INFORMACIÓN AOS MEDIOS

Intervención do Presidente da Xunta
DEBATE DO ESTADO
DA AUTONOMÍA
Parlamento de Galicia, 15 de marzo de 2011

Señora presidenta;
Señoras e señores deputados;

“Quero adica-las miñas primeiras verbas a render unha fonda e sentida homenaxe a
cantos galegos de onte e de hoxe contribuíron á defensa da identidade de Galicia e a
crea-las condicións xurídicas, políticas, económicas e sociais pra que hoxe [exerzamos] o
autogoberno.
Eles abríronnos un camiño de esperanza e responsabilidade pra que, facéndonos hoxe
protagonistas desta [etapa da historia], academos meirandes cotas de benestar nun
marco de convivencia pacífica e democrática”.
Deste xeito inauguraba o presidente Xerardo Fernández Albor esta institución baixo o
acubillo do Estatuto de Autonomía, que cumprirá, en mes e medio, 30 anos da súa
publicación oficial.
Imaxino a emoción de calquera deputado da época que, no seu escano, era plenamente
consciente do momento histórico que vivía. Imaxino a súa ilusión por ser partícipe das
primeiras reflexións sobre a autonomía e a súa participación no Estado. E imaxino
mesmo a súa inquedanza ante a ameaza de que aquel autogoberno recentemente
estreado se convertese nun intento errado.
Dende entón, neste hemiciclo téñense sucedido debates diferentes en diferentes
contextos. Malia iso, en todos eles a nosa terra soubo aproveita-la conquista
democrática para practicar a súa singularidade no Estado autonómico. Que hoxe
esteamos aquí –co mesmo compromiso, pero sen os medos de hai trinta anos–
demostra que Galicia xa conta cunha autonomía e unha democracia madura e
consolidada.
Pídolles que sexamos conscientes diso. O modelo que outros, antes ca nós,
normalizaron, segue a ser hoxe extraordinario.
-

É extraordinario porque foi ó amparo da autonomía como Galicia conseguiu e exerceu
novas competencias.
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-

É extraordinario porque Galicia incrementou a súa converxencia económica con
España e con Europa.

-

E é extraordinario porque foi como Galicia afrontou tamén retos e dificultades
históricas.

Somos afortunados porque, tres décadas despois daquela intervención, o
autonómico conta con vimbios fortes e cunha utilidade contrastada, malia que
como entón, “a nosa responsabilidade de autogoberno chega nun intre de
económica e política que afecta a toda España [...] nun contexto mundial
favorable”.

soño
hoxe,
crise
nada

1. SITUACIÓN ACTUAL
Señoras e señores deputados, certamente este debate celébrase na situación máis difícil
posible, pero tamén no momento máis necesario e procedente para que teña lugar.
É a oportunidade de que, entre todos, poidamos aportar críticas, autocrítica, opinións,
ideas, propostas, respostas, decisións e accións para contribuír a despexa-las incógnitas,
as incertezas e as dúbidas que están hoxe instaladas na sociedade.
-

[1] Unha sociedade que padece as consecuencias deste contexto económico tan duro

-

[2] Unha sociedade que, cada vez máis, nos percibe ós políticos como un problema
engadido ós que xa padecen;

-

[3] E unha sociedade que está a perde-la fe nas institucións e na que mesmo se
comeza a instala-lo debate sobre a idoneidade do modelo de Estado que iniciabamos
e celebrabamos hai tres décadas.
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1.1.

CRISE ECONÓMICA

España, e Galicia tamén, está aínda nunha crise económica da que Europa comeza a
saír.
A taxa de paro en España é superior ó 20%, a de Galicia é do 15,4%; pero a da Unión
Europea é do 10%
Os mozos desempregados alcanzan o 42,8% en España e o 36,2% en Galicia; pero na
Unión Europea son o 20%.
Respecto da evolución do PIB no pasado ano, España segue a decrecer e fíxoo nun
0,1%, Galicia creceu un 0,1%; pero nacións europeas como Suecia, Alemaña e Francia
presentaron xa un crecemento do 5,5, do 3,6 e do 1,6% respectivamente.
E aínda que o número de empresas creceu un 2,2% en España e un 5% en Galicia; en
Europa xa se demanda, con moita máis intensidade, man de obra cualificada para dar
cobertura a un tecido produtivo en crecemento.
1.2 DESAFECCIÓN POLÍTICA
Como é lóxico, as consecuencias desta crise son os principais problemas que afectan a
sociedade e así se reflicte en tódalas análises demoscópicas. De feito, no último
barómetro do CIS, máis cidadáns ca nunca, máis dun 80%, mostran a súa preocupación
polo paro e e fano tamén pola economía.
Pero, neses mesmos indicadores, seguidamente, os cidadáns detectan outro problema:
os políticos e os partidos. Nós.
Poderiamos buscar diferentes xustificacións.
Poderiamos dicir que é esta difícil situación a que provoca que nos perciban así, pero
non é certo. Situacións como esta son a oportunidade perfecta para demostrar o noso
compromiso e a nosa valía.
Poderiamos cargarnos os uns ós outros este resultado, pero seguiriamos sen resolver
este problema. Ó contrario. Fariamos que fose aínda máis grave.
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Señorías, non hai escusas. Os máximos culpables de que os cidadáns perciban os
políticos como un problema somos nós mesmos.
Nós mesmos, como máximos culpables, debemos se-los responsables de volver ser
considerados como parte da solución.
Facémolo cando falamos do que verdadeiramente interesa ó pobo.
Facémolo cando a proposta anula os excesos verbais.
Facémolo cando as ideoloxías se poñen a disposición da xente e non se pretenden
impoñer.
Facémolo cando se busca a coincidencia en lugar de tentar agrava-la diferenza.
Facémolo cando o país pode máis que a militancia.
E facémolo cando somos conscientes de que os datos son moito máis que argumentos
políticos para ler dun xeito ou doutro. Son cidadáns que esperan, por parte de nós,
respostas.
Sabemos facelo e podemos facelo hoxe e desde hoxe.
1.3. CUESTIONAMENTO DO MODELO AUTONÓMICO
Ó longo dos seus 30 anos de historia, esta Cámara ten sido testemuña de grandes
iniciativas e acordos que fixeron avanza-lo noso país e incrementar as cotas de benestar
das galegas e dos galegos. Ignorando todo isto, unha tripla ameaza gravita sobre o
modelo do que formamos parte e creo que, neste Parlamento, e máis nun debate coma
este, debemos defender e reivindica-la razón de ser pola que hoxe os representantes de
Galicia nos podemos reunir aquí: a España das autonomías.
A primeira posición contraria é a de aqueles que senten nostalxia de esquemas máis
centralizados, coa escusa de que serían máis eficaces para contrarresta-la crise
económica. Nesta opinión militan os que ven nos mecanismos do Estado Autonómico un
atranco que obstaculiza ou ralentiza a adopción de medidas, un luxo que soamente sería
aceptable en momentos históricos de bonanza.
Discrepo con esta visión. As autonomías non son unha especie de frivolidade pasaxeira,
senón unha necesidade permanente que xorde de circunstancias políticas, históricas,
culturais, pero tamén económicas. No cerne da reivindicación autonómica está o anceio
dunha España equilibrada e solidaria. Ese equilibrio e esa solidariedade son necesarios
cando o ciclo económico é boiante, pero resultan imprescindibles cando cómpre aturar
as turbulencias.
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Quero alertar contra a idea de centrar na estrutura autonómica as causas da faciana
española da crise, esquecendo quén ten nas súas mans os principais resortes. Os
factores que xeran desazón non residen na entraña da España das Autonomías, senón
en políticas específicas de gobernos específicos. Dito doutro xeito, non é un cambio
restritivo nesa estrutura o que facilitaría as cousas, senón un cambio nas políticas
erráticas de quen debe liderala.
A segunda das ameazas ás que antes aludía consiste na suplantación subrepticia do
Estado autonómico equilibrado que consagra a Constitución, por outro que se
desenvolve dando tumbos, con medidas nas que o privilexio substitúe á equidade, e a
improvisación pode mais que a harmonía –malia que moitas veces afecte a ámbitos tan
determinantes como o financiamento autonómico ou a realidade financeira--.
Un bo funcionamento da España das autonomías é fundamental para que a crise non
xere máis desequilibrios entre os territorios. No caso de Galicia, o autogoberno é, e ten
que seguir sendo, unha salvagarda contra os intereses que queren aproveitar a crise para
facer unha reletura sesgada do Estado que define a Constitución.
¿Supón iso que o Goberno galego avoga por unha visión estática do sistema
autonómico?
Todo o contrario. Entendemos que cómpre seguir dando pasos adiante, perfeccionando
as institucións, clarificando ámbitos competenciais, evitando duplicidades ou afondando
nos foros comúns. Esta é a razón pola que Galicia se sumou dende o primeiro momento
á creación dun Foro de Gobernos Autonómicos, e seguirá avanzando no camiño da
cooperación cunha Conferencia de Presidentes Autonómicos neste ano.
Penso que este camiño é o que nos permitirá facer fronte á terceira ameaza á que me
refería, protagonizada por aqueles que teiman en alonxar á autonomía das prioridades
reais para centrala en debates minoritarios.
Son galeguista, son autonomista, e creo que a lexitimidade da autonomía se basea na
súa capacidade para achegarse ó sentir da xente e, desde esa proximidade, tentar
resolver os seus problemas.

2. RECUPERAR A CONFIANZA
Abofé que cando o presidente Albor pronunciaba as verbas coas que hoxe iniciei a miña
intervención, tamén viviamos momentos de enormes dificultades e sen precedentes. Os
cualificativos que definen aquel histórico momento valen para os nosos días: este tamén
é un momento de enormes dificultades e sen precedentes. Parece lóxico, por iso, pensar
que tamén habemos de recupera-lo espírito daquel primeiro gran debate parlamentario.
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Trátase de xerar unha nova esperanza, que sexa común a todos, que sexa capaz de
unirnos como a esperanza que uniu ós nosos predecesores –por riba das diferenzas
políticas-- para crear a autonomía. Eles non o fixeron sobre autoenganos, nin sobre
utopías, nin sobre optimismos baleiros. Eles fixérono con grandes doses de realismo e de
pragmatismo. Así habémolo de facer nós.
Señorías, contamos para elo cun pobo sentido e sufrido, pero tamén cun pobo crítico.
As galegas e os galegos, como o resto dos españois, padecen hoxe unha depresión
social derivada da crise económica, unha crise política e unha crise institucional que ten
minado a súa confianza.
Estou convencido de que hai trinta anos, moitos miraban tamén ós seus gobernantes
con escepticismo. E penso que o primeiro que se xerou neste hemiciclo non foron
propostas, nin sequera institucións, foi a confianza que traspasou as portas deste
Parlamento e chegou ás rúas. Se entón foron capaces, nós tamén podemos. É certo que
a confianza non resolverá por si soa os problemas, como tampouco o fixo daquela; pero
constitúe a cimentación necesaria para poder construí-la recuperación.
Recupera-la confianza debe se-la nosa primeira obriga. Sen dúbida, non é a solución
definitiva, pero si a primeira necesidade do noso país.
2.1 DICIR A VERDADE
Para elo é imprescindible dici-la verdade e xestiona-la realidade.
Boa parte de Europa está a saír xa dunha crise na que aínda estamos instalados, e se
isto é así é porque durante demasiado tempo nos mantivemos nunha mentira económica
e vivimos nunha irrealidade que agora se paga con máis impostos, recortes sociais como
nunca, e incertezas sobre o estado real e o futuro da nosa nación.
Como xa levo dito en máis dunha ocasión, a crise lévalle a España dous anos de vantaxe
por non tela recoñecido e afrontado a tempo. Tal cousa déixanos na situación actual na
que, en lugar de empregar tódolos nosos recursos e instrumentos en contra dos efectos
desta crise, estamos aínda a loitar por corrixi-los erros derivados da negación e ausencia
de xestión desa realidade.
Aquí, nesta mesma Cámara e neste mesmo debate, poderiamos debater hoxe onde
investimos 2.600 M€ nos próximos cinco anos. Porén, esa mesma cantidade é o prezo
que Galicia ten que pagar pola negación da crise.
A negación dun Goberno que, sendo o causante desta situación, é agora reclamante
inflexible; e desoe á maior parte das Comunidades que solicitamos amplia-lo prazo a dez
anos para diminuí-lo impacto das facendas autonómicas que fan fronte ó pago da
inmensa maioría das políticas sociais.
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2.1.1. ORZAMENTOS DA XUNTA
Non podemos seguir incrementando a desconfianza e esta Xunta de Galicia, desde o
primeiro día, leva dito a verdade ós cidadáns sobre a situación na que estamos e sobre
cal é a realidade das arcas públicas.
Estamos nun escenario no que os presupostos autonómicos de Galicia para 2011
experimentaron unha diminución do 10,8% respecto ó ano anterior e que, tendo en
conta o efecto da inflación nos retrotraen a niveis do ano 2006 cos que debemos:
-

