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INTRODUCCIÓN
Señora presidenta, Señoras e señores deputados:
Vicente Risco resumía nunha frase unha das mellores definicións do noso
ser. “Ti dis: Galicia é ben pequena. Eu dígoche: Galicia é un mundo. Pode

ser pequena en extensión, pero en fondura e en entidade, é tan grande
cómo queiras”.

Penso que os que estamos aquí compartimos esa reflexión. Permítanme,
pois, que no nome de todos nós saúde en primeiro lugar as galegas e aos
galegos deste mundo que é Galicia, e no que, por suposto, ten un
protagonismo especial a comunidade emigrante.
Nas palabras de Risco atopo a primeira e máis importante conclusión que
me gustaría trasladarlle ás súas señorías neste primeiro Debate de Política
Xeral desta VIII Lexislatura: Galicia pide de cada un dos seus fillos un papel
activo. Digo con satisfacción que a Xunta o ten.
Non creo nunha Galicia improvisada. Ao revés, penso que na actividade
diaria dun gobernante responsable debe haber planificación.
Esa especie de arquitectura política é a que nos permite saber cal é o punto
de partida, no caso de Galicia, marcado por un reto conxuntural prioritario -deseñar un plan estratéxico que no fin da crise nos sitúe no mellor punto
de partida posible--; e por varios retos estruturais que dean inicio á segunda
modernización de Galicia, como a ordenación do territorio, o futuro
financeiro ou o rexuvenecemento demográfico da comunidade.
Esa arquitectura política que nos permite definir o punto no que comezamos
é tamén a través da que cara a onde nos propoñemos chegar –unha Galicia
global que garanta igualdade de oportunidades a todos os cidadáns--.
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O VALOR DA POLITICA
Será precisamente esa revalorización da política un dos eixos fundamentais
da miña intervención neste debate sobre o estado da autonomía.
Tal como eu a entendo, a política é consubstancial coa liberdade. É a mellor
ferramenta que teñen as sociedades para converter a liberdade de cada un
dos seus membros, en liberdade colectiva. É a política a que pode
transformar as esperanzas en feitos, e as enerxías espalladas nunha acción
común. Sen a política, os pobos non son protagonistas do seu destino,
senón suxeitos pasivos dos acontecementos.
A pregunta que cómpre facerse na Galicia de 2010, é qué requisitos ten
que reunir a acción política para dar respostas aos desafíos. O primeiro
deles é saber combinar os grandes principios inspiradores, coas medidas
concretas. Un Goberno que careza dunha idea global do seu país, que non
teña unha imaxe coherente das diferentes pezas que o compoñen,
dificilmente poderá acertar cando afronte os problemas sectoriais ou
territoriais.
Queremos estar xuntos. Galicia é unha unidade, non unha mera
xustaposición de enclaves xeográficos que simplemente coinciden nun lugar
do mapa.
Unha política eficaz a estas alturas do século XXI require, como lles dicía,
unha visión de conxunto baseada en principios.
Unha política eficaz nos tempos que vivimos non admite inhibicións. Galicia
non merece gobernos que esgotan as súas enerxías en pelexas domésticas.
Tampouco administracións que foxen dos asuntos conflitivos. Gobernar é
decidir, implicarse, estar presente alí onde os intereses galegos estean en
xogo. ¿Para qué queremos un Goberno propio se deixamos que decidan por
nós? ¿Para qué temos institucións propias se permanecen caladas en
cuestións esenciais para o noso país? Parte dos males de Galicia no pasado
debéronse á falta dun poder propio. Agora que o ten, non vai estar ausente.
Señorías, este Goberno ten principios, ten medidas, ten feitos e adopta
decisións. Foron principios e medidas que se someteron á vontade dos
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galegos, que recibiron o seu respaldo maioritario e que xa se están a
converter en feitos e decisións na acción cotiá do Executivo.
“VOX POPULI, VOX DEI”
Señorías. Algúns consideran reiterativa e cansiña a referencia ao mandato
electoral. Vox populi, vox dei, dicía o vello proverbio. En termos máis
