
Prado.
Turno de peche, o señor vicepresidente, conselleiro de
Presidencia.
O señor CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA (Rueda Valenzuela): Moitas grazas, señor presidente.
Señora Paz, eu en ningún caso –e se é así, xa llo dixen
outras veces, perdoe– os acusei de falta de respecto. Do que
os acusei –se esa é a palabra–, díxeno e mantéñoo, é de falta
de atención ao que dixen. (Risos.) Iso está clarísimo, escoitándolles unha falta de atención clarísima, probablemente
–insisto– porque ou non lles interesaba, ou se tiñan que responder a iso probablemente non tiveran os argumentos que
expuxeron aquí falando doutras cousas. E eu laméntoo, non
teño tempo agora nesta última réplica de cinco minutos para
volver insistir no que son as liñas fundamentais da miña
comparecencia, que é tanto como dicir as liñas fundamentais
da acción política que queremos desenvolver nestes catro
anos.
Por responderlle xa neste último turno moi rapidamente
ás cousas que expuxeron. O Plan de racionalización, oia, xa
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sei o que dixo o Consello de Contas, por certo fiscalizando
o ano 2009 e dicindo que non había información. Porque nós
a información dámoslla a quen nola pide, e non era o Consello de Contas naquel momento, porque estaba fiscalizando
o ano 2009 –agora por suposto que si que a ten–. Pero si ao
ministerio que, por certo, fiscaliza os plans de racionalización de todas as comunidades autónomas. E se é mentira o
que dá por bo aquí, será mentira tamén o que dá por bo en
comunidades autónomas nas que non goberna o PP. Eu creo
que todo é verdade ao final.
E o que teño que dicir é que despois de catro anos dun
plan, do que nos sentimos especialmente orgullosos, están
eliminados 51 entes, vanse eliminar, xa están en vía, 73, hai
propostas de mellora ata 500 nos restantes. E nesta terceira
fase que empeza –como lle chama vostede, señora Sestayo,
“encontros na terceira fase”–, en fin, o día que se pare a analizalo seriamente probablemente cambiará o seu xeito de
chamalo e verá que este plan vai en serio e que se está facendo en todas partes. E estannos preguntando, por certo, noutras comunidades autónomas como o fixemos, tamén en
comunidades autónomas gobernadas polo Partido Socialista,
e nós damos a información, ¡faltaría máis!
Ao final examinaremos todos os entes da Administración
paralela da Xunta de Galicia, os que veñen desde que empezou o Goberno autonómico –tamén os seus, pero tamén os
anteriores–, eliminaremos os que non fagan falta, racionalizaremos o resto. E o aforro que hai agora mesmo, 24 millóns
de euros constantes todos os anos, esperemos que chegue a
unha cifra maior. Porque ademais é o que hai que facer, é
que non hai outro camiño, probablemente non o había antes,
pero seguro que non o hai nestes momentos.
Señora Paz, falábame de transferencias. Ben, vostede

dime o número de 11 e fálame dunha intervención parlamentaria miña. Mire, se queremos falar en serio, o que xeramos cunha transferencia, e –con todos os meus respectos
para Porqueira e a alcaldesa de Porqueira– se transferencia é
a transferencia da torre de Porqueira, 120 metros cadrados
dun local do Instituto Social da Mariña, pois, en fin, vostedes poden facer os números que sexan. Por certo, 140.000 en
desprazamentos da anterior Vicepresidencia da Xunta de
Galicia na época bipartita a Madrid para negociar transferencias como esta. Eu falo de cousas máis serias que dan de
verdade capacidade de autogoberno á Xunta de Galicia. E
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que, por suposto, admitiremos e negociaremos, estea o
goberno que estea, e xa creo que demos mostras de sobra cos
recursos que lle plantexamos ao Goberno anterior central e
tamén a este cando cremos que lle interesa a Galicia. Pero
cando falemos de transferencias falaremos sempre de transferencias que non nos transmitan déficit, e se non non as
quereremos. Porque non ten ningún sentido asumir unha
transferencia que lle vai custar máis cartos aos galegos do
que están pagando agora mesmo.
Señor Fajardo, vostede falou de máis cousas, pero falando do tema das emerxencias, mire, eu téñolle que dicir o que
xa lle dixo a conselleira de Medio Rural e do Mar –nunha
comparecencia que tivo en Comisión –teño entendido– por
este tema, pero repítollo. Se vostede critica o sistema que se
xestione de xeito privado, é o mesmo sistema que había xa
de moito tempo antes, pero tamén no período 2005-2009.
Teño que dicirlle que os investimentos da Xunta para os gastos nese tipo de helicópteros subiron agora nun 30 %. O
tempo medio de resposta no suceso desgraciado que carrexou a morte de Mercedes Veiga Mosteiro foi de 30 minutos,
é verdade que era o mesmo que se desenvolveu durante todo
o Goberno bipartito, tiña que ser de 20, tiña que ser de 10,
que é ao que o estamos reducindo agora; entre 20 e 10, 10 é
o desexable, 20 o mínimo admisible. E o que se está desenvolvendo agora non se desenvolveu e xa llo explicou a conselleira de Medio Rural e do Mar durante eses vinte días.
Se quere exemplos de mala xestión, pódolle dicir a título anecdótico –como din vostedes– que na época do bipartito á base de salvamento marítimo chegaron a cortarlle a luz
por falta de pago, imaxínese como funcionarían estes helicópteros. Con todo, teño que dicirlle que foi un suceso desgraciado, que temos que mellorar niso e que Mercedes Veiga
Mosteiro morreu naquel momento e xa dixemos naquel
momento o que nos parecía, que o lamentamos e o esforzo
que fai a Xunta no salvamento marítimo. Con todo o respecto do mundo.
Señora Sestayo, edificio de Pontevedra –por ir a cousas
concretas que me dixo vostede–, mire, non pasou nada,
seguimos esperando polo Concello de Pontevedra. E eu fálolle sempre con moito respecto, sobre todo se o comparamos
coa actitude do Concello de Vigo, do que está facendo o
Concello de Pontevedra para darnos os terreos, o que pasa é
que está tardando moito, a día de hoxe non temos a cesión.
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Nós xa temos o proxecto, temos os cartos para licitar este
ano e para certificar unha cantidade, que é máis ou menos a
que pensamos que se pode certificar ás alturas nas que estamos e tendo en conta a complexidade de licitar esa obra.
Oia, se están os terreos, vostedes teñen poucos concelleiros
–é certo– no concello de Pontevedra, pero algún teñen, a ver
se é capaz de que nos dean algunha información de cando
nos van dar os terreos, porque empezaremos inmediatamente a facer ese edificio, non podemos facelo porque non está
feita a cesión. E recoñezo aquí o esforzo do Goberno municipal de Pontevedra para darnos os terreos.
Fálame do Fondo de Cooperación Local, sabe vostede
que se se mantivesen os criterios que nós atopamos no
Fondo de Cooperación local que estaban referenciados os
ingresos da Xunta de Galicia, agora mesmo os concellos
estarían percibindo como mínimo –sumando estes catro anos
dende o ano 2009– 70 millóns de euros menos con cargo ao
Fondo de Cooperación Local. Houbo que referencialos e ter
en conta esa diminución que había dos ingresos da Xunta,
porque os orzamentos baixaron para mantelos, cando menos,
estables. Xa nos gustaría que subiran, pero estanse mantendo estables a pesar de que os ingresos da Xunta baixan, e,
como sabe vostede, é un fondo referenciado aos ingresos da
Xunta.
Do reparto do euríbor vostede dirame, eu xa non entendo nada escoitándoa, sinceramente. Oia, está falando coa
Federación Galega de Municipios e Provincias, que é con
quen eu entendo que hai que falar as cousas se queremos
falar con todos os concellos á vez. E alí –que eu saiba– están
representados todos os partidos políticos, e isto aprobouse,
por certo, especialmente polo Partido Socialista, que dixo
que si, que ao seu representante lle parecía ben ese reparto
despois de discutilo e despois de admitir algunhas suxestións.

E respecto á cor política teño que dicirlle, por exemplo,
que na provincia de Lugo, mire vostede por onde e simplemente porque as isócronas así o dan, hai máis concellos que
van ter estes grupos de nova creación gobernados polo Partido Socialista que polo Partido Popular. ¿Iso que quere
dicir? ¿Que o señor Besteiro é un sectario? ¿Quere dicir que
se pacta en cada sitio en función das cores políticas? Non,
non, páctase en función das isócronas, e eu entendo perfectamente que haxa concellos que tiñan ata o de agora un
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grupo de emerxencias que non o van ter ou que o van ter
modificado e lles poida parecer mellor ou peor. Pero iso é o
que hai cando un quere xestionar racionalmente os recursos
públicos. Polo tanto, infórmese un pouco vostede antes de
dicir que hai unha crítica xeneralizada, antes de dicir que
ninguén está de acordo, infórmese polo menos vostede do
que din os seus propios representantes na Fegamp, nas deputacións e en moitos concellos que o admitiron.
Eu, señorías, non teño máis tempo. Remato a miña intervención como empecei, ofrecéndolles a colaboración desta
consellaría na miña dobre función de conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e de vicepresidente, polo tanto, encargado da coordinación do Executivo
co Parlamento. Eu agardo que estas liñas que hoxe aquí vin
expoñer, entendo na parte positiva que puideran terse –que
algunha tivo– as críticas da oposición, entendendo que
temos moito camiño por recorrer, e que a xente que está fóra
–todos nos diriximos á xente que está fóra– espera probablemente que discutamos moito menos e academos entre
todos moitos máis resultados, especialmente nestes momentos difíciles.
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
vicepresidente e conselleiro de Presidencia.
Pasamos ao punto cuarto da orde do día, que se corresponde coas mocións.

Moción do G.P. da Alternativa Galega de Esquerda, por
iniciativa de D. José Javier Ron Fernández, sobre as
actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en
relación co financiamento da Real Academia Galega
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): A esta moción foi
presentada unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego.
(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego, a través da súa
deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda
a esta moción.
Emenda de adición:
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Engadir un punto 3.
“3. Reclamar do Goberno Central un incremento das
aportacións que anualmente recibe á RAG con cargo aos
orzamentos xerais do Estado.”)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Para a defensa da
moción ten a palabra o señor Ron Fernández.
O señor RON FERNÁNDEZ: Boa tarde.
Como aquí nesta Cámara vemos que o humor está repartido de mala forma, eu recomendaríalles a algúns deputados
e deputadas do PP que lesen literatura medieval e que visen
como clérigos, cóengos e reis eran capaces de facer cantigas
de escarnio e maldicir e de rir co humor, que ademais é
característico deste día de Entroido, e non actuar como se
actuou pola mañá.
Ben, a moción que presentamos hoxe, como saben todos,
é o resultado da interpelación realizada polo Goberno da
Xunta de Galicia o 18 de decembro de 2012, nun Pleno onde
quedou constancia, doadamente consultable nas intervencións do Diario de Sesións do Parlamento, que os representantes do Goberno da Xunta de Galicia e do PP non teñen
ningún tipo de reparo en practicar o xogo maquiavélico de
agochar a verdade, en definitiva, de erguer a falacia ou a
mentira como argumentos.
Na nosa interpelación diciamos que non nos vale o mantra dos recortes, a práctica do austericidio, que xa ten informes en contra do propio FMI e outros centros de análise
política e económica, e é triste que sexa agora, cando o dano
é irreversible en moitos sectores e con graves consecuencias nos dereitos de todo tipo da cidadanía que mesmo conducen á morte. Aí está o poder destrutivo das falacias e das
mentiras.
Pois ben, poñan vostedes, adoradores de don mercado
e dona déficit, os pés na terra, vexan como vive a maioría da sociedade, a maioría das persoas, e freen o rumbo
que está adoptando este barco que vai directo cara ás
rochas.
Na nosa interpelación faciamos, ademais, unha defensa
dunha política en materia cultural diferente, atenta ao sector
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cultural galego e que atenda as potencialidades dos circuítos
culturais que mediante unha política orzamentaria equitativa
e resdistributiva, de verdade, axudase a parar a precariedade
que padece o sector e que se puxesen os piares para que o
acceso á cultura sexa un dereito e non un luxo destinado ás
billeteiras máis nutridas.
A nosa interpelación partía do feito de que a Real Academia Galega é unha das institucións máis relevantes e
importantes no que atinxe á investigación a prol da lingua, a
literatura e a cultura galegas. Pretendía, antes de que entrasen os orzamentos do ano 2013 neste Parlamento, chamar a
atención sobre a necesidade reclamada polo propio presidente da institución de que se o Goberno central practicaba
recortes que poñían en perigo o correcto funcionamento da
institución, debía ser a Xunta de Galicia quen compensase
esa perda de recursos, e solicitabamos que recibise o mesmo
trato que as súas homólogas vascas, catalá e valenciana, isto
é, que recibise o mesmo respecto institucional por parte da
Xunta de Galicia.
Na súa resposta, o conselleiro de Cultura e Educación
expresaba –e cito– a máxima consideración que a Xunta
outorga á Real Academia Galega, que se felicitaba polo sentido do traballo da Academia e que coincide –dixo o conselleiro– co esforzo diario da Xunta de Galicia pola difusión,
a promoción e o fomento do emprego, do grande piar do
noso patrimonio cultural e da nosa identidade como pobo, a
nosa lingua propia, o galego. E mesmo destacaba a importancia da Real Academia Galega, sendo a segunda academia
da lingua máis antiga do Estado.
Estas declaracións son dignas de maquiavelismo político
se xulgamos polo que aconteceu despois co recurso que presentou a Xunta de Galicia á sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia que invalidaba o decreto do plurilingüismo; se xulgamos o que aconteceu despois co recorte
orzamentario en materia de cultura para 2013, onde de 79
millóns en 2012, pasamos a 61 neste ano; así como o que
imos relatar brevemente sobre o orzamento dedicado á Real
Academia Galega. Ademais, na súa resposta o conselleiro
aproveitaba para informar que este xoves o secretario xeral
de Cultura, o secretario xeral de Política Lingüística e mais
eu como conselleiro teremos a oportunidade de participar
nunha reunión de traballo, unha máis cos representantes da
Real Academia.
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Ben, ¿que aconteceu? Primeiro, sucedeu que en vez de
realmente reunirse para traballar e negociar, semella, tal e
como acontece en todos os eidos onde debe existir negociación, que ou ben non se adquire ningún compromiso concreto, porque xa se sabe o que se quere impoñer en realidade, ou ben se leva un documento escrito para impoñer determinadas condicións. Neste caso temos o convencemento de
que a xuntanza dese xoves de decembro de 2012 se inscribe
no primeiro caso, na primeira das opcións, considerando o
que se desprendeu das declaracións realizadas polos protagonistas. O presidente da institución amosaba que non se
chegara a nada en concreto e que non quedara nin sequera
concretada ningunha cifra e ningún compromiso. Mentres, o
conselleiro declaraba o mesmo que nos respondera a nós na
nosa interpelación, toda unha cantinela sobre o suposto
esforzo da Xunta, sobre o compromiso da mesma, e sobre o
fondo respecto á Real Academia Galega.
Ben, nesa xuntanza de traballo consideramos que o conselleiro xa sabía que cantidades manexaba para a Real Academia Galega en cuestión orzamentaria e non concretou
nada, porque o que procuraban en realidade, vostedes, era
deixar o papel protagonista para o presidente; porque, de
feito, xa aí nesa xuntanza de decembro anunciaban un
encontro posterior ao 6 de xaneiro de 2013.
Pois ben, nos orzamentos que presentaron vostedes aquí
nesta Cámara, antes de que rematara o ano, outorgábase á
Real Academia Galega unha cantidade de 287.865 euros,
cantidade ridícula e que ademais amosa unha falta de respecto tremenda á Real Academia Galega, considerando
todas as peticións que estaba realizando. E dicimos que vostede, seguramente, sabía a cantidade e que non a anunciou
na xuntanza que tivo co presidente da institución, porque se
non iso sería un escándalo neses días.
Temos sobradas probas da artimaña da dereita e consideramos moi probable que todo foi unha manobra para resaltar
o rol salvador, salvapatrias e protagónico do presidente da
Xunta de Galicia, e non é de estrañar por iso que a propia
prensa destacara: “Feijóo conseguiu chegar ata os 520.000
euros”. Pero aínda así, a pesar dese anuncio, a dita cantidade é insuficiente.
A nosa moción inscríbese nunha necesidade, polo tanto,
demostrada e non nunha ocorrencia do noso grupo parla-
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mentario de que a Real Academia non conta cun apoio nidio
e claro por parte da Xunta de Galicia, e que é preciso resolver a súa situación económica e achegarlle estabilidade
financeira, materia pendente de todos os gobernos. Non
pode ser que a subsistencia económica dunha institución cultural da relevancia da Real Academia Galega dependa da
vontade puntual dos representantes políticos de turno, e non
é de recibo que cada ano o presidente da dita institución se
teña que ver na obriga de saír publicamente para expresar a
súa queixa e así ver se se conmove a dureza do corazón capitalista ultraliberal dos adoradores do austericidio.
Polo tanto, incidimos de novo na necesidade de que a
Real Academia Galega reciba o mesmo trato institucional
que as súas homólogas catalá, lembramos que en 2012 recibiu da Generalitat máis de 5 millóns de euros, e da vasca,
que recibiu máis de 1.300 millóns, e que a cantidade que lle
concede a Xunta de Galicia sirva para compensar a perda de
recursos por parte do Goberno do Estado.
Tamén a nosa moción está para impedir que cada ano
teñamos que contemplar imaxes que non proceden cando
existe o debido respecto institucional. Propoñemos un marco
de financiamento plurianual acordado coa propia Real Academia Galega, para que se favoreza a estabilidade e se
garanta a continuidade tanto en materia de funcionamento
das diferentes seccións e seminarios de traballo, coma para
o mantemento da plantilla de investigadores e investigadoras e demais persoal da institución.
Estou a piques de rematar. Pero antes de rematar quixera
dicirlles a vostedes, xa que aquí o señor Rueda falou de diálogo institucional, de cooperación...; pois vostedes néganse
a apoiar a petición de indulto para David Reboredo, aducindo un argumento tan pueril e tan absurdo de que non a apoiades porque a oposición non apoia as vosas iniciativas. Pero
hai unha diferenza, esta demanda apela a dereitos humanos
e á liberdade dunha persoa, non é un xogo entre política si e
política non. Pero vós, ademais, dicides isto porque a nosa
política é contestataria e diferente e alternativa á vosa. Pero,
desde logo, cando falamos da petición dun indulto e dunha
persoa coa súa liberdade, eu considero que por riba de todo
debería estar iso, sobre todo cando está argumentado que
todo o mundo a apoia.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Ron.
Para a defensa da súa emenda, polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señor presidente.
Señoras e señores deputados, tratamos hoxe aquí, a través dunha moción que neste caso presenta o Grupo Parlamentario de AGE, a situación que ten a Real Academia Galega, unha situación que abordamos na pasada lexislatura en
múltiples ocasións e que, efectivamente, a nós nos parece
que é todo un símbolo de que está pasando coa cultura, coa
nosa lingua e coa falta de respecto, e mesmo, eu case diría,
con espectáculos que son un pouco bochornosos, os que a
Xunta de Galicia somete a institucións como á Real Academia Galega, unha institución centenaria que podemos valorar se pode ter máis ou menos impulso, pero que en todo
caso penso que merece respecto e un trato de dignidade por
moitos motivos.
O primeiro, porque efectivamente ten un amparo legal,
ten un amparo, ademais, que é a institución que ten que velar
por unha parte do proceso de normalización da lingua galega e, en concreto, unha parte moi importante que é a súa normativización; non é unha cuestión, desde logo, menor.
Recolle tamén nos seus fins como restaurar a onomástica galega, como velar polos dereitos do idioma, ou como
defender e promover o idioma do noso país. Todas elas son
tarefas que hoxe en día teñen plena vixencia e que mesmo
son urxentes, porque en moitos terreos o Partido Popular,
coa súa caverna na que nos quere meter e á que nos está
sometendo, vólvenos a debates que se produciron e se producían mesmo cando esta institución foi creada.
A nós parécenos, desde logo, que ter que ver ao presidente da Real Academia Galega denunciando nos medios
que a institución vai ter que botar o pecho a moitas das acti-