Pagar a máis empregados públicos que entón (14.000 máis entre 2005 e 2009).

-

Prestar servizos a unha poboación dependente en aumento e que nada ten que ver
coa que estaba prevista na memoria económica da Lei da Dependencia.

-

Renovar a metade das camas hospitalarias, completar a rede de centros de saúde e
seguir prestando unha atención sanitaria a unha poboación cada vez máis
envellecida.

-

E seguir mantendo as infraestruturas existentes e as novas creadas desde entón.

Esta é a realidade das contas públicas. Unha realidade marcada por dúas dificultades
principais:
En primeiro lugar, pola xa comentada obriga de devolver ao Goberno as liquidacións
negativas derivadas das súas malas previsións orzamentarias de 2008 e 2009; que
teñen suposto 119M€ este ano e que nos cinco seguintes suporán que, ano tras ano,
Galicia parta, na elaboración dos seus orzamentos, de -500 M€.
E, en segundo lugar, por unha interpretación interesada do modelo de financiamento
autonómico no que respecta a Galicia.
Por un lado, retraendo 243 M€ que nos corresponden do Fondo de Cooperación.
Por outro, porque non se respecta a achega dos 162,3 M€ dos recursos adicionais de
2010.
Tamén, porque asistimos a unha diminución de 228,8 M€ pola regularización que
mantén o statu quo.
E, por último, porque se nos negan 171,6 M€ derivados da revisión tralo incremento de
tipos impositivos do IVE.
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En total, son 805 M€ ós que Galicia ten dereito de acordo co modelo de financiamento e
que o Goberno Central non nos achega.
Señorías, non queremos máis que ninguén, pero tampouco menos; e non queremos un
trato preferente, pero tampouco un trato discriminatorio.
En todo caso, e porque creo que debe primar un principio básico de lealdade,
buscaremo-lo entendemento e, por iso, solicitamos a celebración dunha Comisión
bilateral para poder acadar un acordo satisfactorio antes de acudir á vía do recurso ao
Tribunal Constitucional.

Gustaríanos contar co apoio de tódolos grupos parlamentarios. Confío en que cando a
Comisión Bilateral teña lugar, poidamos ir, non só coa forza da razón, senón tamén coa
forza da unión dos partidos galegos na defensa dos intereses deste país.
2.2. AUSTERIDADE, PLANIFICACIÓN, RIGOR
Señorías, a crise leva dous anos de vantaxe a España; e moi conscientes disto, é por iso
que Galicia leva dous anos traballando con austeridade, planificación e rigor.
2.2.1 AUSTERIDADE
Agora que tódalas administracións son conscientes de que é preciso adelgaza-lo aparato
administrativo, reduci-los seus custes, investir máis nos cidadáns e menos nos propios
gobernos; Galicia segue a avanzar na austeridade que comezou a aplicar desde hai dous
anos.
Creamos un goberno cun 30% menos de consellerías, cun 50% menos de altos cargos
ou un 30% menos de asesores. Cada departamento da Xunta forma parte dun plan de
aforro de enerxía, de gasto telefónico, de gasto corrente ou do parque móbil.
Por primeira vez na historia da Autonomía, adelgazamos a Administración paralela, que é
máis pequena que ó inicio da lexislatura e xa temos eliminado ou reformulados dous de
cada tres entes públicos. A estas alturas doutra lexislatura, estariamos a falar de cantos
máis teriamos sumado.
Seguiremos no camiño de facer unha Xunta máis pequena e máis barata para os
cidadáns, e por iso, quero anunciarlles que o próximo mes daremos por rematada a
primeira fase do Plan de Racionalización da Administración Paralela, e poñeremos en
marcha a segunda, que estudará o futuro do resto dos entes públicos –máis de 80--.
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Dixemos que seriamos austeros e cumprimo-la palabra dada. Galicia é e seguirá sendo
referente de austeridade en toda España. Dende o primeiro día e ata sempre,
buscaremos todo aquilo que é innecesario e, por tanto, do que podemos prescindir.
Seguro que podemos facer máis e mellor, e por iso o seguiremos facendo.
2.2.2 PLANIFICACIÓN
Agora que todos somos conscientes das consecuencias de gobernar sobre a marcha ou
o que é o mesmo, improvisar; Galicia é unha das poucas rexións europeas que ante as
institucións comunitarias presenta un plan estratéxico da súa economía.
Gobernar un país non significa perderse por ansias de espectacularidade, nin deixarse
levar polo efectismo, nin dar unha falsa imaxe para salvar o curto prazo, nin ancorarse
na volatilidade permanente.
Gobernar un país implica coñecer ese país e saber cara onde se vai, para poder avanzar
con firmeza, pese as dificultades do camiño. O Plan Estratéxico 2010-2014 Horizonte
2020 que guía as políticas económicas da Xunta é precisamente iso. Sitúanos no
momento no que estamos e marca os trazos para marcar o momento futuro ao que
queremos chegar e tamén, con realismo, ao que podemos aspirar, con investimentos
concretos e con prazos certos.

2.2.3 RIGOR
E agora, que todos somos conscientes de que é imprescindible tomar medidas para
reverte-lo déficit no que incorremos por gasta-lo que non podiamos pagar; Galicia hai xa
dous anos que controla os seus balances e cumpre coa Lei de Estabilidade Orzamentaria.
Unha das dúas únicas CCAA que o fixo –xunto coa Comunidade de Madrid--.
A Administración galega cumpre.
Cumpre, en primeiro lugar, cos seus provedores e paga as súas facturas nun prazo
medio no entorno dos 30 días, adiantándose en tres anos ó fixado pola Unión Europea
para 2014, que é pagar por debaixo de 45 días.
Cumpre co legado das xeracións pasadas ó manter, pese ó descenso das arcas
autonómicas, o sistema de servizos públicos.
E cumpre coas xeracións futuras, ó non comprometer a economía ata o punto de que os
nosos fillos e os nosos netos teñan que asumir as débedas que contraemos nós.
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2.3 LEI DE DISCIPLINA ORZAMENTARIA
Un goberno que xestiona con responsabilidade os cartos que son de todos transmite
tranquilidade á cidadanía. Pola contra, un goberno que descontrola o gasto público xera
desconfianza.
Agora que todos somos conscientes diso, Galicia ten a vontade de adiantarse de novo e,
por iso, imos blinda-la solvencia da Comunidade Autónoma e disciplina-la débeda pública
a longo prazo.
É a nosa intención que ningún Goberno futuro teña que soporta-los efectos das alegrías
dunha mala presupostación.
Alegrías como incrementar o gasto da Xunta por riba do aumento do PIB, porque iso
significa deixar unha pesada hipoteca en gasto corrente e en persoal.
Ou alegrías como acudir á débeda cando o crecemento autonómico roldaba o 3-4%, en
lugar de aproveitar os ingresos extraordinarios para reducir o endebedamento público.
Permítanme que lles poña un exemplo: se nas épocas de bonanza se tivese a prudencia
de limitar o incremento do gasto estrutural e se evitase acudir ao endebedamento, hoxe
teríamos 2.000 millóns menos de débeda, e o que é aínda máis importante, teríamos
menos gasto corrente, unha Administración máis pequena, e polo tanto, con menor
custe para os cidadáns.
Por iso, nas vindeiras semanas, remitiremos a este Cámara un Proxecto de Lei de
disciplina orzamentaria, que blinde a solvencia e a sustentabilidade a longo prazo das
contas públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Queremos facelo por Lei, para que naza con vocación de permanencia e será unha Lei
que irá máis aló da estabilidade orzamentaria porque entendemos que hai que garantir
tamén a sostibilidade financeira das Administracións Públicas ao longo do ciclo
económico.
Seremos pioneiros unha vez máis coa regulación de catro aspectos fundamentais:

-

Incrementaranse as esixencias ás entidades do sector público cuxo endebedamento
consolida déficit público.

-

Estableceremos mecanismos de esixencia de responsabilidades por incumprimentos
de obrigas en relación co endebedamento e o déficit.
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-

Antes da elaboración dos orzamentos, o Parlamento terá que autorizar un teito de
gasto non financeiro.

-

E, por último, garantir o rigor orzamentario, facendo obrigatorio nos ciclos expansivos
que se destine calquera ingreso extraordinario a reducir déficit ou, se fose o caso, a
amortizar débeda pública.

En definitiva, blindaremos por lei as boas prácticas orzamentarias que recomendan:

-

En primeiro lugar, non vivir nunca por riba das nosas posibilidades e pactar un teito
de gasto.

-

E, en segundo lugar, ser previsores. É dicir, limitar a débeda nos bos momentos
económicos para evitar que cando veñan mal dadas non teñamos máis marxe de
manobra que baixar soldos, conxelar pensións ou recortar dereitos.

-

Galicia comprométese a iso, e comprométese por lei coa sostibilidade do Estado de
benestar e coa solvencia, lealdade e cooperación co Goberno de España, lealdade que
esperemos se converta en recíproca.