modernos, o vencello que establece o elector co seu representante é o mais
semellante a un contrato.
Cumprir coa palabra dada á cidadanía forma parte esencial do meu
compromiso ético coa política. Entendo ademais que a lixeireza con que ás
veces se tratan as ofertas electorais, explica a desafección que algunha
xente sinte pola actividade pública. O político que fai do seu programa un
papel mollado, está a fomentar un sentimento que ve na política unha
versión da picaresca. O programa está vixente. A palabra que se lle deu aos
galegos estase cumprindo. O contrato con Galicia está en vigor.
O que Galicia quere e o que Galicia é, está plasmado nos resultados
electorais. É precisamente nas urnas onde a sociedade se amosa como un
conxunto homoxéneo, onde se mesturan territorios, sectores e individuos.
Non vale polo tanto erguer, fronte a ese país real, outros imaxinarios, nin
pretender suplantar a vontade maioritaria. A democracia é o goberno das
maiorías con pleno respecto ás minorías.
Pois ben. Galicia quere austeridade, e este Goberno é austero. A redución
do 25% das consellerías, o recorte do 50% dos altos cargos, e o axuste á
baixa das súas retribucións nun 3%, teñen un valor cuantitativo e
cualitativo. Gobérnase con leis e con exemplos. Os plans contra a crise
estarían incompletos de non ir acompañados de actitudes coherentes. Este
Goberno as ten.
Galicia quere un equilibrio no modelo lingüístico que se aplique no ensino. O
Goberno da resposta a esa reclamación desbotando as políticas que
iniciaban a ruptura da tolerancia e da cordialidade. De novo a sociedade
volve a ser para nós o guieiro. Na convivencia idiomática que a nosa xente
practica decote, ha de estar a inspiración da política lingüística en xeral, e
da que se aplique na escola en especial. Galicia é un pais lingüisticamente
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san, que non precisa de tratamentos de choque, senón respecto e
cordialidade. É o que está a procurar o noso Goberno.
Galicia quere transparencia, e por iso comprometémonos a revisar un
concurso eólico opaco, que podería ter lastrado durante décadas o
desenvolvemento do sector enerxético. O compromiso traduciuse nunha
nova lei e unha próxima convocatoria pública que garanten unha
explotación racional deste recurso fundamental, e un rendemento claro e
taxado para o conxunto da comunidade que xa estamos obtendo dende
Xaneiro deste ano.
DICIR A VERDADE
Unha parte do noso compromiso ético é o cumprimento da palabra dada
aos nosos cidadáns. A outra é a verdade. Un pobo adulto coma o noso non
merece ocultacións nin subterfuxios. No meu discurso de investidura citaba
ao presidente Havel cando, dirixíndose ao seu país, dicía que non fora
elixido para mentir. Volvo a lembrar a este estadista para dicir que a política
debe chegar a ser o arte da acadar mesmo o imposible, cando conta cun
pobo informado, decidido e unido.
Señorías: empezamos a gobernar coa verdade por diante e sen
triunfalismos. Mentres outros agachaban os datos elocuentes da crise, nós
admitiámolos para loitar contra ela. En contraposición a gobernos que
preferiron negar o evidente, nós puxemos á Administración a traballar nun
Plan de Choque e nun Plan Estratéxico. E iso malia contar cuns orzamentos
irreais que tivemos que reaxustar conforme á situación real da Facenda
pública galega.
Preferimos ser formigas en vez de cigarras. A fábula de Samaniego volve
rematar coa mesma conclusión cando se aplica á acción política. Os
gobernos que somentes cantan, vense despois obrigados a intentar
consensos apresurados e confusos. Os gobernos que traballan sen
fachenda e comparten a verdade coa xente, poden reaccionar a tempo e
enfrontarse mellor coas dificultades. Ese vai seguir sendo o noso rumbo. Na
crise, rigor e responsabilidade para pagar o que outros deixaron a deber, e
non gastar o que non temos. E como proba aí está o peche do exercicio
2009 sendo Galicia unha das poucas CC.AA. que cumpren co obxectivo de
Discurso do Presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía 2010