vidades que facía, debería ser un motivo de preocupación e
de actividade por parte da Xunta de Galicia. Porque estamos
vendo como recortes si que afectan á capacidade de actuación, de difusión, de promoción do idioma e, polo tanto, de
cumprimento dos fins desta institución.
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No mes de decembro publicábase unha entrevista ao presidente da Real Academia onde recoñecía como moitas das
publicacións que se viñan facendo, como eran o Boletín ou
outro tipo de libros divulgativos, pois a Academia tivera que
suspendelos porque non tiña fondos, non tiña recursos para
poder facer esa actividade. E a Xunta debería ser consciente
tamén de que a Academia é depositaria dun fondo documental que ten un valor moi importante para este país, onde,
efectivamente, habería que salvagardar e dotar de medios
para que se puideran acabar de dixitalizar, de catalogar e de,
polo tanto, ter todo ese arquivo, que é un arquivo do pobo
galego á disposición dos nosos investigadores e das nosas
investigadoras, porque iso tamén é tratar con dignidade a
historia deste país e é tratarnos con dignidade aos galegos e
ás galegas. Pero xa sabemos que esa non é a función nin o
labor que o Partido Popular quere que teña a Real Academia.
Porque, efectivamente, vostedes foron recortando sucesivamente fondos a esta institución xusto no momento en que
esta institución empezou a cuestionar a política de ataque ao
noso idioma que estaba facendo a Xunta de Galicia. E por
moito que vostedes digan, a crise é unha escusa neste
momento para xustificar os recortes dos que estamos falando. Porque miren, cando un fai comparativas e ve en que se
gastan os cartos, podemos chegar á conclusión de que, efectivamente, hai un problema moi de fondo, porque debería ser
vergoñento –eu, polo menos, e desde o BNG así o consideramos– ver como a Xunta de Galicia pode destinar a campañas publicitarias un millón de euros e dous millóns de euros
e estár regateando cunha institución como a Real Academia
Galega cen mil, douscentos mil euros, e estar falando dunhas cifras que, efectivamente, no orzamento da Xunta de
Galiza son as migallas.
Vostedes, efectivamente, non teñen vontade para facer
un labor diferente. O problema é que se están aproveitando
da crise para estrangular as institucións culturais, para
estrangular non só as institucións culturais, senón tamén a
moito do tecido cultural por ser crítico, contestatario e non
ser submiso ás políticas do Partido Popular.
Nós, en todo caso, imos apoiar esta iniciativa e introducimos unha emenda, porque hai unha cuestión que a nós nos
parece que non é menor, e eu quería facerlle unha corrección
tamén aquí ao propio conselleiro. Para que esta institución
teña un orzamento digno, tamén debe implicarse o Goberno
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do Estado. Había unha discriminación histórica coa Real
Academia Galega que non solucionou o señor Núñez Feijóo,
iso é falso, e vostede afirmouno aquí nesta tribuna. A Real
Academia Galega empezou a aparecer nos orzamentos do
Estado grazas á presión que se fixo desde esa institución e á
presión que outros fixemos no Congreso e no Senado.

porque vostedes están gastando en publicidade e propaganda moitísimo, moitísimo máis que eses 200.000 euros–
poderíanse incrementar e aí, efectivamente, poderiamos chegar a un acordo en relación cun incremento que apareza nos
orzamentos da Xunta de Galiza e que dote de estabilidade o
funcionamento da Real Academia Galega.

Logo vostedes tiveron que sumarse, porque estaban
intentando lavar a súa imaxe. Pero, realmente, o feito que
provoca que empece a aparecer a Real Academia nos orzamentos do Estado é unha iniciativa que se aproba no Senado
promovida polo Bloque Nacionalista Galego. Sen embargo,
veu vostede aquí intentar dicirnos que todo é obra e graza do
señor Núñez Feijóo.

Porque, efectivamente, nós cremos que é todo un símbolo pois dun país que non se quere recoñecer a si mesmo,
onde hai pois o despropósito dun Goberno que ataca a súa
lingua propia, que a quere excluír e discriminar aínda máis
neste momento e que hai que dar pasos noutra dirección,
porque, efectivamente, vostedes ao que lle están facendo
dano é a Galiza, ao noso idioma e á nosa dignidade colectiva como galegos e como galegas.

E é máis, vostede non criticou que durante os últimos
dous anos o Estado lle recortara á Real Academia Galega os
fondos que lle destinaba nun 70 %, nada máis e nada menos.
E, desde logo, tamén pon de manifesto como, pois efectivamente, no Estado español hai unha dobre vara de medir, porque é curioso: a austeridade utilízase para dicir que unha cantidade que era xa moi pequena hai que reducila nun 70 % e,
sen embargo, vemos como para o apoio e promoción do español as reducións non se producen nesa medida. E hai unha
institución como é o Instituto Cervantes que no ano 2012
recibiu nada máis e nada menos que 80 millóns de euros, en
plena crise económica. Efectivamente, vemos como hai unha
dobre vara de medir e como, cando interesa, o Partido Popular non ten problemas para poñer recursos, para efectivamente apoiar as políticas que a eles lles interesan.
Nós temos moi claro, señores e señoras deputados, que o
Partido Popular, ademais, está aquí xogando a un xogo revolto, porque houbo unha xuntanza na que, efectivamente, se
facía referencia a que ía haber un incremento de 200.000

euros na partida que orixinariamente aparece nos orzamentos;
sen embargo, eu estou sorprendida –pode ser, como temos
problemas, ¿non?, de intelixencia, segundo nos di o señor
Rueda–, porque non vexo esa emenda do Partido Popular.

Eu supoño que estarán vostedes en disposición de pactar
esa emenda cos grupos da oposición, porque a nós desde
logo o que nos parece é que as cousas teñen que ser claras,
e o que non se pode é utilizar os recursos públicos para
intentar condicionar a actividade dunha institución. E eses
cartos e eses recursos –e mesmo se poderían incrementar,

Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señora

Pontón.

Grupo Parlamentario Socialista. Señor Caamaño.
te.

O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Grazas, señor presiden-

Señorías, inda que estaba no ar daqueles tempos –finais
do século XIX, principios do XX–, foi nunha publicación
feita por Murguía na revista que entón editaba o Hotel Balneario de Mondariz onde por primeira vez se fai unha proposta pública de que Galicia teña unha Real Academia, unha
Academia da Lingua.
Esa proposta, aínda que houbera outras anteriores, tivo
rápido eco, sobre todo en Curros Enríquez e nun ferrolán ben
coñecido por todos: don Xosé Fontenla Leal. E así a acolleron nin máis nin menos que na Galicia da Habana. Alí foi
onde persoas desinteresadas, sen recursos públicos, cos cartos dos seus propios petos, puxeron en marcha unha institución en defensa da nosa dignidade como país, en defensa da
nosa lingua e da nosa cultura. Dende alí, dende A Habana,
no ano 1905 é cando se crea a chamada Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega.
E foi ao ano seguinte, na cidade da Coruña, 1906, cando
celebra, por suposto nun recinto cedido, porque do que se
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trataba era da defensa da lingua e da cultura dos galegos, de
levar a ciencia e o coñecemento do noso, a nosa propia realidade, a institucionalizalo, xa que non tiñamos autogoberno
nin outra forma de ser nós, levaron a adiante o 30 de setembro de 1906 a primeira sesión constitutiva da Real Academia
Galega.
É bo recordar todo isto, porque é recordar a nosa historia, non só unha institución, senón o que somos todos nós
nesta esquina de Europa. E esa institución –como digo– é
parte da nosa historia.
Naquel discurso inaugural, por certo, un mariñeiro multifacético nacido en Tui, Saralegui y Medina, don Leandro,
botou un discurso ben longo co estilo tradicional da época,
pero é todo un exemplo de literatura daquel momento. E
moitas persoas, Emilia Pardo Bazán e outras persoas comprometidas con Galicia, mandaron cartas explicando que
non podían asistir, pero era como se estivesen alí presentes
en espírito.
A primeira presidencia da Real Academia foi de Murguía, que durou ata o ano 1923, longa polo tanto e frutífera
para toda Galicia e para todos os galegos. El puxo en marcha o boletín da Real Academia Galega, por certo, de subscrición popular, para manter a propia Academia; os galegos
pagando pola defensa do seu, cando non había institucións
públicas onde facelo –deberiamos tomar nota hoxe–; e había
máis necesidades, moitas máis, e menos dereitos naqueles
tempos en que esta Academia sae a adiante. E foi xustamente en paralelo ao rexurdimento do noso pensamento, unido
tamén polo rexionalismo, por Curros e por outras persoas
que formaban a intelectualidade do momento.
A Academia pasou dende entón por momentos verdadei-

ramente difíciles ao longo da súa historia. Entre a etapa de
Murguía e a Guerra Civil, por exemplo, é a época de incorporación de Castelao, de Otero Pedrayo, de Vicente Risco e de
tantos outros aos traballos da Academia. E é a época tamén
onde se constitúe outra asociación para mantela, esta vez na
cidade de Bos Aires. E novamente os galegos, co seu traballo,
sufragaron unha institución para defender o que era noso.
Poderiamos seguir, pero non cómpre facer agora un relatorio da historia dunha institución, que se o fago só ata aquí
é para que o teñamos presente, que é a nosa propia historia.
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E chegou a democracia, e chegou a posibilidade de que
Galicia tivese un Goberno de seu, dentro da Constitución
por suposto, pero un Goberno de seu. E, por fin, o sufrir ao
longo do tempo da Real Academia dende o punto de vista
político, dende o punto de vista cultural e democrático, non
ía ser xa –críamos todos– un problema. Ninguén se ía opor
tendo Galicia un Goberno de seu e un Estatuto de autonomía
a unha institución como a Real Academia; ao contrario, todo
debían ser parabéns á súa normalización institucional no seu
funcionamento, a súa implicación no proxecto de Galicia
que o Estatuto, primeiro Estatuto, supoñía.
Pero, nembargantes, as asfixias da Academia viñeron
non pola democracia, senón por algunhas ideas que seguen
sen apostar por Galicia, ideas que seguen interpretando mal
a realidade cultural, política e sociolóxica deste país e o seu
engarzo co resto do Estado; ideas que saben perfectamente
que o que non poden combater no plano da democracia o
poden facer no plano do peto, é dicir, asfixiando económica
e financeiramente as institucións. Se hai institucións non
dóciles, o mellor é afogalas economicamente e marxinalas
no plano institucional.
E houbo –aquí se dixo e teñen toda a razón porque eu o
puiden constatar– deputados galegos que nas Cortes Xerais,
no Congreso e no Senado, defenderon que a Academia Galega tivese os mesmos recursos que tiñan outras institucións
semellantes de comunidades autónomas con lingua propia
no resto de España. E foron deputados de distintos grupos
parlamentarios. Pero eu quero recordar tamén algún, porque
o teño visto pelexando e dirixíndose a min cando era secretario de Estado de Relacións coas Cortes reivindicando esa
posición. Ese deputado era un socialista chamado Ceferino
Díaz, que sempre se ocupou, como outros moitos deputados
do Bloque Nacionalista que tamén estaban, de ter un anaco
de tempo para que en Madrid escoitasen e defendesen a Real
Academia Galega. E xusto é recoñecelo agora. (Aplausos.)
Como tamén é xusto recoñecer que, efectivamente,
pouco a pouco se foron equiparando e houbo un momento
decisivo, xa preto dos recortes, onde os deputados do Partido Popular –aquí se teñen explicado os porqués– se sumaron
á posibilidade de que a Real Academia Galega no presuposto, nos orzamentos do Estado, tivese alomenos a mesma partida que outras institucións semellantes para o ano 2012.
Creo que se aprobaron 680.000 euros, se mal non recordo,
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dentro, non obstante, dun recorte de todas as partidas que
levou a que se tivesen que compensar entre elas mesmas.
A min o que me sorprende de todo isto é que despois veu
o axuste de Rajoy, do Goberno de España, e tocoulles tamén
a todas as academias, a Academia Galega e institucións
similares.
Ata aquí forma parte do drama, da política levada a cabo
–chamada de austeridade– do Partido Popular. Pero o verdadeiro drama comeza na nosa Galicia cando vemos que o
Goberno de Galicia, en troques de paliar o efecto, o impacto económico que ese axuste ten dende os presupostos xerais
do Estado sobre a Real Academia, o que fai é aplicarlle un
novo axuste. Axustámola máis, deterioramos máis unha institución que –insisto– é parte de nós mesmos e da nosa historia.
E este é o escenario máis recente, case destes días, un
escenario de elaboración de presupostos onde o presidente
da Real Academia, cheo de razón, explica a toda Galicia que
o que pretende a Xunta, o Goberno da Xunta presupostar
para o ano 2013 é sinxelamente a declaración, a pena de
morte da Real Academia Galega. Que iso se pode facer a través doutras fórmulas políticas, pero que quizá a máis eficaz
de todas é facelo pola vía orzamentaria, asfixiando á Real
Academia, que vive, dada a súa financiación máis recente,
das achegas substancialmente do Estado e da Comunidade
Autónoma.
Para iso xa ten Galicia un Goberno de seu e unha administración pública con competencias en cultura que ten que
exercer, como non pode ser doutro modo. De súpeto encóntrase paralizada en todos os seus proxectos, en todas as súas
capacidades para manter ese arquivo, para manter estudos e

coñecemento da nosa propia lingua, para seguir a súa evolución e informarnos a todos os galegos de como está a nosa
lingua en cada momento; para facer tanto por todos nós, de
súpeto encóntrase paralizada. Hai unha serie de presións
sociais, é evidente, e uns encontros entre a Academia e o
Goberno de Galicia.
E aquí comezan as miñas sorpresas, porque este recorte
da Academia é froito doutro rexurdimento, o rexurdimento
anunciado polo presidente Feijóo para o ano 2013. Dicía
antes o conselleiro Rueda que a nós nos daba igual. Non,
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parece que lle dá igual ao Partido Popular confundir o rexurdimento de Murguía, o rexurdimento do que estamos a falar
cando xorde a Academia con estoutro rexurdimento do que
nos falou o presidente Feijóo.
Porque o certo, e teño por aquí os presupostos, non me
quero enganar, pero os datos son certos, despois de tantos
dimes e diretes, cando un ve o presuposto que estamos a tramitar, comproba que, en efecto, para a Real Academia Galega, despois do recorte experimentado nos orzamentos do
Estado, quedan ao redor...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Vaia rematando,

por favor.

O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ:... de 287.000 euros. Iso

é o que queda presupostado en tres lugares distintos, pero se
os sumamos iso é todo o que hai.
E é certo tamén –teño a noticia da prensa, aquí se dixo,
podémolo contrastar nas hemerotecas– que houbo unha reunión onde se di por parte do responsable de Cultura do
Goberno galego que vai destinar a Xunta de Galicia
520.000 euros, e que, polo tanto, vaise completar o presupostado.
Ata aquí forma parte dun escenario máis ou menos plausible de negociación nun momento de dificultade económica. O máis curioso de todo isto, señorías, é que eu revisei
todas as emendas que se teñen presentado, todas, mirei se
había algunha modificación presupostaria e non existe nin
unha emenda do Partido Popular, nin unha soa –si do resto
dos grupos desta Cámara–, nin ningunha modificación presupostaria anterior onde se acheguen eses cartos que din
–sendo insuficientes pero que polo menos dixeron–...
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Remate, por
favor.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ:... que comprometían
que lle ían dar á Real Academia.
Remato xa, señor presidente.
Polo tanto, non se pode estar dicindo unha cousa e despois a outra. Non se pode saír e dicirlles aos galegos ben
98

Número 8
12 de febreiro de 2013

pensantes que isto da Academia xa o temos arranxado e que
non vai morrer por necesidade de financiamento, que imos
poder seguir e mantela, e ao mesmo tempo manter os presupostos na mesma posición. Iso non o pode facer un Goberno
serio cunha institución seria.
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Caamaño. Remate.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Moitísimas grazas, pre-

sidente. Só unha ultimísima reflexión.