3. GALICIA NO ESTADO AUTONÓMICO
Señorías, aspiro a que cada paso que deamos para paliar os efectos da crise económica
que sofre España, e por tanto nós, sirvan para concluír que o Estado das Autonomías
segue sendo parte da solución, e non parte do problema. Aqueles que sintan desasosego
polo modelo de convivencia que nos demos, poden comprobar que hai autonomías
dispostas a propoñer e practicar políticas alternativas, e que hai autonomías capaces de
mellorar as contas de resultados da nación.
Galicia é unha comunidade cunhas contas estables, cunha taxa de paro cinco puntos por
debaixo da media nacional, cun PIB que superou as taxas negativas, e cunhas facturas
aboadas na metade do prazo legal. Galicia é unha comunidade que contribúe a mellorar a
solvencia e a imaxe de España.
3.1. RELACIÓN CO GOBERNO DE ESPAÑA
O estado da autonomía que neste momento presenta Galicia é posible que algúns outros
gobernos o aceptaran hoxe para si. A nós, non nos satisface. Nós non o queremos para
a nosa Comunidade, pese a que mellora considerablemente o estado actual do conxunto
da nación.
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España non lle é allea a Galicia. Non nos é alleo o seu descrédito internacional nos
mercados e nos foros comunitarios; inflúenos que presente, autonomía por autonomía, a
maior cantidade de parados da súa historia, e é decisivo no noso comercio que o noso
principal cliente, que é o resto do Estado, se atope nunha situación de contracción no
consumo que incide nas nosas vendas.
España non lle é allea a Galicia, con todas as consecuencias que isto supón; pero
tampouco queremos que nolo sexa.
Somos parte deste Estado Autonómico, sabemos que o progreso e o benestar de España
é o das galegas e os galegos e, por iso, participamos activamente e con lealdade e
compromiso cada vez que se nos convoca, ou se nos recibe, para buscar solucións aos
problemas que nos son comúns.
3.1.1 FINANCIAMENTO AUTONÓMICO
Así, cando antes das eleccións autonómicas de Cataluña, o Goberno de España quixo
modificar o acordo de financiamento autonómico; Galicia mostrou esa lealdade e ese
compromiso participando activamente dese debate.
Propuxemos que o cambio significara melloras e, por tanto, nel se contemplaran os
cidadáns de comunidades, como a nosa, que viven dispersos en pequenas aldeas ou
tamén aos emigrantes, cos que temos a obriga legal e moral de prestarlles servizos
públicos.
A reacción do Goberno foi desprezar as nosas contribucións e substituír un acordo entre
dezasete Comunidades por un pacto con dous partidos dunha autonomía concreta.
Galicia non votou en contra dese novo modelo porque tería perdido aínda máis e pola
estabilidade da nosa nación; e a nova resposta do Goberno é agora deixar de abonar
800 M€ do seu propio compromiso.
Malo foi romper o acordo, peor era o novo modelo, pero nefasto é incumprilo.
3.1.2 CATÁLOGO DE FÁRMACOS
Cando o Goberno de España, advertido polas autoridades europeas, entendeu que había
que corrixi-lo descontrol do déficit público estatal, que tiña no propio Goberno ao maior
responsable deste; Galicia cumpriu con lealdade e compromiso a Lei de Estabilidade
Orzamentaria e ten tomado, desde entón, decisións na liña da eficiencia dos recursos
públicos.
Sen embargo, hai ben pouco que temos comprobado a resposta do Goberno: un recurso
para tentar suspender, paralizar e anular unha Lei deste Parlamento como é a do
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catálogo priorizado de medicamentos, sen tan sequera fundamentarse en razóns
económicas ou sanitarias; soamente en diferenzas de militancia política.
3.1.3 CAIXAS
E, señoras e señores deputados, cando o Goberno, a través do Banco de España,
fomentou, promoveu e alentou unha reordenación do sistema financeiro español
mediante a concentración de entidades, o traballo que desde entón se desenvolveu
nesta Cámara é unha boa mostra de que a inmensa maioría de Galicia actuou co máximo
compromiso e a máxima lealdade aos intereses xerais.
As dúas entidades coas que contabamos, sindicatos, empresarios e representantes
políticos deste país traballamos conxuntamente e superamos as dificultades que o
contexto económico provocaba e tamén as que se quixeron interpoñer desde a
conveniencia particular. Non sen esforzo obtivemos o resultado dunha nova caixa de
aforros que se axeitaba ás necesidades que entendiamos que nos eran comúns:
solvencia –primeiro- e galeguidade –a continuación-.
Unha solvencia recoñecida expresamente polo propio Banco de España, quen a finais de
ano deu o visto e prace á fusión destacando literalmente a “solvencia, rentabilidad y
liquidez de la nueva entidad”. Data: 8 de novembro de 2010
Novacaixacalicia cumpriu punto por punto todas as esixencias do Banco de España,
incluíndo a dotación de provisións por posibles perdas esperadas para os próximos cinco
anos por valor superior a 3.000M€, co fin de sanea-lo balance da entidade. Esa dotación
foi imputada contra as reservas da caixa, o que evidentemente conlevou unha baixada
do seu ratio de capital principal cercana aos 4 puntos, asumida en todo momento polo
Regulador.
Pois ben, escasamente un mes máis tarde o Goberno central, nunha improvisación
histórica, formula un bandazo normativo sen precedentes.
En primeiro lugar, establece como criterio de solvencia unhas ratios de capital principal
que superan con creces as esixencias que Basilea III establece para os países europeos
en 2019 (o 7%). É dicir, sitúanos en peor posición competitiva que as entidades dos
países do noso contorno.
En segundo lugar, demostra ben ás claras a súa intención de acabar coas Caixas de
Aforro na súa configuración actual, fixando uns requisitos discriminatorios fronte ós
bancos (10% fronte ao 8%).
En terceiro lugar, comete o erro de obrigar a unha capitalización urxente das entidades,
cando o problema prioritario do sistema financeiro non é o capital, senón o saneamento
dos seus activos de risco. Unha capitalización urxente e alocada que conleva unha
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extraordinaria dificultade e que pon ás entidades nunha débil situación negociadora cos
potenciais investidores.
E, en cuarto lugar, decide non computar como capital as provisións realizadas para
sanear o balance ás que obrigou o Banco de España, cando non hai mellor mostra de
solvencia que ter reservadas provisións para facer fronte ás obrigas da entidade.
É dicir, a Novacaixagalicia primeiro se lle obriga a priorizar o saneamento e despois se lle
penaliza por ter priorizado o saneamento. De computarse as provisións, hoxe o seu core
capital roldaría o 8,7%. É dicir, 7 décimas máis co esixido agora aos bancos.
Hai algo que, pese aos anuncios do Goberno, non admite dúbida. O efecto inmediato
deste Real Decreto será aínda un risco maior de contracción do crédito no conxunto de
España e tamén en Galicia. A esa conclusión chega o propio Banco Central Europeo.
Polo tanto, risco de menos crédito, menos actividade económica e máis paro en toda
España. Eses serán en todo caso os riscos desta normativa errática e improcedente.
Seguiremos traballando con rigor e profesionalidade, con alternativas realistas, por unha
entidade solvente e vinculada a Galicia, que teña como obxectivo prioritario os sectores
estratéxicos do país e evitar a exclusión financeira das familias.
Dentro das novas condicións do Goberno, hai marxe para que Galicia poida contar cunha
caixa evolucionada vinculada a un Banco.
Hai marxe para que a caixa galega poida captar os 1.500 millóns de euros que se lle
requiren
Hai marxe se o equipo directivo da caixa é xeneroso e mantén a súa implicación co país
Hai marxe se a inmensa maioría dos políticos, empresarios e sindicatos de Galicia nos
mantemos, como hai tres meses, nos mesmos principios de solvencia e galeguidade
Hai marxe se o Banco de España é coherente e consecuente cos seus propios actos
E hai marxe se o Goberno de España trata ás Comunidades Autónomas dun xeito
igualitario

3.1.4 LEALDADE AO ESTADO – AVE
Cando o Goberno incumpre os seus propios compromisos coas comunidades, cando as
trata dun xeito desigual, cando non respecta as decisións leais e responsables que con
amplas maiorías se toman en Cámaras como esta; o único que acada o Goberno é tirar
pedras contra o seu propio tellado porque o seu tellado é o Estado Autonómico.
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Nós, a Xunta de Galicia, somos leais co Estado Autonómico e o somos tamén co seu
goberno, mesmo cos seus erros e coas nosas discrepancias. E así o quixemos mostrar
desde o primeiro día.
No único encontro que tiven oportunidade de ter co Presidente do Goberno de España,
asumimos o histórico incumprimento coa alta velocidade galega co propósito de que non
se volvera a repetir. No pasado decembro, mesmo aceptamos que o Ministerio cambiara
o sistema de pago previsto e solicitara unha prórroga de tres meses, neste 2011, para
licitar o comprometido para 2010.
Galicia fixo un exercicio de realismo e lealdade e aceptou que Galicia terá AVE case 25
anos despois de que empezara a funcionar en Andalucía; e aceptou que durante anos se
nos dixera aquilo de xa estaría funcionando en 2012 namentres o que se facía era
insuficiente, escaso ou nada.
Co Pacto do Obradoiro mostramos, desde o primeiro día, a actitude que queriamos que
presidira as nosas relacións co Goberno de España. E, sen embargo, --nos restantes
asuntos— o Goberno ten preferido outra: un trato arbitrario, recursos, suspensións de
leis galegas, falla de compromiso e incluso ausencia de resposta.
Nin comparto nin podo chegar a a entender ese rancor partidista que non beneficia a
ninguén e nos prexudica a todos.
3.1.5. ESPAÑA COOPERATIVA
Durante dous anos –ano Xacobeo incluído- o Presidente do Goberno non viu a Galicia;
por dúas veces nin tan sequera ten respondido as cartas que este Presidente –en nome
dos galegos e as súas preocupacións- lle ten enviado;
pero, iso si, sen embargo, o que si ten feito é asinar decisións en contra dos intereses
deste país;
Fíxoo coa suspensión da nosa Lei de Caixas; fíxoo coa paralización do catálogo de
xenéricos ou fíxoo tamén coa posta en vigor dun Decreto do Carbón que pon en risco o
traballo de 3.500 galegos que viven deste sector.
Sen lugar a dúbidas, urxe abrir unha nova etapa na relación do Goberno Central coas
autonomías. Unha nova etapa na que se pase da tensión sistemática á cooperación
ordinaria. Isto, non soamente axudaría a afianzar o modelo territorial que nos demos,
senón que para Galicia sería a mellor garantía contra os agravios comparativos.
Nesta España Cooperativa habería dúas ideas clave.
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A primeira é que as autonomías forman o Estado, e como tales teñen o dereito e o deber
de participaren na definición de todas as políticas de Estado.
E a segunda é que as decisións que afectan ao miolo do sistema autonómico, non poden
depender de acordos ou transaccións improvisados con minorías, senón ser
consecuencia dun amplo e maioritario consenso; para que estas non se condicionen á
afiliación e ao interese dunha determinada formación política.
3.2 RELACIÓN CON CONCELLOS E DEPUTACIÓNS
Penso que ese espírito que reclamamos para España é o mesmo que ten inspirado a
andadura autonómica de Galicia. A solidariedade e entendemento que solicitamos cara
fora, é a mesma que debemos practicar dentro.
Dígoo convencido de que é a cooperación, e non os conflitos, a que move con máis
celeridade a forza do noso país. Dígoo convencido de que as dificultades que hoxe nos
atenazan serán superadas se multiplicamos as capacidades propias. E dígoo convencido
de que é perfectamente posible conxugar a singularidade das 315 pezas do puzzle
galego e que, ó mesmo tempo, todas sirvan para configurar a gran realidade da nosa
autonomía.
Un pobo que custodia a primeira globalización que protagonizaron os nosos emigrantes,
e un pobo que foi sempre exemplo de solidariedade fóra, non pode caer, dentro, na
tentación das pelexas domésticas.
A globalización interna do país que eu lles suxiro é unha realidade normal xa para a
maioría dos cidadáns, que senten Galicia como un espazo único para as súas relacións, o
seu traballo, e os seus negocios. Por iso, tamén na configuración do noso territorio,
temos o reto de non gobernar de costas á cidadanía. Non se trata de minar a identidade
municipal, senón de darlle un significado máis profundo e unha vinculación máis intensa
coa autonomía.
Afortunadamente, penso que o individualismo atribuído historicamente á relación entre a
Administración e os concellos diluíuse hai tempo. Agora somos solidarios cos problemas
dos municipios e coa súa asfixia financeira.
Non só blindamos os recursos que transferimos os concellos –como os do Plan
Concertado—senón que nalgúns casos os incrementamos –como os recursos para
formación—e creamos outros instrumentos novos –como o canon eólico--. Ese é o
camiño que iniciamos coa lexislatura e por el queremos seguir.
Durante estes 23 meses fomos capaces de chegar a acordos en materias tan relevantes
como a tecnoloxía, o urbanismo, as normas do hábitat ou o financiamento local; e de
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incorporar cada realidade municipal do noso país ós instrumentos que guiarán a
ordenación do territorio nas vindeiras décadas, como son as Directrices de Ordenación
do Territorio e o Plan do Litoral.