5

estabilidade orzamentaria: a mellor forma de amosar a credibilidade e
fiabilidade que un goberno precisa para xerar confianza nas súas políticas.
Señorías; aludía antes a eses principios vertebradores que deben dar
coexistencia e consistencia a unha acción de Goberno. Quero neste punto
determe neles, e resumilos en dous grandes capítulos: o galeguismo do
século XXI e a Galicia Global.
O GALEGUISMO DO SECULO XXI:
O galeguismo non é unha estatua de sal. O galeguismo ten unha esencia
que permanece inmutable ao longo do tempo, e unha concreción que varía
de acordo co contexto nacional, internacional e económico que rodea ao
noso país. Os galeguistas devanceiros, déixannos en herdanza un espírito
que nós temos a obriga de interpretar na época que nos tocou vivir. Nin
Castelao, nin Risco, nin Piñeiro eran quen de legarnos receitas concretas
para unhas circunstancias que non podían imaxinar. Tampouco o
galeguismo de hoxe podería elaborar un programa para a Galicia de dentro
de cincuenta ou cen anos.
Eu non creo no galeguismo de museo. Concibo o patriotismo galego como
unha forza activa e moderna na que podemos atopar respostas a
encrucilladas actuais. Tampouco confío no galeguismo declarativo, que
esmorece cando se pon en contacto con decisións esenciais para o noso
futuro como comunidade.
O Goberno reitera que hai sitio para todos nos grandes asuntos que atinxen
ao país. Reitérao e practícao.
Esa man tendida que ofrecín no meu discurso de investidura atopou
respostas positivas en diferentes administracións e axentes sociais. Esa fe
no entendemento, fixo posible o acordo asinado co Goberno central para
asegurar o AVE galego. Esa fe está presente nos pactos feitos cos
concellos e provincias en materia de urbanismo, novas tecnoloxías e pacto
local. Esa fe mantén abertas catro mesas de diálogo social de intenso
traballo cos sindicatos e empresarios, e tamén albisca unha reforma da Lei
do Solo cun rexeitamento escaso.
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Ninguén pode negarlle a este Goberno a súa disposición ao pacto. No que
aos consensos se refire, somos ambiciosos. Non nos conformamos coa
maioría que o pobo galego nos outorgou. Queremos gobernar para todos,
con todos e sen exclusións.
Desgraciadamente, tal cousa non sempre é posible. Ese galeguismo do
século XXI tamén nos obriga a erguer a voz cando enfronte atopamos
discriminación, arbitrariedade e xordeira. Sucedeu, señorías, cando a Xunta
de Galicia acudiu a negociar o novo modelo de financiamento, cun amplo
acordo das forzas políticas debaixo do brazo. Un Goberno baseado no
consenso, o noso, tivo no outro lado da mesa a unha Administración
hipotecada pola súa febleza política. Denunciámolo porque ese galeguismo
moderno contempla unha España xusta e equilibrada. Non foi posible.
¿En qué consiste ser galeguista no século XXI? Tamén en propugnar que
Galicia estea presente no mapa financeiro español. Debémoslles esa loita
aos que no pasado deron forma coa súa intelixencia, co seu aforro, e co
seu esforzo, a unhas entidades singulares que teñen a súa razón de ser no
arraigo territorial. Hai un compromiso co pasado, pero sobre todo unha
convicción de que o futuro económico e social de Galicia será distinto con
caixas ou sen elas.
Así o entendeu a sociedade galega. Así o entenderon os partidos,
sindicatos e entidades que asinaron un acordo digno dun gran país. Así o
entende o Goberno que impulsa a fusión. E por iso o Parlamento aprobou
unha nova Lei de Caixas de Aforro cun amplo respaldo de 2/3, unha Lei en
perfecta consonancia coas que xa están vixentes noutras CC.AA. O
galeguismo das declaracións se traduciu nun galeguismo de feitos.
Somentes se excluíron os que prefiren obedecer a intereses que eles
coñecerán, pero que non son os de Galicia. En todo caso, aínda están a
tempo de incorporarse á gran maioría social de Galicia, que require a
defensa dunha unión igualitaria das súas caixas; unha fusión clave para o
futuro dos nosos sectores produtivos e o progreso económico do País.
Ese galeguismo, sempre, e hoxe tamén, síntese partícipe, señorías, dunha
tarefa común que chamamos España. Nada do que ocorre en España énos
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alleo, e non queremos ser alleos ás decisións que se adopten en España.
Ser galego é a nosa maneira de sermos españois.
O modelo autonómico consagrado na Constitución e nos Estatutos ten dúas
esixencias para seguir sendo unha solución e non converterse en problema:
lealdade e equidade. A nosa experiencia de Goberno estanos ensinando que
ningún deses valores está inspirando as políticas da Administración Central.
Faltou equidade e lealdade con Galicia na negociación do financiamento