O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Por favor.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: O Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor desta iniciativa. O Grupo Parlamentario Socialista ten unha emenda viva neste momento,
como outros grupos, para poder dotar a Real Academia
Galega desa financiación estable que require como parte do
noso ser, e polo tanto nós ofrecémoslles a posibilidade de
que na tramitación parlamentaria emenden ese erro e cumpran a súa palabra co pobo galego.
Moitas grazas. (Aplausos.)
O señor PRESIDENTE (Santalices Vieira): Grazas, señor
Caamaño.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Baamonde.
O señor BAAMONDE DÍAZ: Ben, moi boa tarde, señor presidente, moitas grazas.
Boa tarde tamén, señoras deputadas e señores deputados.
Toca hoxe substanciar a moción subseguinte á interpelación realizada polo Grupo da AGE ao señor conselleiro de
Cultura ao respecto da financiación da Real Academia Galega. Eu, de entrada, xa anuncio o voto contrario a esta iniciativa. Pero antes de entrar na pormenorización dos detalles,
permítanme dicir que, xa que o representante da moción,
como soe ser habitual cada vez que se plantexan eses temas,
aproveita para facer unha crítica durísima ás políticas da
Xunta de Galicia en materia de cultura, en materia de lingua,
en materia de economía, permítame tamén pois facer algunhas matizacións.
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A primeira. Súmase a esta crítica o Bloque Nacionalista
Galego con entusiasmo, o cal non é de estrañar porque,
señora Pontón, o Bloque Nacionalista aínda non acabou de
dixerir o fracaso rotundo das políticas culturais que dirixiu
durante o bipartito. E súmase tamén, aínda envolto na prosopopea brillante do señor Caamaño, o Grupo Socialista;
loxicamente, é moi libre de facelo, de subirse unha vez máis
ao carro do nacionalismo; o que a min me sorprende é que o
faga subíndose como pasaxeiro e non o faga como condutor
dese carro, que era o que realmente lle correspondería polos
votos e pola representación que ten; alá vostedes, pero despois, naturalmente, pasa o que pasa: uns parece que teñen
vocación de mandar e outros parece que se conforman con
ser mandados.
Señorías, eu teño que dicir que me parece pobre –digo
pobre na forma, digo pobre no fondo, non na forma– o feito
de considerar que todos os problemas da cultura e todos os
problemas da Real Academia Galega se deben única e exclusivamente a que o Partido Popular é inimigo da cultura galega, aos recortes que aplica o Partido Popular ou ás prioridades que aplica o Partido.
Miren vostedes, iso non é certo. E, señor Ron, eu espero
e confío en que non cometa o erro de que as árbores non lle
deixen ver o bosque. Ás veces os discursos efectistas non
son efectivos. O seu discurso peca de algo grave, non ten
credibilidade porque lle falta alternativa, non ofrece alternativa e non é crible, e, polo tanto, corre o perigo, repetido tantas veces na historia –e así o demostra a lectura da mesma–,
de que moitas teses sociais ou políticas que serviron para
derribar legalidades ou réximes vixentes nun momento
determinado á súa vez foron desbotadas porque non ofrecen
capacidade para xerar algo sólido. E teñan coidado de que
non lles ocorra a vostede a mesma cuestión. Polo ben de
Galicia, eu quixera que iso non lles ocorrera.
En canto á posición do Bloque e do Partido Socialista,
miren vostedes, eu non vou caer aquí no erro de dicir que
non necesitamos leccións de historia nin doutro tipo –benvidas sexan porque sempre se aprende–, pero si teño que dicir
que o Partido Popular, como xa expresou o señor conselleiro na súa comparecencia para substanciar a interpelación,
ten o máximo respecto pola Real Academia Galega, e lles
guste ou non lles guste, lles pese ou non lles pese, mantén
unha relación cordial e fluída coa mesma.
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Por esa razón, por esa razón, nosoutros imos votar en
contra da iniciativa que vostedes presentan. Na iniciativa
plantexan en realidade dúas cuestións diferentes: en primeiro lugar, o financiamento da RAG para o ano 2013; en
segundo lugar, o financiamento da RAG segundo o evanxeo
do Grupo da Alternativa Galega.
En relación co primeiro termo, miren vostedes, nosoutros estamos de acordo en que a Real Academia, efectivamente, sufría unha situación preocupante e grave, derivada
fundamentalmente da diminución da achega do Goberno
central, que reduce á metade a súa financiación. Estamos de
acordo en que incluso se xerou unha opinión social favorable a facer un esforzo para tratar de resolver esa situación.
Pero miren por onde, esa situación está xa resolta. Aplicando o vello principio do res non verba e pasando das palabras
aos feitos, o señor presidente da Xunta de Galicia, efectivamente, tomou a iniciativa e nunha xuntanza, xa referida
polos outros voceiros, co señor presidente da Real Academia
Galega, á que tamén asistiron o señor conselleiro de Cultura
e o señor secretario da Academia, selaron un acordo para o
financiamento da RAG por virtude do cal a Xunta de Galicia se compromete a aportar para ese financiamento a cifra
de 520.000 euros, sen prexuízo doutras colaboracións para
actuacións puntuais e concretas, como xa se vén realizando.
O acordo é sensible coa situación difícil que estaba a
vivir a Real Academia, recolle tamén a opinión social de
facer un esforzo para paliar esa situación, e o esforzo fíxose,
e fíxose ademais un esforzo importante. Nun escenario de
crise económica como o que estamos a vivir, que implica
unha redución substancial do presuposto xeral da Xunta de
Galicia, que implica unha redución importante do presuposto da Consellería de Cultura e Educación, non só non se
minorou a aportación á Real Academia Galega senón que se

incrementou substancialmente, acadando a cifra máis alta
dos últimos anos, 520.000 euros, que, xunto cos aportados
polo Goberno do Estado, acadan a cifra de 861.000 euros,
que permiten polo menos salvar o presuposto da Real Academia Galega e paliar o grave problema que se derivaba para
as súas actuacións e tamén para o seu propio persoal.
E miren vostedes, nosoutros asumimos compromisos e
levámolos a adiante, nosoutros non falamos, falar falan moitos outros, ás veces incluso ata berran máis que falan, pero
nosoutros si que temos perfectamente claro que os compro-
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misos hai que asumilos, e ese compromiso, señor Caamaño,
foi asumido polo presidente da Xunta e ratificado loxicamente polo Goberno da Xunta de Galicia.
Desa cantidade de 520.000 euros aproximadamente a
metade dela, 235.000 euros, teñen asignación nominativa no
servizo orzamentario 20 e 30 no capítulo IV e, a maiores
diso, as partidas dos capítulos VI e VII contemplan tamén
asignacións non nominativas que financiarán a Real Academia Galega en virtude de proxectos concretos de investigación e de difusión.
Polo tanto, un compromiso claro, un compromiso serio e
un compromiso asumido tanto pola Real Academia como
pola Xunta de Galicia.
E en canto á proposta de Alternativa Galega, evidentemente nosoutros non a podemos subscribir; podería ser válida como elemento de discusión para un momento de abundancia, pero é imposible no actual momento de recesión
económica, que vostedes non queren admitir, o que é absolutamente irreal que vostedes sigan empeñados en sacar
recursos de onde non os hai para seguir gastando exactamente igual que se non pasase absolutamente nada.
E, ademais, no caso do Partido Socialista e do Bloque
Nacionalista Galego, súmanse a algo que eles cando gobernaron por certo tampouco realizaron. Miren vostedes, piden
que se asuma a minoración da achega do Goberno central.
Facer iso loxicamente obrigaría á Xunta a pagar dúas veces,
con conculcación do principio non bis in idem. Abriría a
espita para que o Goberno central se olvidara desa achega
porque, se a fan as comunidades autónomas, ¿para que a vai
facer?, e é contraditoria, porque se se admite que a achega
do Goberno central se reduce en virtude da crise que se
padece, contraditorio é pedirlle á Xunta que aumente notoriamente a súa participación no mesmo escenario de crise
que está a vivir.
En canto á cuestión de que se faga a mesma aportación
que fan outras comunidades autónomas, pois temos que
dicir, en primeiro lugar –e sen entrar en liortas, señora Pontón, de a quen lle corresponden os méritos, que nosoutros
non queremos colgar medallas, que non somos aquí a chaqueta metálica–, en calquera caso, o esforzo de todos, benvido sexa, pero esa asignación logrouse igualar grazas a
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unha emenda introducida polo Partido Popular no presuposto do ano 2010 no Congreso dos Deputados.
En calquera dos casos, para facer a mesma achega loxicamente habería que falar de situacións iguais. Cada país ten
a súa propia situación, algúns prefiren priorizar o gasto,
nosoutros preferimos racionalizar o gasto que se realiza.
Entendemos que non se pode dispoñer dos recursos que non
se teñan. En calquera caso, a situación é diferente, a Academia catalá funciona tan ben como a Academia da Lingua,
non só como a Academia da Lingua, senón como a Academia de Humanidades e como a Academia das Ciencias, polo
tanto probablemente necesita máis recursos.
No País Vasco a financiación é consecuencia dun contrato programa subscrito polo Goberno e polas deputacións
forais. Polo tanto, non estamos a falar da mesma situación.
E no caso da financiación plurianual...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor BAAMONDE DÍAZ:... –insisto–, que vostedes tampouco fixeron, miren vostedes, a Xunta non debe de asumir
a financiación de entidades alleas, especialmente dunha entidade independente como a Real Academia, que ten o seu
cauce de financiación previsto no artigo 30 dos estatutos.
Polo tanto, como este é un tema resolto polo acordo entre os
máximos representantes da Xunta de Galicia e da Real Academia, que o aceptan como a solución, seguramente non é a mellor
de todas pero é a única posible no momento en que se vive...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor BAAMONDE DÍAZ:..., pero, se os dous presidentes
están de acordo, podemos dicir aquilo que se dicía: Roma
locuta, causa finita; o tema está resolto. Polo tanto, nosoutros votamos en contra da súa iniciativa.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Ten a palabra polo grupo parlamentario autor da moción
o señor Ron Fernández.
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O señor RON FERNÁNDEZ: Poderiamos comezar con ese
refrán que está nas rúas nas mobilizacións: ¿onde están, que
non se ven, as promesas do PP?, ¿non? Porque, en definitiva, os que non teñen argumentos aquí sodes vós, o Partido
Popular; eu non escoitei nada realmente que rectificase o
que aquí se dixo, nada.
Agradecemos os apoios recibidos por parte do BNG,
do Grupo do BNG, e do PSdeG, así como imos aceptar a
emenda que propón o BNG, porque, en efecto, nós incidiamos nun dos asuntos que é a responsabilidade directa
da Xunta de Galicia, pero entendemos que si que ten que
figurar tamén reclamar do Goberno do Estado pois a súa
parte de responsabilidade no financiamento da nosa institución.
Non quero estenderme neste turno de réplica porque está
todo dito, e non desexo repetirme; ademais, teño a ingrata
impresión de que estou batendo sobre muros de formigón.
Ademais –repito–, vostedes non achegan argumentos.
Entón, vou incidir nalgúns feitos.
O recorte anunciado polo Goberno do Estado é grave,
¡eh!, é grave, quédase en 340.000 euros, pero é máis grave
que quen recorta sexa a administración que di gobernar Galicia en nome do pobo galego e das institucións galegas, e
digo recorte porque a achega da Xunta de Galicia, gobernada polo PP, no cómputo total, non permite recuperar á Real
Academia Galega o que perde co recorte do Goberno central, que está tamén gobernado polo PP. En consecuencia, é
o PP quen recorta e apoia con ausencia de críticas o que fai
o seu partido no Goberno do Estado.
Ben, a intención primeira da Xunta de Galicia, a que
coñecen todos os galegos e galegas a través do seu Proxec-

to de lei do orzamento do 2013, era que a Xunta de Galicia
destinaba só 287.865 euros á Real Academia Galega, que,
unidos aos 340.000 do Estado, dan 628.000 euros. Pois
ben, se contemplamos que existe unha plantilla de trinta
empregados na Real Academia Galega, que se calcula que
xeran máis ou menos un gasto de 700.000 euros ou por aí,
está claro que os máis de 628.000 euros suporía unha crónica dunha morte anunciada, xa que o despido de traballadores e traballadoras se uniría ao peche ao público de
bibliotecas, arquivos, museo, así como o cese de actividades en curso.
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¿Era ese o desexo inconfeso do conselleiro: deixar
morrer, agonizando, a Real Academia Galega? ¿Que
outra explicación pode ter o dato que consignan os orzamentos que temos diante para traballar sobre eles? E se é
que sabían que podían incrementar ata 520.000 euros,
¿por que non figuran –xa se dixo– a través das emendas?,
¿por que non figuran nos documentos nos que podemos
traballar?, ¿acaso só porque se quere resaltar o papel salvador do señor Núñez Feijóo? Insistimos, ademais, os
520.000 euros, sumados a eses que se di que se achegan,
sumados aos 340.000 procedentes do Goberno central,
achegan unha cantidade de 861.000 euros, que son insuficientes. Isto dificultará, e moito, as tarefas previstas
pola institución, tarefas que falan da necesidade de reanudar proxectos que están agora paralizados: a elaboración dun dicionario de apelidos galegos, dunha gramática galega, a dixitalización dos fondos da Real Academia
Galega, a dotación orzamentaria para a Comisión de
Toponimia, as dificultades para a biblioteca poder actualizar os seus fondos, a internacionalización da lingua e
da cultura galegas.
Reiteramos a necesidade de salvar a institución das vontades políticas –nese sentido vai a nosa moción–, das supostas simpatías ou antipatías do partido que estea no Goberno.
Iso, coidamos nós, sería actuar con xustiza; por iso, amais da
necesidade de dotar o orzamento, tendo en conta as necesidades reais da Real Academia Galega para a realización das
súas tarefas...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
O señor RON FERNÁNDEZ:..., tense que poñer en marcha
un compromiso de financiamento plurianual, e pódese facer,
acordado coa Real Academia Galega, para garantir a estabilidade.
Din que non hai diñeiro, e nós temos alternativas, señor
Baamonde. Recorde que na Comisión de Educación presentamos unha proposición non de lei que propoñía a disolución
da Fundación Cidade da Cultura, onde están destinados
agora mesmo 9 millóns de euros. De aí pódese sacar moito
diñeiro –que é o que propoñemos nós– para financiar realmente a cultura galega e espallala.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.

Moción do G.P. dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
de D.ª Carmen Gallego Calvar, sobre as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación co problema das persoas afectadas pola fraude das participacións preferentes e das obrigas subordinadas das entidades financeiras
A señora PRESIDENTA: A esta moción presentáronse
emendas dos grupos Alternativa Galega de Esquerda, Bloque Nacionalista Galego e Grupo Popular de Galicia.
(O G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (EUANOVA), por iniciativa do seu deputado e portavoz Xosé
Manuel Beiras Torrado e ao abeiro do disposto no artigo
151.2 do Regulamento da Cámara, presenta as seguintes
emendas de adición a esta moción.
Emenda de adición núm. 1.
Débese engadir un punto 2 bis co seguinte texto:
“2.-bis. Considerar ao colectivo de afectados, no seu
conxunto, como aforradores e non como investidores, e xa
que logo con dereito a sérenlles devoltas as cantidades íntegras de cadansúas participacións preferentes e/ou obrigas
subordinadas, sen quitas nen canxes por acción. Só poderán ser segregados dese conxunto e obxecto dun tratamento diferente do devandito aqueles casos individualizados
nos que se demostre seren grandes operacións de investimento de índole especulativas realizadas por persoas xurídicas ou físicas.”
Emenda de adición núm. 2.
Débese engadir un punto 3 bis co seguinte texto:
“3. bis) Personarse a Xunta de Galiza no proceso incoado pola Fiscalía do TSXG.”)
(O G.P. do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa do
seu deputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, presenta
as seguintes emendas a esta moción.
Emenda de adición.
102

Número 8
12 de febreiro de 2013

Engadir un primeiro punto co seguinte texto, de xeito
que os puntos seguintes sexan subapartados deste punto
xenérico:
“O Parlamento Galego insta ao goberno a asegurar, con
todos os medios ao seu alcance, a devolución aos aforradores afectados polas preferentes, subordinadas e outros híbridos financeiros, a totalidade dos cartos que lle foron estafados e, en concreto:” –e seguiría igual–).
Engadir dous novos puntos ao final:
“6- Persoarse no proceso aberto a través da demanda
presentada pola Fiscalía.”
“7- Perseguir penalmente aos responsabeis da estafa.” )
(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 151.2 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte emenda a esta moción.
Emenda de substitución.
Débese substituír a parte resolutiva pola que segue a
continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Manter os medios humanos e materiais precisos no
sistema de arbitraxe en materia de preferentes e/ou obrigas
subordinadas establecido no Instituto Galego de Consumo
co obxecto de garantir a axilidade dos procedementos.
2. Solicitar de Novagalicia Banco que faga públicos os

criterios de inclusión e de exclusión na arbitraxe a fin de
transparentar a súa concesión.
3. Prestar asesoramento xurídico a todas aquelas persoas que posúan participacións preferentes e obrigas subordinadas que así o requiran.
4. Analizar a base legal para establecer a viabilidade de impugnar a normativa de reestruturación do sistema financeiro que establece quitas para as persoas estafadas.”)
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A señora PRESIDENTA: Para formular a moción ten a
palabra a señora Gallego Calvar.
A señora GALLEGO CALVAR: Boa tarde, señoras e señores
deputados.
O Partido Popular –alguén deixou aquí un bolígrafo–
parece que hoxe, cando menos en Madrid, cede un pouquiño
á presión da cidadanía e cambia o sentido do seu voto na iniciativa lexislativa popular sobre desafiuzamentos, claro que é
para a toma en consideración, logo veremos como acaba a tramitación desta ILP. Pero gustaríame que ese cambio de rumbo
que fai o Partido Popular de Madrid con esta ILP dos desafiuzamentos e esa, en teoría, escoita do que clama a cidadanía, se
trasladase tamén a este Parlamento de Galicia e ao Grupo Parlamentario Popular con esta cuestión que imos debater agora,
posto que é tamén un clamor nas rúas que xa hai máis dun ano
milleiros de galegos e de galegas que foron estafados a través
dunha comercialización fraudulenta nas participacións preferentes e nas obrigas subordinadas están reclamando que lles
devolvan integramente os aforros que alí depositaron.
Como saben todas e todos vostedes, hai 43.000 persoas
estafadas polas participacións preferentes e 100.000 –aproximadamente 100.000– polas obrigas subordinadas do que
hoxe é Novagalicia Banco, e as noticias que temos día a día
son cada vez máis inquedantes. Hoxe mesmo nun medio de
comunicación galego se di que os preferentistas do Banco de
Valencia van perder o 85 % do que investiron. E este medio
de comunicación, nun alarde de futuroloxía, di que é unha
fórmula semellante á prevista en Novagalicia Banco, aínda
que nesta se espera que as quitas sexan menores, de media
dun 40 %. Non sabemos moi ben de onde saca este medio de
comunicación esa información; en calquera caso o que é
certo é que temos unha entidade financeira, Novagalicia
Banco, que ten un valor de menos mil noventa e pico millóns
de euros, que é neste momento do FROB, que tivo que ser
rescatada, e na que levamos inxectados arredor de 10.000