E por iso, quero anunciarlles que –despexadas as incógnitas electorais— convocarei ós
representantes das Deputacións e dos concellos para revisar e profundar nas nosas
alianzas, e ser capaces de compartir os recursos de forma máis solidaria.

4.- DESDE A UNIDADE
-

Cremos no Estado Autonómico, cremos na Comunidade Autónoma, cremos no que
facemos e cremos tamén no que podemos chegar a facer porque durante este
pasado ano, e no contexto das maiores dificultades, este país ten dado varios
exemplos de que Galicia quere adaptarse ós cambios que van impoñendo os novos
tempos para garantir o desenvolvemento e o benestar dos galegos.

-

De todos
•
•
•
•

eles, hai catro que me parecen certamente ilustrativos:
o diálogo social,
a fusión das caixas
o concurso eólico
o Xacobeo.

1) Cando en España se ía celebrar unha folga xeral; Galicia foi quen de adquirir o
compromiso do diálogo social entre sindicatos, empresarios e Xunta. É o exemplo do
que a nosa terra espera de nós: un clima de cooperación.
2) A fusión das caixas debe servirnos tamén como exemplo de que a división nos
condena a decrecer e que a unión de forzas é a única garantía de futuro. De feito, se
agora podemos estar aínda falando dun futuro para o sistema financeiro galego é porque
soubemos estar xuntos e manter unha entidade financeira galega.
3) O concurso eólico é o exemplo de que somos un país fiable no que se pode investir e
que, nas maiores dificultades, tamén é posible acadar fitos como o maior plan industrial
da nosa historia con preto de 6.000 millóns de euros de investimento.
4) E o Xacobeo 2010 é a mostra de que, a pesar dos condicionantes da crise e a pesar
do nulo apoio do Goberno central, Galicia é quen de obter os seus mellores resultados,
cando mostra o mellor de si.
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A aspiración do Goberno galego é a de seguir proxectando a mellor imaxe de Galicia no
resto de España: unha Galicia que dialoga, en vez de impoñer; que suma e que non
resta; que inviste, en vez de paralizar; que concerta, e non confronta.
Señorías, quedémonos con todo aquilo que xurdiu do rigor e da unidade de todos os
galegos para poder acertar canto máis sexa posible nas dúas grandes tarefas coas que
nos reta o futuro:

-

A recuperación económica.
E a blindaxe e mellora dos servizos sociais públicos.

5. IMPULSO Á ACTIVIDADE ECONÓMICA PARA MANTER E XERAR EMPREGO
-

Do mesmo xeito que co Xacobeo, Galicia se abriu ao mundo desde a cultura e o
turismo; temos que abrirnos tamén no eido económico, empresarial e comercial para
seguir combatendo os efectos da crise como a nosa máxima prioridade.

-

Iso supón que toda a nosa capacidade, toda a marxe que temos para impulsar a
actividade económica, xira en torno ao mantemento e á creación de emprego.

Así, a actuación do Goberno céntrase en 4 eixos:
 5.1 No apoio aos nosos sectores produtivos e ao comercio
 5.2 Configurar un territorio ordenado e equilibrado, que sexa competitivo
 5.3 Apostar pola innovación e as novas tecnoloxías
 5.4 Centrar os nosos esforzos na internacionalización da nosa economía

5.1. APOIO ÓS SECTORES PRODUTIVOS
5.1.1 LIQUIDEZ e CRÉDITO PARA AS EMPRESAS

-

Nesa primeira tarefa dirixida a tentar manter o emprego, quixemos centrarnos nun
dos problemas máis acuciantes e urxentes que sofren as nosas empresas: a falta de
liquidez e a escaseza do crédito.
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-

Dificilmente pode manterse a actividade empresarial se as “cañarías financeiras”
seguen atrancadas. Porque o crédito e a liquidez para unha empresa veñen a ser a
mesmo que o sangue para calquera ser vivo.

-

No que atinxe á mellora da liquidez das empresas, a Xunta está a actuar en catro
frontes:

 1.- Política de Avais
 2.- Axilidade no cobro das axudas do IGAPE
 3.- Adianto de 800 M€ de subvencións da Xunta
 4.- Pago das facturas en menos de 45 días
(1) Puxemos en marcha unha política de avais que, centrándose principalmente en
operacións de circulante.

 Levamos máis de 1.500 avais concedidos (un 60% máis que en 2007-2008), que
permitiron o mantemento de 16.000 empregos en toda Galicia.

 Cun esforzo por achegar eses avais ás empresas de menor tamaño, que moitas
veces son as máis necesitadas de apoio.



Así, o peso dos avais superiores a 1 M€ pasou do 94% en 2007-2008 ao
64% no bienio 2009-2010



E o importe medio de aval descende de 1,3 M€ a unicamente 60.000€.

(2) Axilidade no cobro das axudas do IGAPE ás empresas:
 O IGAPE resolve en 72 días e paga en 45...
 ... cando hai tan só dous anos, resolvía en 176 días e pagaba en 204.

(3) A mellora da xestión das axudas que se estende a toda a Xunta.
 En 2011 poñemos a disposición das empresas, familias, asociacións e
concellos máis de 800 M€ en axudas e subvencións con 2 meses de adianto.
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(4) Ademais, estamos a axilizar o máximo o pago aos provedores da Xunta:
 En 2010 o prazo medio de pago situouse por baixo dos 30 días (28,5)
 E en 2011, seguiremos cumprindo o noso compromiso de pagar as facturas en
menos de 45 días anticipándose 2 anos á proposta da UE.
5.1.2 IMPULSO A TODOS OS SECTORES PRODUTIVOS

-

Pero ademais de mellorar a liquidez outra das nosas prioridades está a ser política de
fomento e apoio á actividade empresarial.

 1.- Incrementando o apoio do IGAPE a novos investimentos empresariais
 2.- Utilizando a nosa capacidade de autogoberno en materia fiscal
 3.- Apoiando a tódolos nosos sectores estratéxicos
-

(1) Incrementamos un 43% os investimentos empresariais xeradores de emprego

 pasando de 843 M€ en 2009 a 1.212 M€ en 2010.
-

(2) Aproveitamos as nosas capacidades en materia fiscal

 Aprobamos dúas baixadas de impostos para facilitar a adquisición e rehabilitación
de vivenda e asistir a reactivación do sector da construción, un dos máis
afectados por esta crise.



Os datos do Ministerio de Fomento acreditan que Galicia foi a 4ª C.A.. co
maior incremento na venda de vivendas en 2010
•



Galicia 9,1% - España 5,9%

Un incremento ao que sen dúbida non son alleas as citadas reformas fiscais.

E

tamén aprobamos dúas novas deducións fiscais encamiñadas a fomentar a
creación e a capitalización de empresas galegas, ás que xa se poden acoller neste
exercicio 2011.
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-

(3) E estamos exprimindo ó máximo as nosas posibilidades para dar apoio a todos os
nosos sectores estratéxicos

Non hai un só sector estratéxico que non teña recibido o apoio directo da Xunta para
loitar contra a crise

-

Permítanme que me refira brevemente a algúns destes sectores:

1. Automoción
2. Naval
3. Enerxía
4. Pesca
5. Agrogandeiro
6. Turismo
7. Comercio
1.- AUTOMOCIÓN

-

No sector da automoción puxemos en marcha con urxencia un programa de apoio á
compra de automóbiles novos,

 que xerou un volume de negocio de máis de 600 M€, axudando ao mantemento
de 21.000 postos de traballo

-

A máis longo prazo, estamos desenvolvendo unha estratexia transversal co Plan ReMóvete Integral


-

un plan dotado con 120 M€, que abrangue todos os ámbitos dos que se compón
o sector: fabricantes, industria auxiliar, concesionarios...

E nesta liña de garantir o futuro dun sector básico para a nosa economía, facemos
unha firme aposta polo desenvolvemento e a promoción do vehículo eléctrico.

 Non

só apoiando a Citröen neste obxectivo, senón planificando as medidas
necesarias para que Galicia se adiante a esta nova industria, cunha rede de
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estacións de recarga e aprobando o primeiro decreto de Electro – mobilidade
dunha comunidade autónoma.
2.- NAVAL

-

O naval é un dos sectores que se está a ver máis afectado pola crise, como
consecuencia da baixada de pedidos de novos barcos que se está a rexistrar a nivel
mundial.

-

No que vai de lexislatura a Xunta mobilizou máis de 80 M€ para apoiar ao sector, o
que permitiu garantir o mantemento de miles de empregos.

 É o caso, por exemplo, de Factoría Naval de Marín e de Vulcano en Vigo.
-

Pero seguimos traballando para lograr 40 M€ do Fondo Tecnolóxico co fin de que
Barreras poida construír o novo buque auxiliar de plataformas petrolíferas

-

E por suposto, non renunciamos a que na ría de Ferrol se poidan volver a construír e
reparar barcos civís, oportunidade perdida na presidencia española da UE.

 Algo moi necesario á vista do risco real que corren os máis de 4.000 postos de

traballo que viven do sector naval militar en Ferrolterra, afectado pola falla de
novos pedidos do estaleiro estatal Navantia

3.- ENERXÍA

-

No eido enerxético somos conscientes da dobre vertente que debemos contemplar:

-

Por un lado, a enerxía como recurso para as empresas e os cidadáns.

 Aquí temos que lamentar unha política errática do Goberno central, que supuxo

unha suba da electricidade de case un 50% nos últimos 4 anos coa conseguinte
repercusión nas economías familiares e custes de producción.

-

Por outro, a enerxía como sector industrial cunha elevada capacidade de medrar e
xerar emprego.

-

Neste sentido, a aposta consiste en recuperar o liderazgo na produción e
desenvolvemento das enerxías renovables, en especial a enerxía eólica.
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 En

apenas 7 meses, aprobamos unha nova Lei de Aproveitamento Eólico de
Galicia que dota de seguridade xurídica ao sector.