autonómico, e a deslealdade e a arbitrariedade presiden a actitude o
Executivo central en materia de caixas de aforro.
Non somentes se danan os lexítimos intereses do noso país; se poñen en
risco ademais os fundamentos dunha España solidaria. Recuperar unha
relación leal e equitativa entre as comunidades autónomas e o Goberno, é
un obxectivo que nos ocupa e preocupa como galegos e como españois
que viven nun mundo que ten na cooperación o mellor camiño.
O galeguismo é un principio que informa toda a acción do Goberno. Tamén
facendo efectiva a tradicional visión da nosa terra como célula de
universalidade, e non como illa que mira con desconfianza ao seu redor.
Unha Galicia aberta a España, a Europa e a todo o mundo. O anceio por
tender pontes de cooperación con outras comunidades de España xa estivo
presente no protocolo asinado con Castela-León, e na xuntanza co
lehendakari Patxi López. Démoslle prioridade ás relacións con Portugal,
mantendo encontros en Lisboa co Presidente da República, Cavaco Silva e
co Primeiro Ministro, José Sócrates, e relanzando desde os primeiros meses
a Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal. E estamos a ter unha
presenza activa en Bruxelas na defensa dos nosos intereses, manifestada
nos encontros co Presidente da Comisión, Durao Barroso, ou nos máis
recentes co Presidente do Comité das Rexións e coa nova Comisaria de
Pesca, María Damanaki, celebrados en Vigo.
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A GALICIA GLOBAL
Galicia é un ámbito común no que a gran maioría dos galegos cooperan e
conviven, deixando moi atrás os tempos dos localismos. Levar esa
conciencia que se vive espontaneamente na xente ás diferentes
administracións, é unha tarefa prioritaria nos tempos que vivimos.
Non se trata de que ninguén renuncie a nada. Na suma dos esforzos
ganamos todos, e cos ciumes estériles entre territorios, todos seremos
perdedores. En Galicia xa non hai norte e sur, senón avance ou retroceso.
O avance require partir da premisa básica de que o noso país ten problemas
galegos, que reclaman solucións galegas, feitas de maneira mancomunada
por todos os poderes públicos que actúan en Galicia.
Señorías. Como se de un peregrino se tratase, Galicia percorreu xa dúas
etapas importantes da súa andaina autonómica. Coa axuda de todos e
baixo diferentes direccións políticas, o noso país afrontou unha primeira
fase polarizada na institucionalización do autogoberno. Dotouse de
símbolos, construíu a andamiaxe administrativa e fomentou a confianza nun
sistema que ata entón somentes existira na imaxinación.
Chegará despois o momento da autonomía do benestar. Infraestruturas,
dotacións, servizos. O novo sistema político aséntase nunha nova
lexitimidade baseada na eficacia.
Temos pois unha fase simbólica e outra xestora. Agora Galicia ten que
emprender unha nova singladura que se resume en tres palabras:
cooperación, coordinación e coherencia. Cooperación entre as
administracións. Coordinación de esforzos. Coherencia na orientación das
nosas infraestruturas e servizos. Hai unha nova lexitimidade, que xurdirá da
nosa intelixencia para aunar enerxías que se están dilapidando en tensións
impropias do mundo global no que Galicia se move.
A clave desta etapa témola nesa globalización espontánea que a sociedade
galega xa emprendeu, e tamén no noso entorno. ¿Se o mundo se esforza
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en cooperar, se existen retos que somentes se poden respostar con
políticas europeas ou planetarias, non seremos quen de facer do noso país
un conxunto harmónico? Estou certo de que sí. Quen á discordia se entrega
vai dereito cara a morte. Dicíao Curros Enriquez moito antes de que a crise
plantexara a súas esixencias.
Pouco a pouco medra a conciencia de que a fortaleza do noso país no
exterior, depende en boa medida da súa unidade interior. O discurso
revellido que mira con desconfianza ao veciño, que sementa sospeitas e
ergue valados, queda en evidencia diante dunha sociedade nova e aberta. O
meu Goberno, señorías, está do lado da Galicia unida do século XXI, e non
da Galicia fragmentada do XIX.
Pois ben, nestes 11 meses, o Goberno galego non se limitou a pregoar a
Galicia global, senón que deu pasos efectivos para acadala.
E todos estes pasos están condicionados hoxe pola loita contra a crise
económica e o paro. Por iso, antes de afondar no contido da Galicia global
que queremos ir construíndo, permítanme facer unha referencia á grave
crise económica que nos tocou asumir e ás ferramentas horizontais que
este Goberno puxo en marcha de inmediato.
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A