millóns de euros de todos os impostos, non só dos cidadáns
de Galicia e de España, senón tamén da Unión Europea, e
que, pola contra, esa liña de arbitraxe que o Goberno de
Galicia abriu en xuño do ano pasado –dende que foron as
eleccións autonómicas, e aínda a día de hoxe ninguén explicou por que– está ralentizada, e a maioría dos galegos e das
galegas que están afectados por esta estafa aínda non recuperaron os seus aforros.
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No debate da interpelación que precedeu a esta moción,
o señor conselleiro, que se estreaba ademais nesa intervención, non foi capaz de explicar cales son os perfís que a entidade financeira acepta para facer a arbitraxe, non foi capaz
de explicar tampouco se a arbitraxe se mantería no tempo,
despois de establecidas as quitas, e non foi capaz de responder a ningunha das interrogantes que lle fixemos, como o
número de persoas ás que xa se lles resolvera a arbitraxe, a
cales se lles denegara ou se lles ía denegar nin os datos acerca dos arbitrios, e negou en sede parlamentaria que se ralentizara a arbitraxe. Logo, a posteriori, enterámonos de que
aquela semana, na semana na que tivemos ese debate, non
houbo actividade practicamente dos árbitros do Instituto
Galego de Consumo para resolver ningunha das situacións.
Polo tanto, somos conscientes a día de hoxe de que o señor
conselleiro se estreou en sede parlamentaria enganando os
representantes da soberanía popular. Foi, realmente, señor
conselleiro, un mal comezo.
Esta moción o que quere trasladar hoxe aquí é intentar
que haxa un acordo político entre todos os grupos da Cámara, para que ese sistema de arbitraxe establecido no Instituto
Galego de Consumo se dote con máis medios humanos e con
máis medios materiais para axilizar este procedemento de
arbitraxe e para incluír neste procedemento de arbitraxe a
todas as persoas estafadas, tanto polas participacións preferentes como polas obrigas subordinadas.
Esta moción pretende, señor conselleiro, facer transparente a arbitraxe, facer que eses criterios de exclusión e
de inclusión na arbitraxe se coñezan, para que os afectados saiban de antemán cal vai ser o seu destino, porque
vostede sabe coma min que a maioría das persoas afectadas polas participacións preferentes e polas obrigas subordinadas en Galicia son estafadas, que hai unha mínima

parte que son investidores e que a arbitraxe debe de coller
a todas as persoas que foron estafadas. E vostede sabe
coma min que hai moita xente que leva dende o mes de
xuño do ano pasado solicitando a arbitraxe e que aínda a
día de hoxe non tivo ningún tipo de resposta. E se vostedes non lles responden, e esas persoas que foron estafadas
non poden nin recorrer a arbitraxe nin recorrer a un procedemento xudicial para que algún tribunal lles dea a
razón, esas persoas están sinxelamente sen poder solventar o problema que teñen diante e sen poder recuperar os
seus aforros.
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Tamén queremos que o Goberno lles preste asesoramento xurídico gratuíto a todas aquelas persoas que decidan
recorrer á vía xudicial. E esta emenda está, evidentemente,
xustificada nese taxazo que puxo en marcha o señor Gallardón e que foi ademais aplaudido con alharacas por parte do
Goberno da Xunta de Galicia e do señor conselleiro da Presidencia; un taxazo que parece que hoxe tamén empeza a
emendar. Hoxe parece que é o día no que o Partido Popular
fai acto de contrición e emenda, non sei se será porque dimitiu o papa ou se porque algún tipo de solidariedade externa
chegou ao Partido Popular. Espero que se contaxien, señores
do Grupo Parlamentario Popular, aquí no Parlamento de
Galicia.
Estamos tamén solicitando neste emenda que se impugne a normativa de reestruturación do sistema financeiro que
establece as quitas para as persoas estafadas. Esa normativa
–que se publicou no noso país, en España–, señor conselleiro, tiña que contemplar que hai persoas estafadas, non tratar
a todos os que subscribiron participacións preferentes e obrigas subordinadas como simples investidores, senón establecer a diferenza entre investidores e pequenos aforradores
estafados. Esa normativa non establece esta diferenza, e iso
é un claro deixamento das funcións que ten tanto o Goberno
de España como no seu día o Goberno de Galicia, que puido
esixir esa condición e que puido negociar coa Unión Europea, pero que, pola contra, non se fixo, e aceptouse sinxelamente que as persoas que tiñan participacións preferentes e
obrigas subordinadas había que contemplalas a todas como
investidores, cando vostedes todos sabían que había unha
comercialización masiva a pequenos aforradores e que esa
comercialización era unha comercialización fraudulenta.
Recoñeceuno así o propio presidente da Xunta, o señor
Núñez Feijóo, cando dixo que esa auditoría feita por KPMG
–e que aínda non coñecemos a día de hoxe, despois de que o
levamos solicitado reiteradamente– “estaba trufada de preferentes”. Díxoo nun medio de comunicación; supoño que non
mentiría nese medio de comunicación cando o recoñeceu.
E queremos tamén nesta moción –e é o último punto da
mesma– que todo o mundo saiba o que lle está a suceder cos
seus aforros, porque aínda que a vostedes lles pareza incrible, despois de todo o que se leva falando neste Parlamento
e na rúa e despois de todas as manifestacións que fixeron as
plataformas de afectados polas participacións preferentes e
polas obrigas subordinadas, despois de todos os ríos de tinta
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que teñen corrido acerca desta macroestafa, aínda hai hoxe
persoas que teñen os seus aforros en Novagalicia Banco e
que teñen os seus aforros en participacións preferentes ou en
obrigas subordinadas e non saben cal é a consecuencia deses
produtos que teñen, porque pensan, como pensaban moitos
outros, que o que teñen unicamente é un depósito a prazo
fixo. É unha obriga da entidade financeira, se quere volver
recuperar a confianza dos clientes, se quere volver recuperar
o mercado financeiro do 40 % que tiñan as dúas caixas no
seu conxunto, transparentar este problema e darlles solucións aos problemas das persoas estafadas. É unha obriga
desa entidade financeira transparentar isto, notificándolles a
aquelas persoas que teñan estes produtos que o que teñen é
algo que non serve neste momento para nada. Porque, miren,
falar de quitas e falar de canxes nunha entidade que vale
menos mil noventa e pico millóns de euros, nunha entidade
que está intervida, que está rescatada e que ten 10.000
millóns de euros de fondos públicos aportados entre todos,
sinxelamente é tomarlle o pelo á xente...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora GALLEGO CALVAR: A quita de Novagalicia
Banco –señores do Partido Popular vostedes sábeno, e vostede sábeo, señor conselleiro–, se se dera o caso de facer un
canxe neste intre, o canxe sería cero, porque o valor da entidade realmente non serve para cotizar en ningún mercado
secundario.
Polo tanto, se vostedes queren comprometerse coa solución deste problema, se vostedes queren darlles tranquilidade ás persoas que foron estafadas, acepten esta moción que
presenta hoxe o Grupo Parlamentario Socialista, porque así,
se emendan tamén nisto, poderán empezar a recuperar a confianza dalgúns cidadáns.
Espero que ese camiño iniciado hoxe con esa tramitación
da ILP en Madrid os contaxie a todos vostedes e sexan capaces tamén aquí de facerlle fronte a un problema do que ata o
de agora, señor conselleiro, levan fuxindo, tanto vostede
coma o conxunto do Goberno e, por suposto, o señor Feijóo;
e non digo fuxindo só en termo figurado, digo fuxindo tamén
en termos reais, como ten pasado en moitos actos públicos
aos que ten acudido o señor presidente da Xunta de Galicia.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor
Jorquera Caselas.
O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.
Señoras e señores deputados, este Parlamento foi noticia
no último mes pola polémica suscitada pola decisión da presidenta de restrinxir o acceso de público a sesións plenarias;
unha decisión que tivo a súa orixe, parece ser, na interrupción no último pleno ordinario dun grupo de afectados polas
preferentes. Con esta referencia, señora presidenta, non
quero reabrir a polémica, simplemente fago mención a este
feito porque aquel día, despois dos incidentes, falei con
algúns dos afectados, como falei antes e despois daquel día
con moitos outros afectados por esta estafa masiva. E escoitei casos como o dun señor que era propietario dun restaurante nas aforas de Santiago e que investiu –enganado como
todos– boa parte dos seus aforros en participacións preferentes. A este señor foille expropiado o restaurante para acometer a entrada da liña de alta velocidade a Santiago; un restaurante do que dependían un bo número de traballadores, e
ademais era o legado que quería deixar aos seus fillos. Está
aínda esperando o pago da expropiación e tampouco pode
botar man dos seus aforros porque os ten inmobilizados pola
subscrición de participacións preferentes.
En definitiva, este señor ficou sen medio de vida e sen
medios para refacer a vida. Un señor desesperado porque ve,
ás portas da xubilación, como se lle derruba o proxecto ao
que dedicou practicamente toda a súa vida.
Pero escoitei casos, señores do Partido Popular, moito
máis sangrantes, como o dunha xubilada que pasou a súa
vida traballando de limpadora en Suíza. Enganada, como
todos, investiu os aforros na subscrición de participacións
preferentes. Esta señora ten agora todos os seus fillos no
paro e está desesperada porque non pode botar man dos seus
aforros para axudalos.
Miren, señores do Partido Popular, hoxe votaron en contra da Proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego de
medidas urxentes en materia de execución hipotecaria. Unha
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proposición que pretende dar resposta a un drama e a unha
inxustiza social brutal como é o do desafiuzamentos. Hoxe
mesmo, no Congreso dos Deputados, vostedes anunciaron o
voto en contra a unha iniciativa lexislativa popular que tiña
a mesma finalidade e uns contidos practicamente coincidentes coa proposición de lei do BNG. Mentres, en cambio,
anunciaban o voto a favor de que as touradas fosen declaradas ben de interese cultural. Esa é a súa prioridade, señores
do Partido Popular; esa é a súa sensibilidade social. E tiveron que suicidarse unha persoa en Vizcaia e unha parella de
xubilados nas Baleares para que vostedes rectificasen a súa
proposta e votasen a favor dunha iniciativa lexislativa popular no Congreso dos Deputados coincidente cos contidos da
proposición de lei do BNG que aquí votaron en contra.
Pero saco a colación isto, señores do Partido Popular,
porque entre os casos que escoitei tamén estaba o caso de
persoas que, enganados como todos, investiron os seus aforros en preferentes e logo ficaron sen traballo. Estas persoas
non puideron tirar dos seus aforros para poder seguir pagando a hipoteca, e a mesma entidade pola que foron estafados
executou a hipoteca e ficaron sen casa. ¿Hai dereito, señoras
e señores a este tipo de situacións?
Señores do Partido Popular, casos coma estes son os que
motivan a desesperación e a indignación de miles de cidadáns, e non presuntas estratexias dos grupos da oposición
nesta Cámara. Os poderes públicos teñen que escoller a
carón de quen están, se destas persoas ou dos seus estafadores. E o BNG, desde logo, está a carón dos estafados, está a
carón das vítimas, non a carón dos estafadores. Por iso imos
apoiar esta moción, á que lle presentamos, non obstante,
dúas emendas. Nunha, instamos a Xunta a personarse na
demanda presentada pola Fiscalía e perseguir penalmente os
responsábeis desta estafa. E na outra, propoñemos engadir

un primeiro punto a xeito de preámbulo no que o Parlamento inste o Goberno a asegurar, con todos os medios ao seu
alcance, a devolución da totalidade dos cartos que lles foron
estafados, porque o resto son medios para conseguir este fin,
pero o fundamental é asegurar que a todos os pequenos aforradores que foron estafados os seus dereitos lles sexan totalmente reintegrados, e, polo tanto, se lles reintegren os cartos,
porque é de xustiza.
Polo tanto, anuncio o apoio do Bloque Nacionalista
Galego a esta moción e reservo o resto dos argumentos á
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seguinte proposición non de lei do Bloque Nacionalista
Galego, dado que ten o mesmo obxecto.
Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Beiras Torrado.
O señor BEIRAS TORRADO: Señora presidenta.
Señorías, eu vou defender aquí unha emenda de adición
–mellor dito son dúas... ou é unha; bueno, é unha con dous
parágrafos, dá igual–. Estou un pouco atordoado porque
estou francamente entristecido por todo o que está a acontecer. Aínda que lles pareza que o Beiras é un armadanzas ao
que lle gusta alborotar, pois é unha persoa que pasou moitos
anos a defender a dignidade dunha Cámara, este Parlamento, produto dunha constitución e dun estatuto de Galiza que
el non votara e que ademais consideraba que non eran as institucións que podían permitir resolver politicamente os problemas do noso pobo. Algúns levamos defendido a Constitución neste Parlamento moito máis que os que profesaban o
chamado patriotismo constitucional, e seguímolo a facer. E
quero reiterar que os dereitos constitucionais e liberdades
constitucionais que a Constitución lles atribúe aos cidadáns
no título I, e os que lles atribúe coa lexislación que desenvolve eses principios aos seus representantes electos, non se
poden vulnerar polas boas, están por riba dos regulamentos
e, máis aínda, por riba das interpretacións específicas que
faga dos regulamentos calquera órgano de goberno de calquera institución política. E entender iso e practicalo forma
parte realmente da cultura democrática, ou forma parte da
cultura democrática saber distinguir entre o cabreo e a indignación, entre os exabruptos que se boten porque ese día un
se ergueu con mal pé, ou porque ten xenreira a tal grupo
político, do que é o exercicio da dignidade, que naturalmente, fronte aos atropelos, transfórmase en exercicio da indignación.
Por iso me entristece o que está a acontecer, porque aínda
onte eu fun requirido para ter unha conversa –da que non
vou dar conta aquí, naturalmente– dende os órganos de
dirección desta Cámara para podermos contribuír a resolver
problemas que existen para a convivencia, e a miña actitude
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foi de absoluta disposición, como xa fixera constar nun
escrito dirixido...
A señora PRESIDENTA: Señor Beiras, eu rogaríalle que se
centre na cuestión na que estamos hoxe.
O señor BEIRAS TORRADO: Bueno, pois ben, entón...
Vale, pois xa ven vostedes. O que estou intentando é sosegar
as cousas. Pero non me faga dicir aquilo que é moi... –e non
o tome como unha alusión persoal– aquela máxima británica –e non vai referida a ninguén aquí–, pero quero recordar
unha máxima británica moi coñecida, archicoñecida, que
dicía máis ou menos, traducida, que os regulamentos se fixeron para que as persoas intelixentes os tomen como referencia e os imbéciles os sigan ao pé da letra. Non é miña.
Eu vou expoñer esta emenda de adición á moción número 1387 que ten unha finalidade. Non vou falar máis das preferentes, etc., porque non se trata de falar moito, trátase de
actuar. Á xente os problemas resólvenselle con acción política. Podemos pasarnos meses aquí debatendo, civilizada ou
incivilizadamente, ¿e que? ¿E a xente de fóra, a que tanto
se...? O que quere é que se lle resolva. Cando se indigna e
vén aquí e manifesta indignación é porque non se lles resolve, e porque se lles mente, por riba.
Entón eu quero deixar a posición que fundamenta esa
emenda de adición, a nosa lectura. Hai unha cuestión que é
crucial, que é que o colectivo de afectados polas preferentes, as subordinadas, etc., no seu conxunto sexa considerado como aforradores e non como investidores. Porque ese é
o problema, precisamente, da aplicación que se está a facer,
mecanicamente, incluso das directrices ou das pautas emanadas das institucións europeas, ¿verdade? Porque, claro,
unha cousa é que haxa un fondo de pensións ou unha compañía de reaseguros que operan en Bolsa e que fan un investimento especulativo en operacións de alto risco, poñamos
que collan un gran paquete de preferentes emitidas polas
caixas, e outra cousa é casos como os que se mencionaban
hai un momento aquí ou como os que a nós mesmos –Eva,
Fajardo, Chelo e mais eu–, nas terras do Val Miñor, cando

fomos alí e eles tres ficaron a pasada noite pechados nunha
das caixas –nos choios estes, caixas automáticas, caixeiros–, nos contaban. É que calquera que teña un pouco de
sensibilidade humana sae dalí destrozado, e sae coa convicción de que se un é aquela muller que traballou de redeira
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na praia da Ladeira, na Ramallosa, toda a vida, ou aquel
home que era cesteiro e facía nasas para o marisco, e cando
chegaron ao final xubiláronse e o pouco que tiñan e o que
foran aforrando metérono nas preferentes e agora estaban
como estaban... Un ponse nese sitio, no sitio deles... e dígolles a verdade, francamente, eu póñome nese sitio, no lugar
deles, e eu collo un fungueiro, vou ao que mas meteu e féndolle a cabeza, e despois que me metan na cadea. Franqueza absoluta, non sería capaz de reprimirme. Entón, coidado,
cando alguén está como o caso que se acaba de relatar, está
así, e o que escoita son as explicacións absolutamente surrealistas, cando non cínicas, hipócritas, absolutamente falsarias, que demostran ter un croio aquí dentro no canto desa
víscera que se chama corazón, que profira determinadas
ameazas...
Polo tanto, o importante é considerar que son aforradores, e, polo tanto, con dereito a sérenlles devoltas as cantidades íntegras de cadansúas participacións preferentes ou
obrigas subordinadas, sen quitas nin canxes por accións nin
títulos polo estilo. E que só poderán, en cambio, ser segregados dese conxunto obxecto dun tratamento diferente do
devandito aqueles casos individualizados nos que se demostre seren grandes operacións de investimento de índole especulativa realizadas por persoas xurídicas ou físicas. ¿Por
que? Porque o acordo que se tomou, seica, aínda recentemente nas Cortes máis ben vai na dirección contraria, de
coller o conxunto e empezar a mirar cales son realmente
xente enganada. Non, foron todos.
Un picariño calquera do submundo dos arrabaldos de
Vigo ou da Coruña –un picabilletes, como se lle chama na
miña aldea, por exemplo– que furta un reloxo ou unha carteira, se non ten sorte de que o xuíz –sempre que sexa
menor de idade– sexa unha persoa razoable, pode pasar
agardando un xuízo por iso, metido na cadea, un ano, dous
anos. Dirixentes de entidades financeiras que fixeron unha
estafa monumental andan por aí tan rampantes. E a vostedes aínda lles parece que ante todos os casos de corrupción,
que están na sociedade antes de estar na política, sempre o
dixen, non hai corrupción na política se non hai corrupción
na sociedade, o señor Botín é máis corrupto que calquera
ministro ou ex ministro do Partido Popular. A culpa é dun
poder político que non o pon no seu sitio, que se arruga,
que non ten a coraxe política de dicir: o poder é o político
democrático...
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A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señor Beiras.
O señor BEIRAS TORRADO:... non exerce a democracia
nunca. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia ten a palabra a señora Pouso Maneiro.
A señora POUSO MANEIRO: Grazas, señora presidenta.
Boas tardes, señores e señoras deputadas.
Ben, a miña intervención nesta Cámara obedece á presentación da emenda á moción presentada polo Partido
Socialista de Galicia sobre o problema das persoas afectadas
pola fraude das preferentes.
Primeiramente, antes de centrarme no tema e na emenda
que nós presentamos desde o Partido Popular, quixera facer
unha resposta á intervención que fixo a señora Gallego. Eu
creo que a señora Gallego, no pleno do mes de decembro,
estivo un pouco despistada no que se refire á intervención do
señor conselleiro. Dixo vostede que veu aquí enganar. Vostede non se enterou, o señor conselleiro non enganou a ninguén. O señor conselleiro veu aquí explicar todo o que fixera o Goberno galego en relación co tema dos afectados polas
preferentes; sinal de que debía estar vostede noutra onda ou
un pouco despistada.
Pide vostede que o señor conselleiro lle defina os perfís.
Señora Gallego, o señor conselleiro non é competente para
definir os perfís, esa é competencia das entidades bancarias
e da auditora que ten que supervisar a entidade bancaria que
está neste momento intervida.
Piden vostedes respostas á arbitraxe. As respostas á arbitraxe por parte do Goberno galego estanse dando unha vez
que as acepta a entidade bancaria e unha vez que ten ese
visto bo da auditora correspondente.
Pide vostede, tamén, ese asesoramento xurídico para
evitar o taxazo xudicial. Non poña en dúbida que a todas
aquelas persoas que carezan de medios económicos –e non
se poden ter en conta os medios económicos que teñen