 Esa

Lei establece un canon, como compensación económica polo impacto
ambiental dos muíños de vento, co que xa se recadaron 46 M€.

 Ademais,

cumprimos o compromiso para a asignación de 2.325 novos
megavatios, nun concurso eólico obxectivo e transparente.

 Un

concurso que supón probablemente o maior plan industrial da historia de
Galicia, pois mobilizará investimentos por 6.000 M€ e poderá promover a creación
de ata 14.000 empregos.

-

Pero así como apostamos pola creación de novos empregos, tamén nos centramos en
defender os existentes.

-

Concretamente, os máis de 3.000 empregos en risco nas comarcas de Cerceda e As
Pontes polo Decreto do Carbón do Goberno central.

 Unha

vez máis, prefírese fomentar o enfrontamento entre territorios, por iso, a
Xunta exerceu as súas responsabilidades e decidimos acudir ás instancias
xudiciais para defender os intereses de Galicia en conformidade co mandato desta
Cámara, adoptado no Pleno da pasada semana co apoio dos 2/3 das súas
señorías:



Manteremos os recursos interpostos do mesmo xeito que manteremos tamén a
disposición ao diálogo co Goberno central para poñer fin a esta discriminación
obxectiva.

4.- PESCA

-

Pero non é só no sector naval e no da enerxía onde planea unha seria ameaza para o
emprego.

 Unha

decepcionante negociación do Goberno das cotas do lirio, da xarda, da
caballa e da cigala pon en perigo máis de 4.000 empregos directos no sector
pesqueiro.
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-

Nós seguiremos apoiando ao sector desde as nosas competencias, porque para
Galicia a pesca e a industria relacionada cos produtos do mar son clave no noso
tecido produtivo. E facémolo en 4 eixos principais

 1.- Un marco normativo actualizado
 2.- Executando plans para garantir a sustentabilidade dos recursos mariños
 3.- Apostando pola acuicultura
 4.- Mellorando a comercialización dos produtos do mar
-

(1) Comezamos por dotar ao sector dun marco normativo adaptado aos novos
tempos:

 cunha nova Lei de Pesca, aprobada co consenso do sector
e

con novos Decretos que regulan o Consello Galego da Pesca, o Comité
Científico Galego da Pesca ou as Artes e Aparellos

-

(2) Traballamos para garantir a sustentabilidade dos recursos, executando:

 un Plan contra o Furtivismo
 un Plan de Rexeneración de bancos marisqueiros ampliando en 700.000 m

2

zonas

para traballar

 e un Plan de Adaptación da Frota que supuxo un investimento de 71 M€
-

(3) Priorizamos a aposta pola Acuicultura:

 No

pasado Consello de Xunta iniciamos a tramitación do Plan Director de
Acuicultura que finalizaremos nos próximos tres meses.

 Apoiamos os investimentos neste eido produtivo:


Fronte aos ‘cero’ euros destinados nos anos 2007 e 2008 a Consellería do
Mar xa puxo a disposición do sector máis de 63 M€.
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-

(4) Queremos mellorar a comercialización dos produtos do mar:

 Non só temos que ser os mellores pescadores, queremos converternos tamén en
bos vendedores.

 En

breve aprobarase un decreto para promover unha comercialización que
potencie os valores dos nosos produtos do mar, consolidando os seguintes datos
positivos:



A facturación en primeira venda dos produtos do mar de Galicia en 2010, e
que subiu nun 8,34%,



e a evolución positiva das exportacións, que aumentaron nun 6,5%.

5.- AGRICULTURA E GANDERÍA

-

Tamén apoiamos a outra pata do noso sector primario, a agricultura e a gandería:

 1.- Sector Lácteo
 2.- Modernización e uso das novas tecnoloxías
 3.- Facilitar a mobilidade das terras agrarias
 4.- Fomentar a mellora da xestión forestal
-

(1) Adoptamos medidas concretas para apoiar ao Sector Lácteo, un sector que da
emprego a máis de 50.000 persoas:

 Con

carácter inmediato, en 2009 mobilizamos máis de 100 M€ en axudas ao
sector.

 Aprobamos

o Plan
competitividade

Estratéxico

do

Sector

Lácteo,

para

mellorar

a

súa

 Puxemos

en marcha a marca de calidade “Galega 100%”, xa recoñecible en
tódalas tendas e supermercados.
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 En 2010 concedéronse axudas a viabilidade en explotacións leiteiras por importe
de 20M€ para compensar as perdas sufridas pola crise de prezos.

 E estamos moi atentos ao seguimento do problema detectado na empresa CLESA.
 (2)

Apostamos tamén pola modernización e uso das novas tecnoloxías para
mellorar a xestión cotiá das explotacións agrogandeiras coa oficina agraria virtual.

-

(3) Pretendemos facilitar a mobilidade das terras agrarias

 Neste sentido, consideramos que é preciso corrixir as deficiencias da vixente Lei
do Banco de Terras e, por iso imos propoñer

unha nova Lei de Mobilidade de Terras na que se contemplará:

-



a flexibilización dos prezos de arrendamento,



a posibilidade de incluír e poñer en valor todas as fincas con vocación agraria,



a posibilidade de incorporar fincas propiedade do Estado ao Banco de Terras.



ou a derrogación dos dereitos de adquisición preferente (tenteo e retracto),

(4) No ámbito forestal, está operativa unha nova figura de agrupación forestal
voluntaria, a Sociedade de Fomento Forestal (SOFOR):

 Na

Lei de Medidas Fiscais xa incluímos exencións no Imposto de Sucesións e
Doazóns e no de Transmisións Patrimoniais para favorecer e impulsar a súa
constitución.

 E no pasado Consello da Xunta demos luz verde definitiva ao Decreto que regula
esta nova figura.

-

E por primeira vez na Autonomía, traeremos a este Parlamento un Proxecto de Lei de
Montes

 Un

instrumento para sacar o máximo partido da nosa extraordinaria riqueza
forestal e para frear o crecente abandono do monte
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 Non

esquezamos que o sector forestal xera 26.000 empregos directos e uns
50.000 indirectos



O borrador do Anteproxecto de Lei xa foi remitido aos membros do Consello
Forestal de Galicia este mes de marzo



Cómpre salientar que este texto non contempla o réxime xurídico dos montes
veciñais en man común, que serán obxecto así mesmo dun desenvolvemento
lexislativo específico.

Neste ámbito, quixera determe para recoñecer o esforzo de todas as mulleres e homes
que traballan nos equipos de extinción de incendios. Quixera, sobre todo, ter unha
lembranza para Rodrigo Amo e Julio Martínez e mostrar o noso afecto ás súas familias.
6.- TURISMO e CULTURA

-

No ámbito do turismo, o 2010 quedará na memoria colectiva dos galegos como o
ano do mellor Xacobeo:

 O ano que nos achegou máis de 9 millóns de visitantes a Galicia.
 O ano no que acudiron a Compostela

un 50% máis peregrinos que no anterior

Xacobeo (270.000)

 O ano no que, pese á crise, o índice de ocupación hoteleira aumentou un 12%
 O ano da apertura de 10 novos albergues no Camiño de Santiago.
 E o ano no que cada día unha media de 20.000 persoas asistiron ás diferentes
actividades culturais organizadas con motivo do Xacobeo.

-

Todo un éxito colectivo no que Galicia contou co apoio da Igrexa, coa presenza do
Papa e a presenza constante da Súa Maxestade El-Rei D. Juan Carlos e de toda a
Familia Real, así como da maioría dos presidentes das Comunidades Autónomas,
apoio e alento que aproveito para agradecer unha vez máis en nome dos galegos.

-

Agora cómpre mirar cara adiante. Non será doado acadar estas cifras nun 2011 no
que é probable que o turismo siga aínda lastrado pola crise, pero imos seguir
mellorando a imaxe de Galicia como destino turístico con tres ferramentas:
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1.- Implantando unha marca turística única, “Galicia: ¿gárdasme o segredo?”
2.- Sacando o maior proveito posible dunha gran efeméride: o 800 Aniversario da
Catedral de Santiago, que debe ser un potente elemento de atracción turística
3.- A Cidade da Cultura, coa que conta Galicia dende febreiro, que xa é un dos eixos
máis importantes de atracción turística.

 Así

o demostra o alto ritmo de visitas que están rexistrando o Archivo e a
Biblioteca



A previsión para todo o 2010 era de 100.000 visitantes



E nestes dous meses e medio xa levamos 40.000.

 Un atractivo que de seguro aumentará cando, a mediados de ano se proceda á
apertura do edificio do Museo de Galicia.

-

Porque a Cultura tamén crea riqueza e emprego. Segundo os datos do INE, en Galicia
as industriais culturais supoñen:
 Unha facturación arredor dos 1.000 M€
 16.000 postos de traballo

-

A Xunta é consciente deste potencial e, por iso, somos a C.A. que máis inviste en
artes escénicas.
 0,59€ por habitante en 2010 fronte aos 0,21 de Andalucía ou os 0,18 de
Cataluña.

-

E seguimos traballando con eventos que dinamicen este sector.
 Así, neste 2011 celebramos o Ano da Musica, no que a Xunta investirá
directamente 6 M€...


... cantidade á que haberá que engadir as achegas doutras administracións e
institucións en programacións conxuntas.
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7.- COMERCIO
-

O comercio é un sector fundamental para Galicia, con máis de 110.000 empregos en
xogo.

-

O impulso da Xunta centrouse en dúas liñas básicas:

-

(1) Aprobamos a Lei de Comercio Interior un novo marco regulador adaptado á
realidade actual
 Unha norma que conta cun amplo respaldo do sector

-

(2) Estamos aplicando xa o Plan Ágora, para o mantemento do emprego e a
modernización do sector.
 Cun investimento de 130 M€

5.1.3.- TERRITORIO ORDENADO e COMPETITIVO
-

Todas as medidas de apoio aos sectores estratéxicos da economía galega, das que
vimos de facer tan só unha pequena escolma, teñen que verse complementadas cun
esforzo para ser cada vez máis competitivos.

-

E esa competitividade pasa, inevitablemente, por configurar un territorio ordenado,
equilibrado e ben comunicado

-

Para iso cómpre actuar en catro ámbitos:
 A.- Ordenación do territorio
 B.- Mellorar as infraestruturas de comunicación
 C.- Facilitar a mobilidade – transporte metropolitano
 D.- Favorecer a implantación das empresas, con solo industrial adecuado e
fomentando o equilibrio territorial

A.- INSTRUMENTOS ORDENACIÓN TERRITORIAL E URBANÍSTICA
-

En Ordenación Territorial, quero destacar dous fitos: a aprobación definitiva das (1)
Directrices de Ordenación do Territorio e do (2) Plan do Litoral.

-

(1) Galicia xa conta por fin coa súa “Constitución Territorial”, as Directrices de
Ordenación do Territorio aprobadas definitivamente o pasado mes de febreiro.
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 As Directrices son o primeiro instrumento de ordenación territorial no que se
establecen as regras para a implantación dos usos e actividades (servizos,
dotacións, actividades produtivas...) en coherencia coas necesidades sociais,
económicas, culturais e ambientais.
-

(2) Ademais, ese mesmo mes de febreiro aprobamos definitivamente o Plan do
Litoral, unha ferramenta imprescindible grazas á que se garante a adecuada
ordenación dun total de 215.359 ha, o que equivale ao 7,27% da superficie de
Galicia.