SITUACIÓN ECONÓMICA:
ESTRATÉXICO

O

PLAN

DE

CHOQUE

E

O

PLAN

O CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: A MAIOR CRISE DO ÚLTIMO MEDIO
SÉCULO
- Cando hai 11 meses chegamos ao Goberno, Galicia -ao igual que o
conxunto de España- estaba sumida nunha das MAIORES CRISES
ECONÓMICAS DO ÚLTIMO MEDIO SÉCULO.
- Xa desde finais de 2007, e a pesar de que o gobernos de España e
Galicia se negaban a recoñecelo, todo o mundo era consciente de que o
ciclo alcista da economía tiña chegado ao seu fin.
- Sen embargo, o ano 2008 pasou vendo como o Goberno de España e o
Goberno bipartito en Galicia seguían negándose a falar de crise e non
tomaban as medidas de reforma necesarias para afrontar tan delicado
momento.
- Permítanme Señorías lembrar dous datos do que sucedeu en Galicia
desde mediados de 2007 ata o pasado mes de abril de 2009:
 1.- O PARO rexistrado aumentou en máis dun 50% en menos de dous
anos: 71.000 parados máis
 Pasando de 140.000 parados en xullo de 2007 a 211.000 en abril
de 2009
 2.- No CRECEMENTO ECONÓMICO pasamos...
 de medrar a un ritmo do 4,4% no terceiro trimestre de 2007 (en
taxas interanuais)...
 ... a un crecemento negativo do -2,1% no 1º trimestre de 2009.

Discurso do Presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía 2010

11

- Ante esta gravísima situación, xa durante a campaña electoral
advertimos que nos primeiros tempos desta nova lexislatura nos
centraríamos en cumprir UN OBXECTIVO PRIMORDIAL:
 PALIAR OS EFECTOS DA CRISE, tentando desacelerar o tremendo
ritmo de incremento do paro e de baixada do PIB
- A este obxectivo están dirixidas todas as accións que este Goberno ten
executado durante estes 11 meses.
- Quero sen embargo determe agora en dúas delas.
 O Plan de Choque, aprobado nos 100 primeiros días de goberno.
 O Plan Estratéxico 2010-2014, que en breve será presentado para a
súa discusión nas Mesas de Diálogo Social.

O PLAN DE CHOQUE
- Dentro dos 100 primeiros días de Goberno, puxemos en marcha un
PLAN DE MEDIDAS URXENTES FRONTE Á CRISE, (denominado Plan de
Choque)
- Este Plan conseguiu mobilizar 1.200 M€ (o 11% do Orzamento), a través
de dúas ferramentas:
 A austeridade
 E a reorientación de sectores produtivos
 Así podemos destacar algúns efectos do Plan de Choque:


30.000 parados beneficiados, dos que:
• 23.000 o foron con programas de promoción do emprego e
formación
• e 7.000 con postos de traballo creados en infraestruturas

 Outros 24.800 traballadores consolidaron o seu emprego gracias ás
axudas da Xunta nos distintos sectores.
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- De cómo afectou este Plan á evolución do paro en Galicia seguro que hai
varias versións contraditorias. O que non é discutible, o que é evidente,
son os datos do Instituto Nacional de Estatística:
 A taxa de Paro en GALICIA é 6 PUNTOS INFERIOR á de ESPAÑA:
 Taxa de paro EPA Galicia 4º trimestre 2009: 12,88%
 Taxa de paro EPA España 4º trimestre 2009: 18,83%
 Desde a nosa chegada a taxa de paro AUMENTOU MÁIS DO DOBRE
EN ESPAÑA QUE EN GALICIA
Evolución taxa de paro entre 1º trimestre
2009 e o 4º trimestre 2009
Galicia
0,7 puntos máis
España
1,5 puntos máis
 E segundo o propio INE, os parados galegos representan un 3,8% do
total de parados de España.
 2,3 puntos menos que o peso da poboación de Galicia no conxunto
de España: 6,1%
 E case 2 puntos menos que o que representaban no 2º trimestre de
2007, cando se iniciou a crise: o 5,6%

O PLAN ESTRATÉXICO
- Por iso consideramos que, ademais de medidas de impacto inmediato, o
noso traballo debe encamiñarse tamén a deseñar unha actuación a medio
e longo prazo.
- Nese sentido, quero anunciar hoxe a presentación, dentro primeiro ano
de goberno, do Plan Estratéxico 2010-2014, un proxecto económico de
Goberno
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 que ten como obxectivo xa non só encarar a crise, senón aproveitar
as oportunidades que do novo escenario e saír reforzado cara a
vindeira década.
- Un Plan Estratéxico que será presentado nas Mesas do Diálogo Social,
para discutilo cos axentes sociais e económicos e así poder integrar as
súas achegas.
- Elaboraremos o plan seguindo 5 PRINCIPIOS:






A austeridade, a Xunta debe dar exemplo
O liderado, marcando unha estratexia clara de futuro
a confianza, baseada na credibilidade do goberno.
a estratexia territorial, con solucións adaptadas a cada territorio
e a cooperación cos axentes sociais e as institucións.