neste momento cativos polas preferentes– a Xunta de Gali-
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cia as vai apoiar e respaldar. Diso non teña vostede a menor
dúbida.
Fala vostede, señora Gallego, de deixación de funcións.
¡Hai que ter atrevemento para vir a esta Cámara a facer referencia á deixación de funcións cando o problema das preferentes se arrastra dende hai moitísimos anos! Voulle dicir, o
problema da comercialización fraudulenta das preferentes
arrástrase dende o ano 2008, cando gobernaban vostedes en
Madrid.
Dende o Partido Popular queremos dicirlles aos señores
do BNG, ao señor Jorquera, que vostede explicaba aquí que
falou cos afectados das preferentes o día do pleno. Si, vostedes falaron cos das preferentes o día do pleno, e vostedes
subiron á tribuna de invitados, na que, cando había ameazas
aquí de que ían correr ríos de sangue, membros do seu grupo
estaban aplaudindo ditas ameazas... (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Si señor, e están as fotografías na prensa. (Aplausos.)
Voulle dicir máis, señor Jorquera. Aos do Partido Popular non nos fixo falta chegar ao día do pleno de decembro
para falar cos afectados das preferentes. Os do Partido Popular levamos moito tempo en contacto con asociacións de preferentes, e cos cidadáns en concreto afectados polas preferentes, intentando buscar unha solución a ese problema.
(Aplausos.) Voulle explicar a continuación como se demostra que se está a carón das vítimas e non dos que vostedes tildan de estafadores, iso virá a posteriori.
Señor Beiras, facía vostede referencia aquí a unha interpretación do Regulamento, a unha cita. Ben, lamento que
marchase porque se ve que está afectado; eu creo que todos
estamos afectados por este tema. Bueno, ese cualificativo eu
creo que tamén se lle pode, digamos, adxudicar ao que le o
Regulamento e o malinterpreta.
Queremos dende o PPdeG mostrar o noso apoio a todas
aquelas persoas aforradoras que foron vítimas dunha comercialización indebida de produtos financeiros complexos de
risco elevado, que poden xerar rendibilidade pero tamén
poden xerar importantes perdas no capital investido. As
razóns da comercialización masiva das preferentes obedecen
á necesidade de financiamento determinado de entidades
financeiras. Dita inversión estábase integrando nos activos,
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no patrimonio neto da entidade, e non como pasivo das entidades. A problemática que temos agora mesmo enriba da
mesa non é tanto o carácter complexo destes produtos, senón
que a devandita comercialización foi realizada a clientes
minoristas que nada tiñan que ver co perfil inversor ao que
ían destinados estes produtos.
Así as cousas, atopámonos con situacións realmente
agravantes, como se fixo referencia aquí anteriormente por
outros deputados. A esta situación, señora Gallego, non chegamos nin de casualidade nin como causa de azar. Esta situación –eu creo que é conveniente facer un pouco de memoria–, que afectou a milleiros de familias, de aforradores galegos e en todo o Estado español, vén por unha praxe errónea
de políticas económicas durante anos de Goberno socialista;
e voullo explicar, señora Gallego, ría vostede o que queira.
Hai sete meses, o 16 de xuño de 2012, o señor Rodríguez
Zapatero declaraba publicamente que, se tivésemos aforrado
máis, España estaría sufrindo menos a crise.
Cando... (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
Non, non, permítame. ¿Sabe de que nos tildaban, señora
Gallego, aos do Partido Popular cando lles estabamos advertindo de que tiñan que tomar vostedes medidas para afrontar
esa crise que nos viña encima? ¿Sabe de que nos tildaban?
De antipatrióticos y de alarmistas. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.) Si, si...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora POUSO MANEIRO: ¿Sabe que nos dicían, señora
Gallego? Dicíannos que España estaba a salvo da crise
financeira, ¡mesmo lle iamos pasar diante a Alemaña e a
Francia! Estaban vostedes coas previsións un pouco erróneas.
Nós queremos dar explicacións, por parte do noso grupo,
das actuacións que se levan feito dende o Goberno da Xunta
de Galicia con referencia a este tema.
Das nove emisións de preferentes vixentes, a maior parte
realizáronse cando o Goberno central estaba gobernado por
socialistas mentres aquí en Galicia estaba gobernando o
bipartito. O Goberno galego está –como ben lle dixen– a
apoiar os afectados das preferentes con determinación dende
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o primeiro momento. Fomos a primeira e a única comunidade autónoma que aprobou un plan de actuación específico
para atender os afectados; por certo, despois de varios acordos unánimes nesta Cámara. Instamos as entidades financeiras a promover solucións. Reforzamos a colaboración coa
Fiscalía de Galicia, remitindo máis de dous mil expedientes
que posibilitaron a presentación dunha demanda colectiva.
Por parte do Goberno da Xunta fixéronse xestións coas autoridades comunitarias, co Banco de España, co FROB, coa
Comisión Nacional do Mercado de Valores, frutificando
estas xestións en facer realidade a vía da arbitraxe o 19 de
xullo do 2012, unha vez que Bruxelas lle deu o seu visto bo
a esta solución.
Fíxose unha aposta clara por esta vía, pola arbitraxe de
Consumo; unha vía na que fomos pioneiros en España e
unha vía coa que moitos dos afectados puideron xa recuperar os seus aforros. Esta vía da arbitraxe conformouse como
a máis áxil, rápida e gratuíta para os prexudicados. A arbitraxe de Consumo é unha arbitraxe institucional, suxeita a
unha regulación estatal específica, unha vía extraxudicial.
Neste caso, dúas persoas que teñen un problema sométense
a unha terceira para encontrar unha solución a ese problema,
e a resolución dese laudo arbitral ten a mesma validez que
unha sentenza xudicial. Polo tanto, a Xunta non pode obrigar a ningunha desas partes a seguir o procedemento. Ten
que ser o propio afectado, primeiramente, quen o solicite e
ten que ser a entidade bancaria, despois do visto bo neste
caso das auditoras correspondentes, quen o admita.
Os prexudicados están acudindo a través do Instituto
Galego de Consumo, e, unha vez que reclaman, o Instituto
Galego e a Administración trasladan a súa petición ao banco,
que é quen decide ou non aceptala, despois de someter os
expedientes á consultora externa, tal e como nos obriga a
Comunidade Económica Europea. No caso que afecta a
Novagalicia Banco corresponde a auditora Price Waterhouse Coopers, e este é o procedemento que se está a seguir.
Non escatimamos nin medios humanos nin materiais
para poder acadar un maior número de solucións a todas
aquelas demandas que fosen aceptadas pola entidade financeira. Así, habilitáronse puntos de información e asesoramento aos afectados, reforzáronse as oficinas do Rosal, Tui,
Vilagarcía, Cangas, Ponteareas, Cambados, Boiro, Mos e
outras moitas máis, ademais das grandes cidades de Galicia.
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Fixéronse xornadas formativas para todos aqueles profesionais que ían atender nas oficinas de Consumo, así como nas
oficinas de asociacións de consumidores. Este traballo permitiu preto de trece mil laudos, todos eles favorables, en
torno a cen á semana, cando vostedes, algún grupo desta
Cámara, rexeitaban esta vía arbitral e incluso celebraron
asembleas para informar á xente de que rexeitasen acudía a
esta vía...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora POUSO MANEIRO:... co cal estarían privando, a
toda esta xente que hoxe en día ten recuperados os seus aforros, de telos.
Polo tanto, dende o noso grupo o que lle presentamos é a
emenda de manter os medios humanos e materiais precisos
no sistema de arbitraxe en materia de preferentes ou obrigas
subordinadas establecido no Instituto Galego de Consumo,
co obxecto de garantir a axilidade dos procedementos. Solicitar de Novagalicia Banco –que é a quen corresponde–...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
A señora POUSO MANEIRO:... facer públicos os criterios
de inclusión e exclusión da arbitraxe. Prestar asesoramento
xurídico a todas aquelas persoas que posúan participacións
preferentes e obrigas subordinadas e analizar a base legal
para establecer a viabilidade de impugnar a normativa de
reestruturación do sistema financeiro.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
A señora POUSO MANEIRO: Máis nada e moitas grazas.
(Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Maneiro.
Polo Grupo Parlamentario autor da moción ten a palabra
a señora Gallego Calvar.
A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señora presidenta.
Eu ben entendo que no Grupo Parlamentario Popular e
no Partido Popular, que se defende por riba de todo o mer-
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cado e a economía, incluso por riba da política, se lle siga
chamando hoxe, despois de dezasete anos, Comunidade
Económica Europea ao que dende 1996 é Unión Europea.
Ben o entendo.
Tamén entendo que veñan aquí á tribuna a falar neste
Parlamento de Galicia e que confundan o executivo co lexislativo, anunciando aquí unha deputada do Grupo Parlamentario Popular medidas que lle corresponden dicir ao Goberno de Galicia. Tamén o entendo.
Pero mire, eu, se queren vostedes botarlle a culpa a Zapatero das participacións preferentes, pois ten a culpa Zapatero. Gobernaba no ano 2002, a lexislación pola que se autorizou este tipo de produtos fíxoa no 2002 José Luis Rodríguez
Zapatero e foi el, ademais, o que chamou ás casas dos paisanos, de galegos e galegas, levounos á sucursais das caixas
de aforros e lles dixo que subscribisen... (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
A señora GALLEGO CALVAR:... as participacións prefe-

rentes e as obrigas subordinadas.

A señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
A señora GALLEGO CALVAR: Rozan vostedes o ridículo.
E, por suposto –vou ter que estar de acordo co señor Beiras–,
rozan vostedes o esperpento. Viña ben traído hoxe o señor
Valle-Inclán a este Parlamento con esa actitude do Partido
Popular.
Miren, o que pensan as persoas estafadas polas participacións preferentes e polas obrigas subordinadas xa llelo
dixeron a vostedes, xa llelo dixeron a vostedes aquí, en
directo. Claro, vostedes estráñanse das reaccións das persoas, pero despois de escoitar a un conselleiro sacarse do
medio, e hoxe aquí vostedes, na súa intervención, volverse
a sacar do medio e cargar toda a culpa encima dun señor
que foi presidente do Goberno de España, ¿como non vai
estar indignada a xente que foi estafada? (Aplausos.) ¿Para
que están vostedes no Goberno? ¿Para que? ¿Para facer
que? ¿Para defender os señores empresarios galegos? Que
rápido saíu o señor Feijóo a dicir que había que preocuparse polo que investiran en Novagalicia Banco porque podí110
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an perdelo. Para iso están vostedes no Goberno, porque
para defender as persoas estafadas que en Galicia teñen os
seus aforros atrapados nesta gran estafa, parece que vostedes non están.
Pois sigan así, señores do Partido Popular, que as persoas estafadas xa lles van dicir todos os días, como lles están
dicindo nos concellos e na rúa, o que pensan da súa política
e o que pensan de vostedes. Porque miren, digan o que
digan, non teñen vostedes ningún impedimento legal para
solventar este problema a través da arbitraxe. Digan o que
digan, non teñen vostedes ningún impedimento económico
para solventar este problema a través da arbitraxe. O que si
teñen vostedes é un problema ideolóxico. Probablemente a
vostedes non lles vén ben defender a mariñeiros, a redeiras,
a xubilados, a estudantes. Probablemente non lles vén ben a
vostedes defender este tipo de persoas, seguramente non lles
cae ben coa súa ideoloxía e lles parece mellor defender
–como dicía– as empresas, as grandes empresas que fixeron
os investimentos. Por iso é polo que están vostedes preocupados, señores do Partido Popular.
Non é, polo tanto, nin un problema legal nin un problema económico, é un problema ideolóxico. Vostedes gobernan co pau e a cenoria e aos estafados polas preferentes decidiron darlles pau. É o que vostedes están facendo neste Parlamento hoxe.
Miren, eu fixen unha intervención inicial chamándoos ao
consenso, apelando á responsabilidade, porque, ademais, así
mo demandaron os representantes...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora GALLEGO CALVAR:... das plataformas de estafados. Vostedes néganse sistematicamente a solventar este problema e nós si que nos imos poñer do carón das persoas estafadas e non do seu, señores do Partido Popular.
Por suposto, agradezo o apoio a esta moción por parte
tanto do Bloque Nacionalista Galego como da Alternativa
Galega de Esquerda, e acepto as emendas que presentan de
engádega no Bloque Nacionalista Galego e a primeira emenda de adición tamén da Alternativa Galega de Esquerda,
posto que a segunda entendo queda subsumida coa que
tamén presenta en último lugar o Grupo do Bloque Nacio111

nalista Galego. Agradézolles o seu apoio e agradézolles
tamén as súas intervencións.
E, señor conselleiro de Economía, siga vostede así, siga
vostede vindo a este Parlamento a dicir mentiras aquí desde
esta tribuna, mentres os que estaban arriba sentados negaban
que a arbitraxe estivera funcionando. Sigan vostedes así,
seguen as persoas pechadas nos concellos, ...
go.

A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señora GalleA señora GALLEGO CALVAR:... seguen as persoas protes-

tando na rúa e vostedes instalados na política do pau, do pau
ás persoas humildes e defendendo sempre os poderosos.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Pasamos á votación das mocións.
Pechamos as portas.
Comezamos pola primeira das mocións, do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, que xa dixo
que aceptaba a emenda do Bloque Nacionalista Galego. Polo
tanto, votamos a moción coa emenda de engádega do Grupo
do Bloque Nacionalista Galego.
Votación do texto transaccionado da Moción do G.P.
da Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de D.ª
Yolanda Díaz Pérez e D. José Javier Ron Fernández,
sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno
galego en relación co financiamento da Real Academia
Galega
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 30; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta moción.
Señor Beiras, estabamos a votar a primeira. (O señor
Beiras Torrado pronuncia palabras que non se perciben.)
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Ben, agora votamos a segunda, que é o que vostede di
que á moción do Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia teñen de emenda de engádega, a do Bloque Nacionalista Galego e o primeiro dos puntos da Alternativa Galega de Esquerda.
Votación do texto transaccionado da Moción do G.P. dos
Socialistas de Galicia, por iniciativa de D.ª María Carmen
Gallego Calvar, sobre as actuacións que debe levar a cabo
o Goberno galego en relación co problema das persoas
afectadas pola fraude das participación preferentes e das
obrigas subordinadas das entidades financeiras.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado: votos a
favor, 32; votos en contra, 40.
O resultado da votación é negativo.
En consecuencia, queda rexeitada esta moción.
A señora PRESIDENTA: Continuamos coa orde do día, co

punto 5, de proposicións non de lei ante o Pleno.

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de D.ª Ana Belén Pontón Mondelo e
D. Cosme Eladio Pombo Rodríguez, sobre a derrogación
polo Goberno galego do Decreto 79/2010, do 20 de maio,
para o pluringüismo no ensino non universitario, e a aplicación das medidas contidas no Plan xeral de normalización da lingua galega
A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular.
(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte
emenda a esta proposición non de lei.
Emenda de substitución
Débese substituír a parte resolutiva pola que segue a
continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a aplicar o
Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo no ensino non uni-
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versitario de Galicia, desbotando a confrontación política
sobre a lingua, de acordo coas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que só anulan cuestións de índole técnica en dous artigos.”)
A señora PRESIDENTA: Para formulala ten a palabra a
señora Pontón Mondelo.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señora pre-

sidenta.