-

Agora, unha vez logrado este paso fundamental, temos que profundar na procura dun
urbanismo máis transparente, máis claro e máis responsable.

-

(3) Por iso, a vontade do Goberno é acometer a redacción definitiva e estable dun
dos piares básicos en materia de ordenación do territorio e o urbanismo: a Lei do
Solo.
 A Xunta disporá dun texto inicial a finais deste semestre, que será un documento
máis sinxelo, máis claro e máis acaído ás necesidades.
 Sobre este texto iniciaremos un proceso de diálogo e concertación cos grupos
políticos, cos concellos e co resto de axentes sociais e económicos (sindicatos,
empresarios, arquitectos, etc.).
 A nosa intención é acadar o máximo nivel de consenso que sexa posible, pois se
trata de que esta nova Lei do Solo supere a precariedade que veu caracterizando
esta materia desde os inicios da Autonomía e naza con vocación de permanencia.
 Neste sentido, quero trasladar á Cámara a solicitude do Goberno para que se
constitúa unha comisión parlamentaria específica que desde un primeiro momento
canalice e impulse a nova Lei do Solo de Galicia.

-

En definitiva, precisamos unha Lei do Solo de todos e para todos, e por iso atrévome
a pedirlles unha postura construtiva para lograr ese obxectivo.

B.- MELLORAR AS INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN

-

Para lograr a vertebración e ordenación territorial son fundamentais unhas axeitadas
infraestruturas de comunicación
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-

En 2009 a Xunta aprobou o Plan MOVE.



Un Plan co que pretendemos lograr que o 80% dos galegos teña acceso en
menos de 10 minutos a unha VAC

-

A nosa actitude de dicir sempre a verdade aos galegos levounos a facer unha
reprogramación do Plan, unha vez coñecidos os recortes do ingresos do Estado e os
menores recursos cos que íamos contar.

-

Tivemos claro, iso si, que esa reprogramación non podía supoñer parar o que estaba
en marcha e, nese sentido:

 O nivel de licitación en 2010 foi superior ao ano anterior, cun aumento do 9%,

mentres que a Administración do Estado rexistrou un descenso do 54,7% en
Galicia.

 Ao

longo de 2011 estarán en execución máis de 100 kms. de vías de alta
capacidade, para continuar incrementando os 67 kms. xa postos en servizo no
que vai de lexislatura

C.- MOBILIDADE – TRANSPORTE METROPOLITANO

-

Ese territorio ordenado e ben comunicado implica tamén a garantía dunha mellor
mobilidade dos cidadáns e, nese ámbito:

 Puxemos

en marcha os plans de transporte metropolitano de Ferrol, Lugo, A
Coruña e Santiago que supoñen moitas vantaxes:



Unha diminución media do 60% no custo do transporte público.



A retirada de máis de 11.000 vehículos diarios das rúas desas cidades.



E, por tanto, unha redución importante no consumo de combustible e unha
menor contaminación.

 Nos

vindeiros meses pretendemos estender estes beneficios aos cidadáns de
Vigo, Ourense e Pontevedra



Para elo resulta imprescindible contar coa colaboración e vontade de acordo
por parte dos concellos beneficiados.
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D.- SOLO INDUSTRIAL E EQUILIBRIO TERRITORIAL

 1.- Solo industrial axeitado
 2.- Equilibrio territorial: plans Impulsa, Ferrol e Revive
 3.- Acceso ás redes de comunicación: Plan Banda Larga
-

(1) Ningunha iniciativa xeradora de emprego pode quedar frustrada por falla de solo
empresarial axeitado.

 Por iso, ata 2015 estamos investindo 373 M€ para

aumentar un 133% o solo
empresarial dispoñible (de 13,7 millóns de m a 32,1 millóns de m2)
2

-

(2) Cómpre promover tamén o equilibrio territorial, cunha discriminación positiva para
as zonas que precisan dun apoio singular e específico. Por iso desde a Xunta:

 Aprobamos nos 100 primeiros días os Plans Impulsa-Lugo e Impulsa-Ourense, e

nas vindeiras semanas contarán con Plans Estratéxicos complementarios para
intensificar as axudas nos sectores prioritarios e emerxentes.



Neste tempo, apoiamos investimentos por valor de 190 M€ de investimento

 Revitalizamos o Plan Ferrol:


No marco do Plan, en 2010 as Administracións implicadas apoiamos
investimentos por 230 M€ para crear e manter 500 empregos na comarca.

 E puxemos en marcha o Plan Revive para a Costa da Morte
-

(3) E non hai competitividade territorial sen garantir o acceso ás novas redes de
comunicación.

-

Con este obxectivo estamos a aplicar o Plan Banda Larga de Galicia 2010-2013, para
posibilitar o acceso a Internet de calidade a todos os galegos:

 En 2010 investimos 28 M€ conseguindo:


reducir un terzo os galegos que non contaban con acceso á banda larga
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que máis de 60.000 galegos xa teñan acceso a velocidades de 100 Megas.

 O obxectivo para 2011 é:


Incrementar do 72% ao 84% a poboación con cobertura de banda larga,
incorporando 80.000 persoas máis



Incorporar a outros 240.000 galegos ás redes de 100 Megas

5.1.4.- CAPITAL HUMANO, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

-

Un territorio ordenado e equilibrado e unhas infraestruturas de comunicación e
tecnolóxicas axeitadas son un dos alicerces básicos para mellorar as nosas
oportunidades de impulsar a actividade económica nun contexto no que cada vez é
máis necesario ser máis competitivo.

-

E para iso é necesario apoiar:

 A.- O talento (o capital humano)
 B.- A innovación
 C.- A internacionalización
A.- O TALENTO (CAPITAL HUMANO)

-

O nivel de progreso dunha sociedade está intimamente relacionado co nivel de
formación das súas xentes. Canto mellor preparados esteamos, máis competitivos e
máis oportunidades teremos.

-

A acción da Xunta para a mellora do noso capital humano estase centrando en 3
eixos principais:

 1.- Un sistema educativo e de calidade
 2.- A mellora da empregabilidade, a través das políticas activas de emprego
 3.- Un impulso decidido aos emprendedores
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-

(1) Un sistema educativo moderno que aposta por un ensino público aberto e de
calidade. Un modelo centrado na aprendizaxe de idiomas, o uso das novas
tecnoloxías e o reforzo da formación profesional. A todo elo referireime máis adiante.

-

(2) Unha política de mellora da empregabilidade que sexa eficaz e adaptada ás
demandas do mercado laboral.

-

Formalizaranse 9 acordos máis, que serán asinados na Mesa de Coordinación do
Diálogo Social

-

Que se suman aos 15 acordos asinados no verán do pasado ano

-

Entre estes acordos priorizamos as medidas dirixidas aos menores de 30 anos e a
aqueles desempregados que levan máis dun ano sen ningunha acción dos Servizos
Públicos de Emprego. En total a máis de 50.000 galegos/as

 Reforzaremos os servizos de orientación para darlles unha atención individualizada
e ofrecerlles unha vía que faga compatible o seu perfil de demandante coas
ofertas do mercado

-

(3) Un impulso decidido aos emprendedores, pois son as súas iniciativas as que xeran
actividade económica e permiten crear emprego:



O pasado ano en Galicia creáronse 4.039 novas empresas, un 5% máis que en
2009, cando o incremento en España non chegou ao 2,2%.



Unha aposta que se concreta en cifras: as axudas do IGAPE a novos
emprendedores medraron un 60% entre 2009 e 2010 (de 15 M€ a 25 M€).

B.- A APOSTA POLA INNOVACIÓN E AS NOVAS TECNOLOXÍAS

-

Ademais de reforzar o talento, a Xunta esta a facer unha aposta clara pola
innovación e as novas tecnoloxías.

-

Un dato o demostra: mentres o Orzamento autonómico para 2011 diminúe case un
11%, as partidas destinadas á chamada “economía do coñecemento” se incrementan
nun 3,9%

-

Esta aposta concrétase en dúas ferramentas xa en execución
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 1.- A Axenda Dixital 2014.gal
 2.- O Plan I2C
-

(1) A Axenda Dixital 2014.gal en execución implica un investimento de máis de
1.600 M€, dos que máis de 900 M€ son aportados directamente pola administración
autonómica, para situar a Galicia á vangarda nas novas tecnoloxías

-

(2) O Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015, tamén
coñecido como Plan I2C

 Un Plan global que conta cun amplo respaldo social e universitario
 Implica

un investimento de 1.200 M€ ata 2015, un 45% máis do que
contemplaba a anterior planificación.

 Amosa

a aposta prioritaria e estrutural que a Xunta fai pola innovación, como
motor do crecemento económico e da xeración de emprego



Incluindo por exemplo ferramentas de investimento de capital risco, que
faciliten grandes apostas corporativas pola innovación

 Fomenta

unha I+D de calidade, que permita captar máis recursos do Fondo
Tecnolóxico estatal e do VII Programa Marco de I+D da UE.

C.- A INTERNACIONALIZACIÓN

-

O fomento de internacionalización foi, é e seguirá sendo unha prioridade máxima do
Goberno para toda a lexislatura.

 Unha

mostra: os fondos destinados á internacionalización experimentaron un
crecemento acumulado de máis do 65% respecto ao ano 2009

-

Este obxectivo prioritario ten unha dobre vertente:

 Exportar

máis e mellor. Necesitamos que as nosas empresas vendan cada vez
máis produtos fóra, porque España non compra, e os 2/3 dos nosos produtos
teñen como destino o mercado estatal.
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 Atraer

investimento produtivo estranxeiro para xerar novas iniciativas que
permitan crear emprego.

-

Con este fin, a Xunta está acometendo unha completa reestruturación do IGAPE
destinada a centrar prioritariamente os seus esforzos no fomento da
internacionalización

-

Queremos que o IGAPE reforce a súa posición como axente dinamizador da economía
galega

 Transformará a súa estrutura para pasar de ser un ente centrado na tramitación de

subvencións a un instrumento que preste servizos de alta calidade ás empresas e
emprendedores, que faciliten o seu acceso á innovación e á mellora competitiva
como base para intensificar a súa internacionalización

-

As liñas fundamentais para fomentar a internacionalización están a ser:

 Prestar

servizos de calidade ás empresas, procurando a transformación da súa
estrutura interna para mellorar a súa capacidade exportadora

 Realizar un labor permanente de sensibilización e formación sobre o potencial dos
mercados exteriores.

 Reforzar

a nosa posición nos mercados prioritarios, a través da Rede de
Plataformas Empresariais no Exterior, en colaboración coa CEG.

-



A rede, formada por 14 oficinas que se irán abrindo en tres fases, permitirá
incrementar as exportacións das empresas galegas.



E ao mesmo tempo, constituirá un elemento clave na estratexia de atracción
de investimentos foráneos.