Moi boas noites.
Imos agardar a que poidan marchar os conselleiros, que
vemos que teñen présa por abandonar o pleno.
Ben, hoxe o Bloque Nacionalista Galego trae de novo
–aínda que non lles interese aos deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular– un debate que para nós é moi
importante, que é sobre a situación que ten o idioma do noso
país e a urxente necesidade de que o Partido Popular, a
Xunta de Galiza rectifique unha política que hai que cualificala claramente como de xenocidio cara ao noso idioma,
unha política de acoso e derrubo contra o galego, que, efectivamente, tivo a súa máxima expresión na pasada lexislatura no mal denominado Decreto do plurilingüismo.
Un decreto, señorías, que hai que lembrar que tivo en
contra toda a comunidade educativa, que tivo o rexeitamento de miles de persoas, que se mobilizaron contra o mesmo
inda hai poucos días na cidade de Santiago de Compostela,
convocadas pola plataforma Queremos galego, plataforma
que aglutina máis de 700 entidades do noso país e á que
hoxe tamén queremos agradecerlles aos seus representantes
que veñan seguir en vivo este debate. Pero tamén tivo en
contra institucións como o Consello Consultivo da Xunta de
Galiza, como a Real Academia Galega, como as universidades ou como o propio Consello Escolar de Galiza.
Mais o Partido Popular, con esa particular visión que ten
do diálogo coa sociedade, pois efectivamente, non atendeu a
razóns, non escoitou a ninguén e seguiu a adiante coa súa
política lingüicida. Mais agora, se estas voces xa tiñan auto-

ridade moral, vense cargadas de novos motivos e de novas
razóns, razóns que están nas sentenzas do Tribunal Superior
de Xustiza de Galiza, que tumban os alicerces deste decreto
112

Número 8
12 de febreiro de 2013

e que cuestionan os instrumentos cos que a Xunta de Galiza,
cos que o Partido Popular quería impoñer a súa política de
erradicación da lingua galega no ensino, fundamentalmente
na etapa infantil.
Estas sentenzas converten este decreto nun morto vivente, desautorizan toda a política que fixo a Xunta de Galiza
nesta materia na última lexislatura, e eu quero dicirlles que
non estamos a falar de cuestións técnicas, como poñen vostedes na súa emenda, senón claramente de sentenzas rotundas que cuestionan a política que nesta materia fixo o Partido Popular e que determinan a ilegalidade deste decreto.
Anulan o artigo 5.2 e 12.3. Estas sentenzas din que o decreto vulnera a configuración dun dereito fundamental como é
o dereito á educación, no que os poderes públicos teñen a
responsabilidade de programación xeral do ensino e de cuxa
potestade a administración, neste caso a Administración
educativa, non pode abdicar. Anulan tamén o artigo 12.3,
establecendo que se vulnera a Lei de normalización lingüística e o fomento do uso progresivo do galego.
E tamén hai que resaltar a interpretación que fan dos
apartados 1, 3 e 4 do artigo 5, pois claramente din que,
segundo a interpretación que marca o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza, non poderá haber aulas exclusivamente
en español e deberán fixarse medidas para a adquisición do
galego en contornos castelanizados. E esta era precisamente
unha das cuestións que este decreto varría, que impoñía e
que permitía que houbera aulas, sobre todo na etapa infantil,
exclusivamente en español, e esta sentenza di que iso non
pode, estas sentenzas din que iso non pode producirse.
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este é un triste papel tanto para a Xunta de Galiza como para
o propio Partido Popular; atacan a lingua galega, perverten o
sistema legal e eu diría máis, que o sentido común e a lóxica de calquera galego e calquera galega de ben, que sería,
efectivamente, defender e amparar o seu idioma e non atacalo, como están vostedes a facelo.
Vai ser esta a primeira vez na historia da democracia que
en todo o Estado español un Goberno recorre aos tribunais
contra a súa lingua propia. Mais tamén é certo que, nesta
triste historia de primeiras veces, vostedes son os primeiros
que en trinta anos lexislaron e actuaron con tanta brutalidade contra a nosa lingua, contra o noso idioma.
E eu xa sei, ou agardo, ou ao mellor me sorprenden nesta
nova lexislatura, que vostedes van vir aquí dicir que están a
favor do idioma, que todo isto son cousas que nos inventamos os nacionalistas; pero, efectivamente, o movemento
demóstrase andando, e os pasos que vostedes dan en relación co idioma é de ataque, non de defensa, non de apoio,
non de promoción. Vostedes ata se atreveron a cuestionar a
necesidade de normalización do idioma galego. Atacan o
idioma no ámbito legal e tamén no ámbito económico, porque desde logo é deleznábel que un Goberno destine o
0,06 % do seu orzamento ás políticas de apoio á normalización da lingua galega.

dade e pretenden facernos aquí unha interpretación malévola, ¿non? Desde logo a nota coa que a Consellería de Educación valorou esta sentenza é ridícula, é un insulto á intelixencia.

E nós temos claro que detrás desta política hai un deseño,
unha concepción política que ten o Partido Popular –e definiunos moi ben o señor Wert–: españolización, fobia contra
o galego, porque, efectivamente, vostedes queren ir aniquilándonos pouco a pouco; aniquilan os nosos sectores produtivos, queren aniquilar os nosos sectores culturais e tamén
queren ir pouco a pouco nunha política de aniquilación do
noso idioma. E son, desde logo, vostedes expertos en darlle
a volta á realidade e xustificaron toda esta política en base a
mentiras, en base á demagoxia, e, desde logo, fraco favor
lles fixeron ás xeracións futuras e fraco favor lle fan á dignidade do noso país.

E nós seguímonos preguntando, igual que se preguntan
milleiros de persoas, que se realmente, tal e como vostedes
din, estas sentenzas avalan a súa política lingüística, ¿cal é a
razón que leva á Xunta de Galiza a recorrer estas sentenzas?
Terán vostedes que explicalo, porque, desde logo, é algo que
non se entende. Desde logo o que si que nos parece é que

E está claro que, ademais, vostedes teñen un esquema
claro e definido, que é ir atacando e laminando naqueles
contextos onde o galego ten unha situación de maior debilidade, como é no ámbito das cidades. Eu non sei se a vostedes non lles dá para pensar os datos que se publicaron hai
pouco, uns datos dun informe que fixo a Mesa pola Nor-

Mais nós, polo que levamos lido, polo que levamos
escoitado por boca do Partido Popular, xa vemos que máis
unha vez vostedes queren negar a realidade, foxen da reali-
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malización Lingüística, sobre cal é a situación do ensino e
do galego no ensino infantil. O galego está ausente do
95 % dos centros das cidades galegas, xustamente nos contornos onde sería máis importante que eses nenos e esa
nenas tiveran unha socialización e unha escolarización en
galego.
Porque saben, ademais, que os estudos científicos –non a
súa demagoxia, non a súa propaganda– o que din é que son
precisamente os casteláns falantes os que teñen problema
para adquirir un coñecemento pleno do idioma galego neste
país, é dicir, que están saíndo nenos e nenas das escolas
deste país sen dominar plenamente o galego e que iso non
pasa nunca en ningún caso no que se refire aos nenos e nenas
que teñen como lingua inicial o galego. Polo tanto, vostedes
saben perfectamente o que están facendo, e estes datos son a
evidencia clara de que as intencións que tiñan vostedes con
este decreto é avanzar nun proceso de desgaleguización
desta sociedade, e que efectivamente a vostedes non lles
importa para nada a realidade.
E cremos nós que o Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza lles dá unha oportunidade de rectificar e que deberían de escoitar a cidadanía, que reclama e que lles di que
quere galego. Deberían de escoitar todos os informes e as
institucións que dixeron que esta política é unha política suicida contra o galego. Deberían de escoitar vostedes, que son
tan papanatas da Unión Europea, o Consello de Europa, que
lles acaba de volver tirar das orellas, que lles di e que lles
está recordando que están incumprindo, incumprindo non só
a lexislación galega, senón a Carta europea das linguas
rexionais ou minoritarias, que está moi preocupado por
todos os recortes que vostedes fixeron e que polo tanto
tamén lles está indicando que esa política é unha política sen
sentido e unha política de ilegalidades.
Eu creo que un Goberno que comete unha ilegalidade
deste calibre só pode ser cualificado como un Goberno de
delincuentes, que é o que están facendo vostedes coa lingua
galega.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor, señora
Pontón.
A señora PONTÓN MONDELO: Porque un delincuente é
aquel que incumpre as leis, e vostedes vulneraron a legali-
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dade, e o que agardamos nós é que non se convertan en reincidentes.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra o señor
Baamonde Díaz.
O señor BAAMONDE DÍAZ: Moitas grazas, señora presidenta.
Señora Pontón, oíndolle falar de xenocidio, de acoso, de
chamar delincuentes aos que non pensan como vostede, o
primeiro que inevitablemente se lle vén á mente a un son
aquelas palabras de Alonso Montero: “o nacionalismo quere
tanto a lingua que a vai acabar afogando”, ou aquelas outras
de Méndez Ferrín queixándose de que ás veces hai algúns
que confunden o galego co idioma do Bloque.
E miren vostedes, señora Pontón, quen deberían de
escoitar a sociedade galega son vostedes; terían que escoitar
a sociedade galega, que lles está dicindo a gritos, e que o
dixo con expresión de soberanía no ano 2012 e tamén no ano
2009, cousas moi claras: primeiro, que en Galicia hai dúas
linguas, o galego e o castelán; o galego, lingua propia de
Galicia, e o castelán, lingua que falan por dereito propio
moitas persoas nesta terra. (Aplausos.)
En segundo lugar, que galego e castelán deben de coexistir pacificamente e que esa coexistencia ten que establecerse sobre os criterios do equilibrio e da liberdade de uso.
En terceiro lugar –dígollo eu claramente–, para nós, para
o Partido Popular, que en Galicia existan dúas linguas non é
ningún problema, é unha riqueza que nos distingue e é unha
riqueza que temos que saber aproveitar e potenciar. (Aplausos.)
Respecto da iniciativa que vostede presenta, voulle dicir:
en primeiro lugar, descansa sobre dúas premisas erróneas.
Mire vostede, non é certo que o Decreto do plurilingüismo
sexa unha imposición do Partido Popular e que fora rexeita114
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do masivamente pola sociedade galega. Quen rompeu o consenso inicial foron vostedes, coa aplicación unilateral do
decreto do bipartito. Como iso provocou unha satisfacción
importante en grandes sectores da sociedade galega, o que
fixo o Partido Popular foi incorporar expresamente no seu
programa electoral a derrogación dese decreto, e, unha vez
obtido o triunfo nas urnas –que é onde hai que obtelo–, cumpriu unha promesa electoral. Polo tanto, de imposición nada,
cumprimento dunha promesa electoral.
En segundo lugar, tamén é erróneo o que está dicindo
vostede de que agora mesmo veñen reforzar ese propósito de
derrogación as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia. Non é verdade, señora Pontón, non é verdade que o
Tribunal Superior derrogase o Decreto 79/2010 do Partido
Popular. Non é verdade nin sequera que derrogase aspectos
substanciais ou fundamentais do mesmo; o único que derrogou son aspectos técnicos de aplicación, singularmente dous
parágrafos, un referido á consulta aos pais, que non o exclúe,
que o único que elimina é o carácter vencellante da mesma,
e un segundo que fai referencia ao ensino das linguas, onde
establece que, efectivamente, a aprendizaxe debe prevalecer
sobre a utilización libre nese ámbito. Ergo, e utilizando un
argumento puramente xurídico, sen entrar en matices políticos, se o Tribunal Superior non invalida a parte substancial,
non invalida os aspectos fundamentais e rectifica o 90 %,
non vén derrogar o decreto senón que o vén confirmar.
E, miren vostedes, a quen desautoriza o Tribunal Superior non é ao Partido Popular, desautorízaos a vostedes, que
eran os que estaban empecinados en que era ilegal a totalidade do Decreto do plurilingüismo. Non só non é ilegal
senón que o Tribunal Superior confirma plenamente a súa
valía neses aspectos esenciais.
Agora ben, por esa razón nosoutros non podemos votar a
iniciativa tal e como vostede a plantexa, pero nosoutros sempre estivemos abertos, señora Pontón –non coma vostedes–,
á posibilidade de consenso; incluso nalgúns casos o acadamos na anterior lexislatura. Por iso agora reiteramos esa
vontade de consenso. Xa o presidente da Xunta, nesta
mesma sede parlamentaria, lles fixo unha oferta de consenso arredor desas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia. Agora reiteramos esa vontade e por iso presentamos unha emenda; unha emenda de substitución, non substantiva, que ten por obxecto visualizar, facer efectivo, ese
115
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compromiso de consenso do presidente para sacar a lingua
do debate partidario e da confrontación política. Artellámolo dunha maneira moi sinxela, moi fácil, moi clara e que non
ten dificultade ningunha para ser entendida; outra cousa é
que queira ser entendida.
Se vostedes poñen como punto de referencia as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nosoutros
estamos dispostos a aceptar esa referencia. Por iso a emenda
o que traslada é a oferta de facer a aplicación do Decreto do
plurilingüismo...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
O señor BAAMONDE DÍAZ:... de acordo coas sentenzas do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Nosoutros non
derrogamos o Decreto do plurilingüismo na parte en que foi
ratificado polo Tribunal Superior, peso si estariamos dispostos a facer a súa aplicación de acordo coa doutrina asentada
por esas sentenzas. Vostedes, loxicamente, terían que admitir o decreto na parte en que non foi invalidado e na que,
polo tanto, é ratificado. Porque, miren vostedes, se se quere
tomar como referencia o Tribunal Superior, hai que tomalo
con lealdade e non de maneira partidaria. Non se pode tomar
o decreto no que convén e non tomalo no que non convén.
Por esa razón a nosa oferta é unha oferta ampla, unha oferta
clara e unha oferta absolutamente leal.
E non veña tampouco con iso de transformar a figura
literaria da metonimia nunha responsabilidade política...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor BAAMONDE DÍAZ: ¡Oia!, a parte polo todo na
política non vale. As sentenzas invalidan dous decretos, non
a totalidade do mesmo. Polo tanto, a nosa oferta de consenso está lanzada, vostedes teñen a resposta...
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Baamonde.
O señor BAAMONDE DÍAZ: Nela veremos se realmente
queren o consenso ou queren insistir na vella teima de que
non hai máis política lingüística que a determinada polo
nacionalismo.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
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A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de
Esquerda ten a palabra o señor Vázquez Díaz.
O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Boas tardes, xa noites, a todos e
a todas.
Comparto practicamente todos os argumentos expostos
pola representante do BNG; polo tanto, vou intentar non
repetir demasiado esas ideas e aportar algo que non se teña
dito xa, e máis cando xa non son horas para facer redundancias.
Neste sentido, teño que aclararlles e dicirlles claramente
aos señores do Partido Popular que con este decreto –do que
vostedes presumen– non teñen descuberto precisamente a
pólvora. Este debate co que vostedes someten á sociedade
galega foi xa superado a finais dos anos setenta por autores
como Rafael Ninyoles, quen estableceu xa dende aquela
época que todo o sistema educativo multilingüe tiña dúas
opcións, dous criterios fundamentais para ordenar o que é a
política lingüística: o criterio personalista, baseado fundamentalmente na posibilidade de elixir por parte dos pais o
idioma de escolarización dos seus fillos, e o criterio territorial, que se basea fundamentalmente en establecer a lingua
propia da comunidade como lingua de ensino e, polo tanto,
tender á inmersión lingüística a aquel alumnado que non
teña esa lingua da comunidade educativa receptora.
Polo tanto, xa eses estudos demostraron naquela época
que as políticas educativas lingüísticas baseadas na posibilidade de elección da lingua de escolarización ao único que
levaban era a favorecer a lingua dominante, que estaba
mellor posicionada, mellor pertrechada politicamente e que,
polo tanto, era entendida como unha lingua de prestixio por
parte da maior parte da sociedade, que tendía a escollela por
unha serie de conflitos que son evidentes. Ese modelo, o
modelo que se denominaba naquela época como “personalista”, é o modelo que vostedes definen e que vostedes esco-

llen neste caso. E escólleno porque é un modelo que ten
demostrado o seu fracaso en prol da defensa da normalización das linguas. Escúdanse, coma sempre, na liberdade de
elixir e fano porque é unha práctica propia dos neoliberais,
que sempre se enmascaran nese disfrace da liberdade de elixir, como facía o propio Milton Friedman, que xa publicou
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precisamente unha obra que se titulaba Libre para elixir,
¿verdade?
Pois ben, se o Estatuto de autonomía de Galicia di no seu
artigo 5 que o galego é o idioma propio de Galicia, debera
ser unha evidencia que a lingua de escolarización para todo
o alumnado galego fora o galego e non outra, ¿de acordo?
Polo tanto, tal e como os estudos sociolingüísticos demostran, teriamos que optar por un modelo territorialista, un
modelo territorial, como fan Canadá, en Quebec, Bélxica ou
Cataluña. Iso é o que demostran cos estudos sociolingüísticos, o demais é puro esoterismo.
Con todo, e a pesar desas evidencias, non fai falta discorrer, xa lles digo, nin descubrir a pólvora, e en favor do acordo e do consenso que vostedes sempre reclaman, por unanimidade nesta Cámara todos os grupos políticos acordaron
unha lei de normalización lingüística no ano 83 e un plan de
normalización lingüística no ano 2004 que apostaba por un
modelo mixto ou dual e que precisamente o que busca é un
equilibrio –utópico, na miña opinión– entre as dúas linguas;
un equilibrio que non é posible. Non é posible un equilibrio,
unha repartición, ao 50 % das linguas, como antes lles expliquei. Pero ben, optouse por un modelo mixto e dual no que
se reparten as asignaturas proporcionalmente no ensino.
Asumíronse riscos importantes, tamén por aqueles que
defendían a normalización lingüística, e a proba deses riscos
é que durante estes trinta anos o galego non acadou esa tan
ansiada normalización lingüística. Se o modelo fose válido,
teríase acadado.
Resulta, entón, evidente que un tratamento igualitario
das dúas linguas non pode resolver o problema da normalización lingüística, que esixe o que todo o mundo entende
como unha discriminación positiva, que é unha evidencia
tan aplastante e que é o que se aplica nas políticas de xénero, na defensa das minorías étnicas, etc. Polo tanto, a defensa da lingua debería pasar por esa discriminación positiva e
non por ese utópico tratamento igualitario que vostedes
defenden neste decreto.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Asumiuse ese acordo. Polo tanto,
non acusen vostedes de falta de xenerosidade a ninguén, e a
ninguén que defenda a lingua galega. Foron vostedes os
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reaccionarios; nego a maior, foron vostedes os reaccionarios
que romperon ese consenso que tanto custou, e fixérono en
contra de todos os organismos, como o Consello da Cultura,
Consello Consultivo, Consello Escolar de Galicia, Real Academia Galega, os representantes do profesorado, toda a
comunidade educativa e millóns e milleiros de cidadáns que
se teñen manifestado na defensa da lingua...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor.
O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Sobrepasaron vostedes a liña do
tolerable, e incluso contra seis sentenzas que anulan a
columna vertebral do seu modelo, que, como lles expliquei
ao principio, se basea nesa capacidade de elixir: o artigo 5.2,
a capacidade de elixir para as familias, e o 12.3, a posibilidade de elixir o alumnado a lingua que pretenden usar. Polo
tanto, vostedes decántanse por un modelo personalista xa
fracasado.
A señora PRESIDENTA: Remate, señor Vázquez, por
favor.
O señor VÁZQUEZ DÍAZ: E remato –e agradézolle a

paciencia–.