E fixamos obxectivos concretos para o período 2011-2013
Acadar que:



700 Peme’s que comecen a exportar os seus produtos de forma regular

 E incrementar en máis de 3.000 M€ o total das exportacións galegas
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-

Pero ademais de exportar máis, Galicia quere ser unha Comunidade atractiva para
todos aqueles que queiran xerar riqueza e emprego, procedan de onde procedan. E
pódolles asegurar que todo o Goberno, empezando por min mesmo, dedicará a este
obxectivo boa parte dos nosos esforzos no que resta de lexislatura

 Porque é unha obriga: Galicia necesita novos investimentos para xerar emprego e

tomar a senda da recuperación económica que en España se está a retrasar moito
máis do agardado.

 E porque é unha oportunidade: Galicia ten moitos elementos que podemos poñer
en valor para que se desde fóra aposten por nós, entre outros:



Unha posición marítima atractiva, da que temos que tirar máis proveito no
marco dun sistema portuario único, que se verá reforzado co Porto Exterior de
Ferrol, o Porto Exterior da Coruña e as obras de ampliación do Porto de Vigo.



A consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal como territorio cada
vez máis integrado e permeable, cunha masa crítica con máis de 6,5 millóns de
habitantes, o que multiplica as nosas oportunidades.



A existencia de empresas punteiras a nivel mundial en varios sectores, como o
téxtil, a automoción, as telecomunicacións, a conserva, etc., que poden
exercer de polos de atracción.



O recoñecemento que Galicia empeza a ter no exterior como unha Comunidade
solvente, fiable e previsible, que paga as súas facturas e que cumpre coa
estabilidade orzamentaria, unha imaxe que potencia a capacidade de atracción
de iniciativas empresariais.

6.- XESTIÓN SOCIAL – GARANTÍA NA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS

-

Veño de describirlles cómo, a pesar das graves dificultades financeiras e dunha
menor dispoñibilidade de recursos, a Xunta está a poñer toda a súa capacidade para:

 Apoiar

ás empresas galegas existentes, tratando de manter vivo o noso tecido
produtivo estratéxico, moi afectado pola crise

 Seguir desenvolvendo un territorio ordenado e ben comunicado, que faga atractivo
e rendible investir en Galicia
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 Apostar polo talento, a innovación e a internacionalización para que Galicia poida
competir cada vez mellor nun mundo globalizado.

-

Porque, xunto co mantemento do tecido produtivo e do emprego, o gran reto e o
principal obxectivo que afronta a Xunta no marco das actuais dificultades financeiras
é garantir unha axeitada prestación dos servizos públicos esenciais.

 Un obxectivo co que estamos comprometidos: hoxe tres de cada catro euros do
orzamento destínanse a educación, sanidade e benestar.

AS SINGULARIDADES DE GALICIA PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS

-

En Galicia, como sabemos, hai unha serie de características sociodemográficas que
condicionan de xeito notable a nosa capacidade para ofrecer estes servizos.

 Por

un lado, Galicia está a experimentar un proceso de avellentamento da súa
poboación e, por outro, mantén un alto grao de dispersión.

-

Isto ten consecuencias na xestión dos recursos públicos:

 O avellentamento provoca unha cada vez maior necesidade de recursos en áreas
como a sanidade ou a dependencia.

A

dispersión provoca que o custo da prestación de servizos en tódalas áreas
(educación, estradas, saneamento, enerxía...) sexa maior que noutras
comunidades. Abonda recordar, neste sentido que:

-



Galicia soporta a metade de todo o gasto en transporte escolar que se rexistra
en España.



Galicia conta co 13% dos centros de saúde que hai en España (a pesar de ter
o 6% da poboación)

Este non é un problema novo e en Galicia sempre tivemos claro que había que facer
algo ao respecto.



Sen embargo, o problema segue aí e segue agravándose e, por iso, o ano
pasado acordamos debater sobre a necesidade de afrontar a cuestión
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demográfica. Na actualidade, está constituída a comisión parlamentaria para
tratar este tema.



-

Confío en que nesa comisión saibamos acertar para que, desde esta Cámara,
poidamos deixarlle unha guía para este goberno e para os que nos sucedan.

Mentres esa comisión realiza os seus traballos, nós acometemos ese esforzo de
garantir a prestación de servizos públicos esenciais nun contorno complexo.

 E pese a ese entorno, considero que estamos a lograr avances importantes neses
eidos da educación, a sanidade e as políticas de benestar.

6.1. EDUCACIÓN DE CALIDADE

-

A educación e a formación son a mellor garantía de futuro para un pobo
 Estamos convencidos delo, e por iso a Xunta está comprometida cun sistema
educativo público moderno e de calidade.

-

O sistema educativo, na miña opinión, debe procurar conquerir dous obxectivos
clave:
 Que Galicia poida enriquecerse co seu propio talento. E para iso é necesario que o
sistema se adapte á realidade e ás necesidades do noso sistema produtivo

-

 Que os máis novos, se formen coas ferramentas necesarias para adaptarse a un
mundo en constante cambio e no que o coñecemento de idiomas e o manexo das
novas tecnoloxías terán un papel esencial
Pois iso é o que buscamos en tódolos eidos:
 1.- Formación Profesional
 2.- Ensino Universitario
 3.- Ensino non Universitario

-

(1) No caso da FORMACIÓN PROFESIONAL, o compromiso con esa adaptación á
realidade queda demostrada en dous fitos:
 A aprobación dunha nova ordenación para a formación profesional en Galicia, que
persegue máis flexibilidade e que facilita a conciliación.


A aprobación de 28 currículos de ciclos formativos; o número de matriculados
na FP incrementouse nun 10%, máis de 3.000 novos alumnos
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-

(2) No ámbito das UNIVERSIDADES, e a pesar destes momentos complicados, os
galegos temos varios motivos para sentirnos razoablemente esperanzados co noso
sistema universitario:
 Un deles é o feito de que Galicia sexa unha das poucas CC.AA. que conta con
dous campus de Excelencia Internacional en Santiago e Vigo, aos que a Xunta
apoia e apoiará claramente.

-

Tamén é destacable o esforzo en completar a incorporación ao Espazo Europeo de
Educación Superior, dentro do Plan Bolonia, un proceso complexo que implica a
transformación dunha grande parte do sistema universitario:


Ao final deste proceso, serán arredor de 120 as titulacións de grao que ofertarán
as Universidades do SUG, mostra do esforzo por evitar as reiteracións na oferta e
a adecuación á demanda.

 Queremos seguir traballando no deseño dun mapa de titulacións de grao e
posgrao que, garantindo un alto nivel de calidade formativa, sexa tamén eficiente
no uso dos recursos humanos e materiais das Universidades.

-

É de destacar a garantía do financiamento das Universidades para os vindeiros 5
anos:
 As 3 Universidades e a Xunta asinamos un novo Plan de Financiamento 20112015 que, no actual contexto de restricións orzamentarias, supón un notable
esforzo de realismo da Facenda Autonómica e o SUG.
 En 2011 ese esforzo tradúcese nun incremento do peso relativo das Universidades
no Orzamento da Xunta: do 3,7% ao 4%.
 E o obxectivo é que, ao final deste período, as Universidades reciban das
Administracións achegas no entorno do 1% do PIB de Galicia.

-

(3) No ámbito do ENSINO NON UNIVERSITARIO, estamos apostando pola
aprendizaxe de idiomas e o manexo das novas tecnoloxías:

-

Un dos obxectivos estratéxicos deste goberno é fomentar unha sociedade plurilingüe,
mellor preparada para enfrontar os retos do futuro:


Duplicamos as seccións bilingües da lexislatura anterior na educación pública.
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-

Arredor de 29.000 alumnos, nun total de 293 centros educativos en Galicia
teñen, a día de hoxe, unha ensinanza polo menos, en 3 linguas.

E tamén é obxectivo estratéxico adaptar o sistema educativo a unha nova forma de
ensinar e aprender: a cultura dixital.
 E estámolo a facer a través do Proxecto ABALAR:

Hoxe son 14.500 os alumnos que estudian contidos dixitais a través de ordenadores
públicos E no vindeiro curso serán máis do dobre: 31.500 alumnos.

Quero por último facer unha breve referencia ao Proxecto de Lei de Convivencia e
participación na comunidade educativa que ten como obxectivos:
 dignificar a profesión docente
 combater o acoso escolar a tódolos niveis.
 establecer mecanismos de participación directa dos pais e nais, o que implica
asumir a súa corresponsabilidade no proceso educativo
-

Cremos que é unha Lei necesaria e oportuna e, por tanto, convido a todos os grupos
desta Cámara a converter o debate sobre este proxecto de Lei nun elemento para a
colaboración e mellora do noso sistema educativo.

6.2.- SANIDADE PÚBLICA SOSTIBLE

-

Probablemente un dos logros máis importantes dos españois en xeral e os galegos en
particular é poder contar cun sistema sanitario público.

-

Por iso, este Goberno ten como prioridade garantir a súa sostibilidade nun entorno de
grave carencia de recursos orzamentarios, mantendo e incluso mellorando a calidade
asistencial

-

Con este fin a nosa acción de goberno se centra en 4 eidos principalmente.

 (1) Adoptar medidas de eficiencia, dirixidas a garantir a sostibilidade financeira do
sistema sanitario.

 (2)

Mellorar a xestión sanitaria, a través dunha maior incorporación das novas
tecnoloxías
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 (3) Priorizar a atención aos pacientes máis graves
 (4) Construir novas infraestruturas sanitarias

-

(1) En relación co Catálogo Priorizado de Medicamentos, quero expresar a miña
satisfacción e agradecemento polo traballo do Grupo Popular e do BNG, pero sobre
todo compromiso dos profesionais sanitarios.

-

Un traballo que permitiu que saíra deste Parlamento unha proposta novidosa para
conseguir unha importante racionalización no gasto farmacéutico, sen merma algunha
da calidade da atención para os cidadáns

-

Custa entender como unha medida encamiñada a facer sostible o sistema sanitario
público e, ao mesmo tempo, mellorar a súa dotación de infraestruturas a través dun
aforro diario de 300.000 € pode ser posta en cuestión sen maior argumento que un
conflito de competencias que non é tal, e cunha coincidencia plena entre o Goberno
central e o manifestado por algúns sectores das multinacionais farmacéuticas.

-

(2) Melloras na xestión sanitaria: medidas que, ademais de permitir unha mellor
atención, contribúen á eficacia e eficiencia do sistema sanitario:
 É o caso da Historia Clínica Electrónica (IANUS) coa que atendemos xa o 98% da
poboación.
 A receita electrónica, que xa supón o 80% das que se dispensan.
 A central de chamadas, coa que se unificaron os teléfonos de atención cun aforro
de 16 M€ na lexislatura.
 A constitución dunha plataforma loxística centralizada, coa que agardamos acadar
uns aforros de 20 M€ ao ano.

-

(3) Priorizamos a atención aos pacientes máis graves, porque entendemos que por
riba das estatísticas están as persoas. Froito desa estratexia, a finais de 2010:

 Os pacientes máis graves (prioridade I) esperan unha media de 21 días


9 días por debaixo do obxectivo do Sistema Nacional de Salud (30 días)



E menos da metade dos 54 días que esperaban en 2008
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 E, por primeira vez, acadamos o obxectivo de espera de 60 días para os pacientes
graves (prioridade II).

-

E continuando nesta liña, o Goberno ten a intención de traer a esta Cámara no
vindeiro período de sesións o Proxecto de Lei de Garantías das Prestacións Sanitarias,
cumprindo así un dos principais compromisos adquiridos no Debate de Investidura.