Vostedes, lonxe de asumir as sentenzas, fan gala dun
furibundo espírito lingüicida, e anuncian que presentarán un
recurso. Pasarán vostedes á historia como o único goberno
que atenta contra a súa propia lingua.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Vázquez.
O señor VÁZQUEZ DÍAZ: Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ten
a palabra o señor Caamaño Domínguez.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Presidenta, señorías, no
debate de investidura, o agora presidente da Xunta de Galicia sostivo neste hemiciclo que as diversas sentenzas ditadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o
chamado Decreto do plurilingüismo viñan validar non só a
legalidade da norma senón mesmo a política lingüística
levada a cabo pola Xunta de Galicia baixo o Goberno do
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Partido Popular. Nese momento, comprendín que o candidato falaba unha lingua distinta á de todos os galegos. Toda
Galicia sabía que o fallo das devanditas sentenzas declaraban a nulidade parcial do decreto por vulneración do dereito
fundamental á educación, agás o candidato á Presidencia da
Xunta de Galicia. Pouco despois, o candidato, nesa mesma
sesión, comezou a dubidar de si mesmo e, para arranxar as
cousas, ofrecíalle á oposición expresamente non recorrer a
sentenza se acordaban politicamente darse por satisfeitos
coa parte validada do decreto. Definitivamente pensei que
falaban unha lingua absolutamente descoñecida nun estado
democrático.
Como ben saben, señorías, nun estado democrático as
normas non se negocian; unha vez que están aprobadas,

están en vigor e vinculan a todos os poderes públicos. Era bo
que algúns dos intervenientes o tiveran novamente presente.
O que se fai é: derrógase e despois ábrese un proceso de
negociación coas novas forzas políticas para ditar outro
decreto, pero non se negocia nunca unha norma vixente.
Debería terse bastante claro. Como esas normas non se
poden derrogar e só cabe negociar derrogalas, os socialistas
de Galicia imos apoiar, por suposto, a iniciativa que aquí se
presentou.

Pero a incoherencia idiomática da Xunta non rematou aí.
Aos poucos días, o conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria volveu reiterar neste hemiciclo
que as sentenzas validaban a política da Xunta dun xeito
absolutamente incomprensible, e dúas semanas despois a
mesma consellería anuncia que as vai recorrer en casación
ante o Tribunal Supremo. Sería bo, señor Baamonde, que lle
pregunte –se é tan boa esa sentenza sobre o decreto– ao seu
conselleiro por que quere recorrer esas sentenzas ante o Tribunal Supremo; é bastante difícil de explicarllo a ninguén.
Se son tan boas as sentenzas e validan o decreto, entón, ¿por
que as queremos recorrer? Algunha razón haberá. A única
razón é que acaba de anular o corazón mesmo dese decreto
e da política plurilingüística, segundo a denominación que
ten esa norma da Xunta de Galicia.
Pero, ademais, esta dislexia política non é casual; como
outras moitas patoloxías ten a súa orixe nunha teima ou nun
complexo, e, a efectos meramente expositivos, poderiamos
falar aquí do complexo do bilingüismo cordial. Esta é a
causa de todo, un complexo profundamente ideolóxico que
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incapacita o partido no Goberno para entender minimamente cal é a realidade normativa e sociolóxica da nosa lingua
no país e que mesmo os incapacita para entendela nun lugar
tan delicado como son as escolas. E ¿en que consiste este
bilingüismo cordial? Se vostedes observan as intervencións
públicas de diversos dirixentes que ocupan cargos públicos
do Partido Popular, verán que falan media parte do seu discurso en galego e media en castelán, ou á inversa; é dicir, o
bilingüismo non é falar ben dúas linguas por completo e
alternativamente segundo os contextos, senón falar por partes. Claro, iso explica que leron nunha lingua os fundamentos da sentenza, noutra o fallo, e non foron quen de entender
o que a sentenza di. (Aplausos.) Efectivamente. Non se trata
de ler por partes, e menos nas escolas de Galicia. Non se
pode ler nas escolas de Galicia por partes, nin nas de Galicia
nin, como aquí se acaba de explicar, nas de ningún lugar nin
en ningún sistema educativo.
A nosa Constitución optou por un criterio claro, no artigo 3 –xa que tanto a queren, respéctena–, que é un criterio
territorial na distribución das linguas: o galego é a lingua
oficial de Galicia...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ:... –Grazas, presidenta.–,
e, polo tanto, no seu territorio é oficial para todos os efectos,
tamén para o efecto educativo. E ademais o Tribunal Constitucional díxonos que pode ser a lingua vehicular no sistema educativo galego, sempre que se garanta –como non
pode ser doutro modo– o coñecemento e o dominio pleno do
castelán. E eu sentín algún dirixente do Partido Popular dicir
cousas como: “Non, en Galicia ten que haber dúas linguas
vehiculares” Non, mire, vehiculares e curriculares só pode
haber unha nun sistema de ensino, non pode haber dúas.
Pódense aprender moitas, pero vehicular só pode ser unha.
¿E por que non lle gustou –e remato xa, presidenta– ao
Partido Popular o contido da sentenza do Tribunal Superior?
Porque dan xustamente, como dicía antes, no corazón do
problema. ¿Cal é? Pois esta estrutura, esta dislexia política
sobre o galego que ten o Partido Popular, fai que non queira
asumir responsabilidades, e pasárllela aos pais so pretexto
de exercer a liberdade: que decidan os pais a lingua dos seus
fillos. Claro, o que lle di o Tribunal Superior de Xustiza é
que o responsable da educación en Galicia é vostede, que os
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pais teñen un deber constitucional de escolarizar os seus
fillos e que vostedes teñen o deber constitucional como
goberno de Galicia de dotar de contidos, amparados polas
leis, o que os nosos fillos teñen que estudar e como, por
suposto. ¿Ou van decidir os pais se estudan matemáticas ou
historia?, ¿a que non?
A señora PRESIDENTA: Remate, señor Caamaño, por
favor.
O señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Polo tanto, o que lles di
é que esa liberdade era falsa, que manteñen unha idea de
liberdade lingüística completamente errada e que, baixo iso,
o único que hai é un deixamento profundo de funcións nas
competencias que deben ter como Goberno de Galicia, e o
que me parece máis grave aínda, unha verdadeira –diriamos,
falando case en dereito penal– omisión do deber de socorro,
cando máis falta fai neste país.
Moitas grazas, presidenta. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Grazas.
Polo Grupo Parlamentario autor da proposición non de
lei ten a palabra a señora Pontón Mondelo.
A señora PONTÓN MONDELO: Moitas grazas, señora presidenta.
Quixera empezar por agradecer o apoio tanto do Grupo
Socialista como do Grupo da AGE. E si nestes tres minutos dicirlle un par de cuestións ao voceiro do Partido
Popular. É curioso que cada vez que vimos nós aquí defender o idioma galego, vostedes saian defender o español,
coma se tivera algún tipo de problema ou estivera perseguido neste país. E, desde logo, tamén lle digo que nós,
como nacionalistas, imos defender sempre a lingua. Iso
non exclúe que os demais a defendan, pero teñen que
demostralo. Agora que se fala tanto estes días da Biblia:
“Polos seus actos coñecerédelos”, e os seus actos son de
ataque á lingua galega.
E, miren, non utilicen nin pervertan a palabra liberdade,
porque para que haxa liberdade ten que haber igualdade, e
neste país non hai igualdade na situación que ten o galego a
respecto do castelán; é máis, xuridicamente a súa posición
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xa é de inferioridade. E, cando imos ver a realidade dos feitos, co que nos topamos é con que o galego na súa terra se
atopa discriminado e non hai liberdade para elixir. Vostede
non ten liberdade para elixir se vai ver unha película en galego ou en castelán, non existe esa liberdade. E para que os
nenos e nenas, mozos e mozas deste país, teñan esa liberdade para decidir en que lingua falan teñen que coñecer as dúas
en igualdade de condicións, e neste momento quen está en
perigo de desaparición é a lingua galega. Vostedes vulneran
a legalidade, as súas obrigas, eu xa non diría legais, diría
morais, porque, insisto, calquera galego ou galega de ben
defendería o idioma, e non o atacaría, como está facendo
neste momento o Partido Popular.
Desde logo, eu non creo que as sentenzas se poidan
medir ao quilo, é unha forma nova de ver e de analizar a realidade; as sentenzas miraranse por cal é o valor, e realmente
é o que están poñendo en cuestión neste momento. E estas
sentenzas puxeron en cuestión a columna vertebral do decreto e da política de ataque ao galego que vostedes estaban
facendo no ensino, e sábeno perfectamente, e, se non fora
así, vostedes non recorrerían ese decreto e deixarían, se non
pasaba nada, que todo seguira adiante, porque, ¿para que
van malgastar recursos públicos en recorrer unhas sentenzas,
nun momento de crise...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
A señora PONTÓN MONDELO:..., que lles dan a razón?
Pois a súa austeridade tamén a deberían de aplicar neste
sitio.
E outra cuestión. Consenso non é que nós traguemos o
decreto do Partido Popular, porque iso é o que vostedes propoñen nesta emenda que presentan. O discurso de Galicia
Bilingüe é o discurso máis rancio da ultradereita española,
que efectivamente habita no Partido Popular en Galiza e que
é a que está marcando a súa política lingüística. Consenso é,
tal e como llelo pediu toda a comunidade educativa, como
llelo pediu a Real Academia Galega, o Consello da Cultura,
as universidades, como llelo pediron os grupos da oposición
deste Parlamento, é que se derrogue este decreto e que senten vostedes a negociar sobre a base do Plan xeral de normalización da lingua galega...
A señora PRESIDENTA: Remate, por favor, señora Pontón.
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A señora PONTÓN MONDELO: Esa é a nosa oferta. Non sei
se a vostedes o Plan xeral de normalización da lingua galega non lles vale como consenso. A nós, de momento, si.
Desde logo, este decreto non cumpre os mínimos dese plan,
este decreto vai xustamente na dirección contraria, mais xa
sabemos que vostedes neste Parlamento e neste país funcionan como perfectos galegos renegados da súa patria.
Nada máis e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Pontón.

Proposición non de lei do G.P. do Bloque Nacionalista
Galego, por iniciativa de D. Carlos Ignacio Aymerich Cano
e D. Francisco Jorquera Caselas, sobre as actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación das persoas afectadas pola fraude das participacións preferentes, subordinadas e outros produtos financeiros, tras a aprobación do plan de reestruturación de
Novagalicia Banco
A señora PRESIDENTA: A esta proposición non de lei pre-

sentáronse emendas dende o Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda e dende o Grupo Parlamentario
Popular.
(O G.P. da Alternativa Galega de Esquerda (EUANOVA), por iniciativa do seu deputado e portavoz Xosé
Manuel Beiras Torrado e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta as
seguintes emendas de adición a esta proposición non de
lei.
Emenda de adición número 1.
Débese engadir, deseguido do parágrafo segundo, o
seguinte texto:
“A tal efecto, será considerado o colectivo de afectados,
no seu conxunto, como aforradores e non como investidores,
e xa que logo con dereito a sérenlles devoltas as cantidades
íntegras en cuestión, sen quitas nen canxes por accións ou
outros títulos valores ou produtos financeiros. Só poderán
ser obxecto dun tratamento diferente do devandito aqueles
casos individualizados que se demostre seren grandes operacións de investimento de carácter especulativo. A Xunta
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asumirá informar axeitadamente aos afectados deses seus
dereitos e condicións para a arbitraxe.”
Emenda de adición número 2.
Débese engadir, ao remate do parágrafo terceiro, o seguinte texto: “... do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.”)
(O G.P. Popular de Galicia, a través do seu portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 161.2 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante a Mesa a seguinte
emenda a esta proposición non de lei.
Emenda de substitución.
Débese substituír a parte resolutiva pola que segue a
continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a
facilitar, con todos os medios ao seu alcanzo, a devolución
aos aforradores afectados por preferentes, subordinadas e
outros híbridos financeiros a totalidade dos cartos e, en concreto:
1. Analizar a base legal para establecer a viabilidade de
impugnar a normativa de reestruturación do sistema financeiro que establece quitas para as persoas estafadas.
2. A manter a vía da arbitraxe para todos os afectados
que o solicitaren e que foren aceptados pola entidade bancaria, asegurando a rápida resolución de todos os casos
sometidos a esta vía.”)
A señora PRESIDENTA: Para formular a proposición non
de lei ten a palabra o señor Jorquera Caselas.
O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.
Señoras e señores deputados, nesta proposición non de
lei propomos que o Parlamento inste o Goberno galego a
asegurar con todos os medios ao seu alcance a devolución da
totalidade dos cartos que lles foron estafados aos aforradores afectados pola subscrición de participacións preferentes,
subordinadas e outros híbridos financeiros, e con tal obxecto propomos instar a Xunta de Galiza a que adopte as
seguintes medidas:
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Primeiro, impugnar a Lei 9/2012, de reestruturación e
resolución de entidades de crédito, e os plans de reestruturación aprobados polo Banco de España e a Comisión Europea.
Segundo, manter a vía da arbitraxe para todos os afectados que o solicitaren, asegurando a rápida resolución de
todos os casos.
Terceiro, persoarse no proceso aberto a través da demanda presentada pola Fiscalía.
Cuarto, e por último, perseguir penalmente os responsables da estafa.
Mais, feita esta fría exposición da parte resolutiva da
proposición, permítanme que comece a miña intervención
cunha reflexión que enlace co debate que xa se substanciou
con motivo da moción do Grupo Socialista. Os máis de

70.000 afectados que hai en Galiza polo corralito das preferentes non son un simple dado para a estatística. Detrás
dos máis de 70.000 afectados que hai en Galiza, agóchanse multitude de dramas persoais, dramas como os que
comentei á hora de intervir na moción do Grupo Socialista: o caso dunha xubilada que pasou a súa vida de limpadora na Suíza, que ten os seus fillos en paro e que non pode
botar man dos seus aforros para axudalos ou o caso de persoas que ficaron sen traballo, que non puideron tirar dos
seus aforros para seguir pagando a hipoteca e que a mesma
entidade pola que foron estafados executou a hipoteca e os
deixou sen casa.

E, mire, señora Pouso Maneiro, permítame que aproveite agora para replicar ás alusións que fixo directamente a
este portavoz desde a tribuna. O Bloque Nacionalista Galego, e eu persoalmente, levo falado cos afectados polas preferentes antes, durante e despois do famoso pleno no que se
rexistraron eses incidentes; levo falado cos afectados polas
participacións preferentes desde hai meses e meses. Como
vostede sabe, eu era portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Deputados e incluso tiven distintas reunións cos afectados polas subscricións de participacións preferentes de Bankia, na súa inmensa maioría madrileños, e
non creo que o fixera por cálculo electoral, esperando que
así subisen as expectativas electorais do Bloque Nacionalista Galego en Madrid.
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E, mire, señora Maneiro, vostede pode crerme ou non,
dáme exactamente igual, pero naquel pleno eu estaba na tribuna de convidados saudando un colectivo que asistía a ese
pleno porque se ía debater unha iniciativa do BNG que afectaba os seus intereses. E, cando se produciron os incidentes,
eu o que fixen foi tratar de serenar esas persoas, acompañalos fóra do hemiciclo e, sobre todo, escoitalos; escoitalos.
Dáme igual que me crea ou non, pero asegúrolle que era
realmente difícil, escoitándoos, non emocionarse. Porque,
como dicían os afectados polas participacións preferentes no
manifesto que leron fronte ao Monte Pío, non estamos a falar
de persoas que especulasen co seu diñeiro. Son persoas que
non aspiraban a facerse ricos, que non levaron os seus aforros a paraísos fiscais ou a contas en Suíza –moi de actualidade, por certo–, o único que querían era ter os seus aforros
seguros –como dicían, insisto, no manifesto– para ter unha
vellez digna, para pagar os estudos dun fillo ou dun neto ou
para axudar unha filla que está no paro.
E os poderes públicos, insisto, teñen que escoller a carón de
quen están, se destas persoas ou dos estafadores, e para estar a
carón destas persoas o Goberno galego ten que perseguir
penalmente os responsábeis desta estafa, ten que persoarse no
proceso aberto, froito da demanda presentada pola Fiscalía.
Para estar a carón destas persoas hai que manter a vía da arbitraxe para todos os afectados que o solicitaren, asegurando a
rápida resolución de todos os casos, como demandan as plataformas –e nós recollemos aquí unha demanda das plataformas–. Porque, miren, señores do Goberno –aínda que vexo que
nada máis que queda nestes momentos un membro do Goberno–, vostedes utilizaron a arbitraxe única e exclusivamente
para intentar desactivar a protesta antes das pasadas eleccións,
creando unha falsa expectativa de solución do problema, pero
a realidade é que dos 78.000 afectados que hai na Galiza só se
resolveron 11.000 casos, o 15 %, e, pasadas as eleccións, a

arbitraxe está practicamente paralizada. E, ademais, como
denuncian os representantes das plataformas, actuouse de xeito
opaco, sen seguir criterios obxectivos, dando tratamento distinto a situacións obxectivamente idénticas.
Pero miren, sobre todo, señorías, señores do Partido Popular, para estar a carón destas persoas e non dos estafadores hai
que impugnar a Lei 9/2012 e os plans de reestruturación aprobados polo Banco de España e a Comisión Europea; uns plans
que son consecuencia do Memorándum asinado polo Goberno español coa Troika o pasado mes de xullo; un memorán121
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dum que non pretende outra cousa que asegurar o pago da
débeda privada que ten contraída a banca española principalmente coa banca alemá, pasándolle esta factura ao conxunto
dos cidadáns, e a custa tamén de saquear os pequenos aforradores. Un memorándum, por certo, señores do Partido Popular, que resulta que foi debatido devagar no Bundestag, e o
Congreso dos Deputados do Estado español nin sequera foi
informado. Esa é a calidade da democracia que temos, esa é a
democracia que practica o señor Rajoy, ese “gran referente da
rexeneración democrática”, en palabras do señor Feijóo.
Señorías, a Lei 9/2012 pretende legalizar unha dobre
expropiación: a que sufrimos todos os contribuíntes que teremos que custear o saneamento da banca e a expropiación que
sufrirán as ducias de miles de pequenos aforradores, aos que
se lles confiscan, a través dunha quita, parte dos seus aforros.
Mentres, por certo, á outra parte nin sequera lle será reintegrada directamente senón que lle será devolta en forma de
accións non cotizábeis ou de bonos da entidade. É dicir, os
estafados terán que contribuír á forza a recapitalizar a entidade que os estafou. Unha lei que, ademais, crea un auténtico
estado de excepción, que deixa en total desprotección xurídica as vítimas, até o punto de que o Banco de España e o
FROB poden alegar causas económicas para impedir a execución de sentenzas favorábeis aos demandantes.
En definitiva, señorías, esta lei conculca principios constitucionais básicos –vostedes, que enchen tanto a boca falando da Constitución– e invade ademais claramente competencias autonómicas. Todo, con tal de pretender dar cobertura xurídica a este atropelo.
E, señores do Partido Popular, ¿que fixo o Goberno de
Feijóo para defender as nosas competencias e os dereitos de
miles de aforradores galegos? Nada, absolutamente nada.
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
O señor JORQUERA CASELAS: Pero, iso si –Xa falta
pouco, señora presidenta.–, o Goberno do señor Feijóo amosou a súa preocupación por que fique a cero a participación
dos grandes investidores captados polo señor Castellano.
En definitiva, o que lle preocupa ao señor Feijóo é que
estes grandes investidores poidan perder os seus cartos, pero
non lle preocupa que perda todos os seus aforros a señora
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que pasou toda a vida limpando na Suíza. O señor Feijóo
está moi preocupado porque o proceso soberanista iniciado
en Cataluña seica é inconstitucional, pero non lle preocupa
que sexa manifestamente anticonstitucional unha lei que
espolia miles de compatriotas.

non sei se é que é de estilo de redacción, porque me parece
que como di: “... a personarse no proceso aberto a través da
demanda presentada pola Fiscalía”. Coido que debería explicitarse que é a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza. Nada máis.

Señores do Partido Popular –e xa conclúo–, dicía ao
principio que os poderes públicos teñen que escoller a carón
de quen están, se destas persoas ou dos seus estafadores.
Hoxe teñen unha excelente ocasión de demostrar realmente
a carón de quen están. Rectifiquen, deixen de darlles as costas á xente e apoien esta proposición.

Agora limítome a facer isto porque está claro... Total, aquí
isto é un frontón, non é nin sequera... Isto non é nin dialéctico
nin “dialóxico”, é un frontón; nin sequera unha partida de
tenis. Na partida de tenis hai dous xogadores, un da banda da
rede e outro da outra banda da rede. Aquí, na outra banda da
rede, hai un frontón. Entón, debe de gustarlles moito a cultura dese país que tanto abominan ideolóxica e politicamente,
que é o pobo euskaldún, porque non sei que pasa con Euskadi. Ao frontón xoga unha persoa fronte a iso; ningunha persoa
fai de frontón. É unha vergoña, é absolutamente unha vergoña o que está ocorrendo aquí. É absolutamente unha vergoña.

Moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Intervención dos grupos parlamentarios.
Pola Alternativa Galega de Esquerda ten a palabra o
señor Beiras Torrado.
O señor BEIRAS TORRADO: Señora presidenta, señorías,
non vou repetir o que dixen na intervención relativa á anterior iniciativa, que ía nesta mesma dirección, dado que xa é
moi tarde e que a intervención do portavoz do Grupo do
BNG deixou meridianamente claras as cousas, da mesma
maneira que xa tamén as deixara, con outro estilo –cadaquén
ten o seu estilo peculiar–, a señora Carmen Gallego por parte
do PSdeG-PSOE.
E, polo tanto, simplemente dicir que nós presentamos
unha emenda de adición que, neste caso, propoñemos que se
engada para completar o parágrafo segundo –aínda que non
están numerados pero, vamos, son parágrafos diferentes– da
parte dispositiva da proposición non de lei do BNG, que di
que insta o Parlamento, insta o Goberno, a manter a vía de
arbitraxe para todos os afectados que o solicitaren, asegurando a rápida solución de todos os casos. Entón, a engádega que nós propoñemos é o requilorio que xa foi na emenda
a outra iniciativa: que a tal efecto sexa considerado o colectivo afectado no seu conxunto como aforradores e non como
investidores, etc. Polo tanto, non vou reiteralo.
E unicamente –non sei se ao mellor é innecesaria– unha
engádega no terceiro parágrafo, que sería simplemente...,

E, por favor, que os seus conselleiros non volvan repetir
aquí que ofrecen diálogo e consenso, porque, no que levamos de proceso de tramitación dos orzamentos, rexeitaron
todo a piñón fijo a priori. E non vale de nada, vostedes converten en inútil exercer o raciocinio argumental, en inútil. E
cando iso ocorre nunha cámara de representantes, nunha
cámara lexislativa, é o primeiro síntoma do rigor mortis da
institución democrática. E iso dá lugar a que cada vez se
estea apostando máis por algo que xa se empezou a facer
manifesto. É dicir, ¿por que adiantaron vostedes as eleccións
autonómicas? As enquisas dan agora que hoxe terían 36,
claro. Agora, entón, teñen a legalidade da maioría pero non
teñen a lexitimidade. (Murmurios.) Esa é a diferenza. E a
lexitimidade é máis importante que a legalidade. (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando.
O señor BEIRAS TORRADO: Non, non me veñan vostedes
dar leccións de democracia nin de dereito constitucional,
porque ata aí poderiamos chegar, ¡vamos! (Pronúncianse
palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
O señor BEIRAS TORRADO: ¡E menos vostede! (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Non, non, é que son
así. ¿Danse de conta?
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A señora PRESIDENTA: Silencio.
Señor Beiras, xa lles mandei calar. E remate vostede.
O señor BEIRAS TORRADO: Se iso non é unha provocación, ¿que é? (Pronúncianse palabras que non se perciben.)
A señora PRESIDENTA:..., que xa está o seu tempo rematado.
O señor BEIRAS TORRADO: Simplemente... Claro. (Pronúncianse palabras que non se perciben.) Boas noites.
O martes de entroido aínda continúa; na miña aldea continúa.
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Beiras.
O señor BEIRAS TORRADO: Pero alí a xente só se disfraza ese día; vostedes todos os días. (Risos.) (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Pouso Maneiro.
A señora POUSO MANEIRO: Grazas, señora presidenta.
Continuamos enlazando –digamos– coa moción que
debatemos hai un rato, por tratarse do mesmo tema.
E facer referencia a que por parte do Partido Popular,
señor Jorquera, se propón unha emenda de substitución: o
Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a facilitar
con todos os medios ao seu alcance a devolución aos aforradores afectados por preferentes, subordinadas e outros híbridos financeiros a totalidade dos cartos, e, en concreto, a analizar a base legal para establecer a viabilidade de impugnar
a normativa da reestruturación do sistema financeiro que
establece quitas para as persoas estafadas, e a manter a vía
da arbitraxe para todos os afectados que a solicitaren e que
foran afectados pola entidade bancaria, asegurando a rápida
resolución de todos os casos sometidos a esta vía.
Ben, con referencia á súa intervención, queremos deixar
constancia desde esta tribuna de que o Partido Popular esti123
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vo sempre ao lado dos afectados. (Murmurios.) E non quero
deixar de lembrarlle que a comarca á que pertenzo, a comarca da Barbanza, non soamente está ao lado dos afectados,
senón que dende un concello gobernado polo Partido Popular –como é Boiro– se facilitou o local á plataforma de afectados para que estean alí defendendo os seus intereses; facilitándolle e póndolle á súa disposición os medios que necesitan para traballar. Eu creo que ese é un exemplo máis que
patente de tantos outros que lle expliquei na intervención
anterior de que o Partido Popular está a carón dos afectados
e apoiando as súas reivindicacións. (Aplausos.)
Sabemos que non é fácil encaixar responsabilidades de
prácticas equivocadas, de políticas equivocadas, de goberno
durante anos. Supoño, señor Jorquera, que cando vostede
estaba en Madrid, cando apertaba o botón apoiando eses
orzamentos do Partido Socialista (Murmurios.) e viña moi
contento aquí... (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora POUSO MANEIRO: Viña vostede moi contento
aquí con que conseguira aportacións económicas para a
comunidade autónoma. ¡Que pena que vostede non utilizase
ese aperte de botón para esixirlle ao Goberno socialista que
tomase as medidas axeitadas, económicas, que se precisaban
naquel momento e que esixise por parte do Banco de España que se adoptaran os mecanismos de control, unha vez que
se advertira que se estaba producindo esta fraude nesta
comercialización!
Fala vostede da limpadora de Suíza. Mire, como a limpadora de Suíza, desgraciadamente, hai moitos máis casos:
de Suíza, de Galicia e doutros moitos máis sitios. Fai vostede referencia a que se reuniu meses e meses antes de todo
isto. ¿Non sería vostede o que se reuniu nesas asembleas
para dicirlle á xente que non acudira á vía da arbitraxe,
(Aplausos.) unha vía que agora está vostede reclamando que
se manteña? (Aplausos.)
¿Que se reuniu con afectados de Bankia? Señor Jorquera, ¡pois menudos resultados os das súas reunións! Os de
Bankia aínda non teñen a súa papeleta resolta. Os de aquí,
13.000. ¿Que hai moitos máis?, ¿que non nos conformamos?
Pero aquí, de momento, temos resoltos 13.000; que aspiramos a ter máis, pero polo menos temos algún resultado,
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cousa que outros non poden dicir. Non debemos facer tan
mal as cousas cando noutras comunidades autónomas se
están poñendo en marcha e están acudindo á mesma vía da
arbitraxe. (Aplausos.)
E fan vostedes referencia a que nos preocupamos dos
investidores. Señor Jorquera, eu creo que vostede ten que ter
maior seriedade. ¿É que acaso a vostede non lle preocupan
empresas galegas que teñen un montón de traballos –porque
lle estou falando dunha empresa da miña zona– aí para que
traballen familias e familias galegas, que investiron o seu
capital en recapitalizar Novagalicia Banco e que agora non
teñen nada? ¿Vostede non se dá conta de que esa perda de
capital pode implicar tamén perda de postos de traballo? ¿É
esa a política que quere vostede?, ¿apostar por máis desemprego? (Aplausos.) (Murmurios.)
¡Menos demagoxia! É un tema delicado no cal nos gustaría que tiveramos un consenso... (Interrupcións.)
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora POUSO MANEIRO:... polo delicado que é.
Dicirlle –Remato xa, señora presidenta.– que nesa Mancomunidade de Concellos Arousa Norte, á cal se uniron
outros concellos en consenso coa plataforma de afectados,
se consensuou unha moción que foi aprobada polos concellos.
Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas.
Polo Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra a
señora Gallego Calvar.
A señora GALLEGO CALVAR: Moitas grazas, señora presidenta.
O Grupo Parlamentario Socialista, señor Jorquera, vai
apoiar a súa iniciativa porque, evidentemente, é moi semellante ao que aprobamos xa na moción anterior; bueno,
mellor dito, que intentamos aprobar. A pesar diso, eu non
vou desistir e non vou deixar de repetir aquí o que penso e o
que pensa o Grupo Parlamentario Socialista desta cuestión e
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do tratamento que lle está dando o Partido Popular á mesma
en Galicia.
A señora portavoz do Partido Popular falaba agora de
que está moi preocupada polo investimento que fixo unha
empresa do noso país en NovaGalicia Banco. Eu recomendaríalle –se é que quere collerme o consello, que llo fago en
bo ton– que lle pregunte ao señor presidente da Xunta que
foi o que lles contou, acerca de NovaGalicia Banco, a esas
persoas de Galicia que fixeron o investimento para que eles
fixeran o investimento, porque era bo sabelo; porque igual
lles pasou a eles como nos pasou aos grupos desta Cámara
cando o señor presidente Feijóo nos dixo –por unha auditoría feita por KPMG e pagada por todos os galegos– que a
fusión era viable e que nun ano a entidade financeira xa estaba capitalizada e dando créditos ás empresas e ás familias.
Probablemente lles pasou iso aos inversores.

En calquera caso, que lle quede claro que o Grupo Parlamentario Socialista a primeira preocupación que ten son as

persoas estafadas, porque aos investidores –digo eu– lles
supoño eu unha certa intelixencia en materia de coñecemento económico para saber onde se metían, porque supoño que
tamén coñecían o señor Núñez Feijóo.
As persoas que protestan, as persoas que están estafadas,
non son profesionais da protesta, son persoas ás que lles quitaron os aforros de toda unha vida. Os casos particulares de
cada unha delas realmente son dramáticos. Eu teño escoitado a persoas contar como os aforros da súa nai, que acababa
de iniciar un proceso de Alzheimer, os tiñan metidos en participacións preferentes, e querían e choraban e pedían que
lles devolvera o seu diñeiro antes de que a súa nai perdera
definitivamente a capacidade de relacionarse e de coñecer
con quen estaba falando.
Eses son os dramas que se están vivindo en toda Galicia,
señores do Partido Popular, eses son os dramas que se están
vivindo en toda Galicia basicamente dende o ano 2011, porque eu non sei se vostedes saben –eu estou segura de que o
saben, pero ocúltano– que este problema das participacións
preferentes e das obrigas subordinadas se detecta nas persoas estafadas, que non poden retirar o seu diñeiro, cando cae
o mercado secundario. Eu non sei se son conscientes vostedes de que o mercado secundario empeza a caer e remata no
ano 2011, e eu non sei se son vostedes conscientes de que
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son vostedes os que están no Goberno de Galicia e de que,
por tanto, a vostedes é aos que lles toca xestionar responsablemente a solución dun problema cando as persoas estafadas non son capaces de retirar os seus aforros.
Vostedes sigan así, vostedes sigan apoiando un señor presidente da Xunta que nos enganou a todos coa fusión das caixas,
que foi o auténtico responsable de que non teñamos en Galicia
caixas, de que vaiamos quedar sen obra social. ¿E agora vostedes que pretenden? ¿Pretenden, con estes 900 millóns de euros
que pertencen aos aforros destas persoas, deixalos no capital de
NovaGalicia Banco? ¿Esa é a pretensión do Grupo Parlamentario Popular? Porque, insisto no que dixen antes: non hai ningún argumento legal e non hai ningún argumento económico
que impida que se poida axilizar a arbitraxe, que se poida estender a arbitraxe ao conxunto das persoas estafadas e que se lles
poidan, polo tanto, devolver os seus aforros a estas persoas. O
único argumento que teñen vostedes é que non queren facelo e
que están, sistematicamente, enganando a xente.
E a min non me vale que unha deputada do Grupo Parlamentario Popular veña á tribuna do Parlamento de Galicia a
dicir que está a carón dos afectados e que no seu concello
lles habilitaron un sitio para protestar...
A señora PRESIDENTA: Vaia rematando, por favor.
A señora GALLEGO CALVAR:..., porque, eu non sei se se
deu conta, pero están protestando contra vostedes, que non
lles están solventando o problema. (Pronúncianse palabras
que non se perciben.)
Miren...
A señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
A señora GALLEGO CALVAR:... circula nun diario, nunha
prensa do País Vasco, no Diario Vasco, o que se chama a
“maniobra Zaragormendi”. Esa “maniobra Zaragormendi”,
de momento, descarga a súa furia nos directores das entidades financeiras. Non vaia ser que vire esa “maniobra Zaragormendi” e volque a súa furia no Goberno de Galicia.
Señores do Partido Popular, tomen conciencia do drama
social que supón esta estafa e póñanse a traballar, que para
iso estamos aquí.
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Máis nada e moitas grazas. (Aplausos.)
A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señora Gallego.
Polo grupo autor da proposición non de lei ten a palabra
o señor Jorquera.
O señor JORQUERA CASELAS: Grazas, señora presidenta.
Bueno, para variar o ton deste pleno, para suavizar un
pouquiño, permítanme que admita unha cousa: son vostedes,
señores do Partido Popular, señora Pouso Maneiro, uns mestres; son vostedes uns mestres do escaqueo, de eludir sistematicamente as súas responsabilidades. Permítanme que lles
faga unha pregunta: ¿pensan vivir toda a vida botando a
culpa de todos os problemas aos gobernos anteriores no
Estado e en Galiza?
Miren, o Bloque Nacionalista Galego na pasada lexislatura no Estado chegou a un acordo nos orzamentos xerais
do Estado no primeiro exercicio dos catro anos da lexislatura. ¿Vannos culpar do asasinato de Kennedy por votar nun
exercicio orzamentario a favor dos orzamentos xerais do
Estado?
Miren, falemos en serio de responsabilidades. Por suposto que hai moitas responsabilidades. Por suposto que hai responsabilidades por parte do Banco de España, como o BNG
denunciou sistematicamente. Por suposto que hai responsabilidades por parte da Comisión Nacional do Mercado de
Valores. Pero a principal responsabilidade, señores do Partido Popular, nace da Lei 19/2003, do 4 de xullo, sobre o réxime xurídico dos movementos de capitais e as transaccións
económicas no exterior, que legalizou no Estado español a
emisión de participacións preferentes; unha lei do Goberno
Aznar votada en contra por parte do Bloque Nacionalista
Galego. Esa é a realidade.
E, por suposto, que hai responsabilidades por parte da
Xunta de Galiza, porque a Xunta de Galiza ten competencias
exclusivas en materia de caixas de aforro. A Xunta de Galiza tiña, por tanto, que exercer unha tutela efectiva sobre esas

entidades. Aínda estamos esperando a saber a información
que tiña o Goberno Feijóo sobre a comercialización fraudulenta de participacións preferentes, cando dixo textualmente
–como temos demandado claramente explicacións sobre
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isto, a que se refería– que o capital das caixas sabía desde hai
moito que “estaba trufado de preferentes”.

cello de Boiro. ¡Fixeron moitísimo! Non teñen responsabilidade ningunha, evidentemente.

E ten responsabilidades agora, señora Pouso Maneiro,
porque non impugna a Lei 9/2012, de reestruturación e resolución de entidades de crédito, nin os plans de reestruturación, pese a que invaden claramente competencias autonómicas e atentan contra dereitos básicos dos pequenos aforradores. Entenda vostede ben. Eu o que critico do señor Feijóo
é que se preocupe única e exclusivamente de que a reestruturación faga que os grandes investidores captados polo
señor Castellano queden a cero de participación e non lle
preocupe a quita que se pretende establecer sobre os pequenos aforradores...

Conclúo dicindo que aceptamos as emendas presentadas
polo Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda. Non aceptamos, como é lóxico, porque desnaturaliza e
desvirtúa por completo a nosa proposición, a do Grupo
Popular. E agradecemos o apoio manifestado tanto polo
Grupo Socialista como polo Grupo da Alternativa Galega de
Esquerda. (Aplausos.)

A señora PRESIDENTA: Remate, señor Jorquera, por
favor.
O señor JORQUERA CASELAS: Iso si, vostedes fixeron
moito, puxeron á disposición dos afectados os locais do con-

A señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Jorquera.
Suspendemos a sesión ata mañá ás 10 horas, que dará
comezo coas preguntas ao presidente.
Boa noite.
Suspéndese a sesión ás nove e vinte e dous minutos da
noite.
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