 Garantiremos por lei un seguro público sanitario que establecerá prazos máximos
de espera en función da gravidade das patoloxías dos pacientes



O orzamento que se precisa está no Fondo de Cooperación 2011 pendente de
transferir a Comunidade Autónoma.

Señorías, apoiemos a sanidade pública galega.
-

(4) E quero destacar o esforzo sen precedentes na mellora das nosas infraestruturas
sanitarias:

Temos o compromiso de renovar o 50% das camas hospitalarias do SERGAS:

 Xa puxemos en marcha o novo Hospital de Lugo, no se investiron máis de 40 M€
sen consignar na anterior lexislatura

O

novo Hospital público de Vigo xa está adxudicado e a piques de iniciarse as
obras

 Seguimos avanzando na tramitación do novo Hospital público de Pontevedra,
 Xa

se iniciaron as obras da Fase II do Plan Director do CHU A Coruña, que
permitirán renovar e ampliar unha superficie semellante á de dous hospitais
comarcais

 E tamén está na axenda do Goberno a reforma e renovación do CH Ourense, do
Hospital da Costa e do Hospital do Salnés.

-

Pero tamén nos preocupa renovar e ampliar as infraestruturas para atención primaria:
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 No 2009 finalizáronse catro novos centros de saúde (A Merca, Toén, A Parda e
Tenorio-Cotobade)

 Mentres

que no ano 2010 xa foron rematados cinco novos centros (Carballedo,
Oleiros, Entrimo, Vilar de Santos e Vilalonga-Sanxenxo)



Neste mesmo ano estarmos construíndo 19 novos centros de saúde, que
prevemos poñer en servizo a finais de 2012.

6.3 BENESTAR E ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
-

Remato este punto referido ás políticas sociais referíndome ás políticas de benestar
social, cunha mención especial á atención á dependencia.

-

Quixera, neste punto, insistir na importancia da verdade. Nun asunto que afecta a
tantas persoas de xeito tan directo.

A

verdade é que temos unha lexislación referida á dependencia que é tan ben
intencionada como deficiente no seu deseño e na súa aplicación.



Temos unha Lei que parte dun cálculo erróneo dos posibles beneficiarios, o
que xerou unhas expectativas que a realidade se encarga tódolos días de botar
abaixo.

A

verdade é que, pese ás restricións orzamentarias, nestes case dous anos de
lexislatura de 14.000 dependentes atendidos pasamos a 42.000 o triplo que na
anterior lexislatura.

A

verdade é que, aínda facendo ese tremendo esforzo, lamentablemente non
todos os dependentes reciben a prestación á que teñen dereito.

 A verdade é que o Estado non cumpre coas obrigas de financiamento que a Lei lle
impón e, en lugar de aportar o 50% do custo de mantemento do sistema, non
aporta nin o 30%.

 A verdade é que, se achegase ese 50%, hoxe tódolos dependentes galegos con
dereito a prestación estaría atendidos.

-

Por iso consideramos que é preciso abrir un período de reflexión
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 ....para

que se deixe clara a participación e responsabilidades de cada
administración

 ...

e estea dotado dun financiamento suficiente.

-

Pero máis aló da atención á dependencia, a Xunta está levando a cabo un importante
esforzo no conxunto das políticas dedicadas ao benestar, prestando un especial
interese no apoio á todas as familias galegas.

-

Quero destacar que no que levamos de lexislatura, a Xunta xa puxo en servizo máis
de 4.500 prazas sostidas con fondos públicos para a atención a maiores, a
discapacidade e garderías

-

É dicir, nun escenario económico moi complexo, puxemos en servizo máis prazas de
benestar en 23 meses que en toda a lexislatura anterior

-

E seguiremos traballando por incorporar novas prazas ao sistema de benestar, cunha
especial atención ás prazas de gardería:

 Neste ámbito temos o compromiso de crear 4.500 novas prazas ata o ano 2013


-

Ata o de agora xa puxemos en marcha 2.000 prazas.
E neste ano 2011, incrementaremos a oferta en 1.000 prazas máis.

Quero destacar tamén o esforzo que a Xunta está a realizar nas políticas de inclusión
social:

 Incrementamos dúas veces o complemento das pensións non contributivas


un 3% nos orzamentos do 2010 e outro 3% nos orzamentos do 2011.

 Tamén incrementamos un 3% o orzamento do ano 2011 para a RISGA
-

Por último, avanzar no benestar social é sinónimo de mellorar a atención ás familias.
Por iso é o momento de establecer un marco claro e estable de apoio ás familias.

-

Con este fin, e cumprindo co previsto no noso programa electoral, nas vindeiras
semanas remitiremos á Cámara o Proxecto de Lei de Apoio á Familia

 Unha

Lei que pretende dar resposta ás necesidades das familias, de todas as
familias e de todos os tipos de familias.
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En definitiva, a política de benestar deste Goberno pode resumirse en:

-

Atender o triplo de dependentes que na lexislatura anterior

-

Poñer en marcha en 23 meses máis prazas de benestar que en toda a lexislatura
anterior

-

Duplicar as prazas dispoñibles en residencias de maiores

-

A finais de 2011, incrementar nun 20% as prazas de gardería dispoñibles

7. PECHE
Señorías, esta intervención inicia unha sesión parlamentaria que, ó mesmo tempo, unha
cita co noso país. Como representantes públicos, pídolles que miremos o que hai máis
aló desta Cámara: xentes diversas, pero que conflúen en tres sentimentos:
-

Séntense parte dun marco constitucional, que é a nosa autonomía.

-

Séntense identificados co galeguismo que moldearon os nosos devanceiros

-

E séntense contemporáneos dun momento histórico, que é o máis difícil e
determinante dende que logramos que se nos recoñecera como nacionalidade
histórica.

É certo que un pobo coma o noso, peregrino por tantas etapas da historia, ten na súa
memoria colectiva a pegada do infortunio. Xa sabemos de crises, de reveses e de
momentos aciagos nos que parecía esvaecerse a esperanza. Pero non foi así. Somos a
proba de que este país se ergueu e andou, como pedía Alfredo Brañas. Seguimos en pé.
Esa capacidade de resistencia, porén, non contaba co reforzo dun poder propio, como o
que temos agora. Galicia fixo fronte ás crises anteriores orfa de institucións, esfarelada
en anacos inconexos e condenada a soporta-las aldraxes cun obrigado mutismo.
Ese mutismo rematou, para transformarse en reivindicación cando as circunstancias o
esixen. O país desartellado está sendo superado por unha nova conciencia. En lugar de
afrontar as dificultades dende unha posición de inferioridade, hoxe ten a autoestima
suficiente como para, lonxe de sentirse inseguro, o noso pobo sexa consciente,
consecuente, e valente.
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Este pobo é o que representamos. Este país proponnos unha disxuntiva entre unha
Galicia anacrónica e unha Galicia moderna. Ofrécenos o autogoberno para crecer e
perdurar, ou para anquilosarnos. E déixanos a nós, ós políticos, na tesitura de afrontala
divididos ou sumando esforzos.
En tódolos casos, debemos escoller a resposta acertada.
Pídolles que asumamos a realidade tal cal é e traballemos por levar a cabo unha nova
modernización de Galicia, pero non desde a grandilocuencia senón desde a racionalidade.
Señorías, o realismo e a verdade é o primeiro mandamento dun dirixente que xestiona a
crise, e eu quero trasladarlle á nosa cidadanía que a nosa situación económica sigue
sendo moi difícil; especialmente para todos aqueles que sofren o problema do paro
pero tamén quero asegurarlles que a gran teima do Goberno galego é a defensa da
Autonomía,
o Benestar dos seus cidadáns
e o fortalecemento dos instrumentos produtivos, económicos e financeiros que
favorezan o noso progreso común.
Estou seguro de que nestes tres obxectivos nos podemos atopar.
Aproveitemos o noso autogoberno para crecer e perdurar. A Galicia de hoxe, e hoxe
máis que nunca, pídenos unha nova esperanza.
Unha esperanza destinada a un pobo adulto, responsable, capaz de entender o que
sucede ao seu redor. Non loitamos pola autonomía para agachar as adversidades, senón
para afrontalas dacordo coa nosa capacidade competencial. Tampouco arelamos o
autogoberno para calar cando os nosos intereses non son respectados noutras instancias
de poder, senón para servir de voceiros da inquedanza colectiva.
Fagámolo centrados e unidos. A desafección que senten tantos sectores da sociedade
respecto ós seus representantes ten a súa orixe na idea de que a política non trata das
preocupacións da xente, senón que adoita derivar en debates bizantinos só aptos para
unha elite afastada. Esa doenza afecta a todas as democracias modernas, e esixe dos
que asumimos as responsabilidades representativas, un esforzo de achegamento.
Ó longo desta intervención, terán reparado en que nos próximos meses haberá moitos e
importantes momentos para sumar esforzos. Temos demostrado que podemos facelo.
Nestes case dous anos de lexislatura, esta Cámara reflectiu un sentir maioritario en
moitos aspectos vitais para o noso país; aínda que non sempre fóra de xeito unánime.
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INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Temos retos de país que condicionan seriamente a nosa capacidade para afrontar a nosa
máxima prioridade, que é a crise económica. Refírome á blindaxe por lei da
sustentabilidade das finanzas públicas, refírome ó noso futuro financeiro, refírome á
negociación da débeda que equivale a toda a política social dunha lexislatura e refírome
tamén a que se cumpra co financiamento autonómico co que se prestan os servizos aos
cidadáns.
Señorías, descolgarse do interese xeral é deixar colgado a este país.
Temos retos de país que porán a proba a nosa xenerosidade e a nosa capacidade de
concertación. Refírome fundamentalmente á reforma do Estatuto de Autonomía.
Manteño intacto o meu compromiso de que tentemos chegar a un acordo útil mediante
un diálogo construtivo, no marco da Constitución.
E temos retos de país que precisamos poñer en marcha xuntos para que sexan
verdadeiramente útiles a Galicia. Por diante, alomenos 35 proxectos de Lei que reclaman
da opinión e da participación de todos, porque abordarán asuntos fundamentais para a
autonomía como a modernización da administración, o desenvolvemento do noso
territorio, o pulo á nosa cultura, e melloras para a educación, a sanidade pública e os
servizos sociais.
Aquí, neste Parlamento, latexa o corazón da nosa democracia. Este é o lugar onde
Galicia toma forma, condensa a súa personalidade, e exerce o seu autogoberno.
Aquí se fan realidade cotiá os soños de moitos galegos que imaxinaron unha patria libre
en harmonía cos demais pobos de España e do mundo.
Aquí poden reflectirse as inquedanzas dos galegos de hoxe,
e aquí tamén podemos construír a nova esperanza que nos pide o noso país.
Require capacidade para xestionar con austeridade o noso. Esixe forza para reclamar
cando os intereses galegos están ameazados. E sobre todo reclama unha absoluta e total
confianza na enerxía colectiva que atesoura o noso pobo.
Esa confianza debémola mostrar neste debate cunha énfase especial para que
desapareza a lonxanía entre os cidadans e nós, os seus servidores.
Ogallá que os ecos desta sesión que cheguen ao exterior deste Parlamento, sirvan para
aumentar a resolución da nosa xente.
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