- Seguindo estes principios, o plan quedará configurado baixo 5 eixos
principais:






A Cohesión Social o Benestar e Calidade de Vida.
A Dinamización económica, o Crecemento e o Emprego.
A Economía do Coñecemento.
A Sostenibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.
Unha Administración austera, eficiente e próxima ao cidadán.
 Estes eixos contemplarán máis de 100 de medidas, máis de 300
actuacións e máis de 400 indicadores.

- E será un Plan que implicará unha nova forma de actuar desde a
Administración, imprescindible para ser eficaz e eficiente nos novos
tempos:
 Por primeira vez integrarase a planificación económica nun orzamento
orientado a resultados
 onde cada política pública será valorada polos recursos que
emprega e os resultados que se obteñen.
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Cada euro público haberá de xustificarse en función da súa utilidade e
efectividade.

O XACOBEO 2010 COMO OPORTUNIDADE
- Quero neste punto facer unha mención específica ao Xacobeo 2010.
- O Ano Santo é un evento crucial para Galicia. Neste sentido, quero
manifestar a satisfacción que para este Goberno e estou seguro que para
a maioría dos galegos e galegas, supón a próxima visita do Papa
Benedicto XVI a Santiago de Compostela o vindeiro 6 de novembro.
 Unha visita que nos ofrece ademais unha excelente oportunidade para
difundir a imaxe do noso país en todo o mundo.
 Quero manifestar o noso agradecemento á Igrexa galega, á española e
ao Santo Pai polo seu compromiso e aposta polo Ano Santo
Compostelán.
- En todo caso, cómpre salientar que cando chegamos ao goberno nos
sorprendeu o escaso, por non dicir nulo avance da programación do
Xacobeo 2010.
- En apenas 8 meses fixemos un notable esforzo por compensar o tempo
perdido:
 Negociamos patrocinios, e confiamos en chegar aos 20 M€ nun
contexto de acusada crise económica.
 Elaboramos unha programación coa que esperamos chegar a máis de
2.000 actividades e garantindo, ao mesmo tempo, o protagonismo e a
presenza da cultura galega e as industrias culturais galegas
 Arredor do 70% das actividades do Xacobeo teñen orixe en Galicia
 Fixemos e estamos a facer campañas de promoción e publicidade en
todo o mundo.
 E melloramos as rutas e as infraestruturas:
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 Puxemos en marcha o Plan Integral Conxunto de Rehabilitación:
• Con axudas por 14 M€ para preto de 500 parroquias dos 111
concellos dos diferentes Camiños
 Temos preparado o Plan Corrector dos Camiños
• con 5,8 M€ nunha Primeira fase para os Camiños Francés,
Portugués e Fisterra – Muxía,
• e 6,3 M€ na Segunda fase na rede de albergues do Camiño
Inglés, Norte, Primitiva e Vía da Prata.
 E imos ampliar a oferta de prazas en ALBERGUES
• Queremos DUPLICAR as 3.000 prazas actuais na época de
maior afluencia
- Confiamos que o Xacobeo supoña un importante revulsivo para a
economía galega. De feito, confiamos que ese impacto nos permita ser
unha das poucas CC.AA. que acabará 2010 con taxas positivas.
- Preocúpanos, iso si, o impacto que a suba do IVE poida ter na
contracción do consumo e, consecuentemente, no impacto negativo que
pode sufrir o sector turístico.
- E tamén nos preocupa a falla de apoio e compromiso que, polo
momento, está a amosar o Goberno central co Xacobeo.
- Como dixen nesta Cámara, este XACOBEO é unha OPORTUNIDADE
HISTÓRICA para GALICIA. Por iso a colaboración de todos, Xunta,
Goberno central, concellos, grupos parlamentarios, partidos políticos,
sempre será benvida.

A CONCRECIÓN DA GALICIA GLOBAL
Queremos gañarlle a batalla á crise e ao paro. Porque para nós, a Galicia
global que defendemos é o resultado de moitas aspiracións cara as que
temos que traballar unidos como sociedade.
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O Goberno do que formo parte pretendeu nestes primeiros 11 meses
promover esta Galicia Global traballando en 7 eixos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unha
Unha
Unha
Unha
Unha
Unha
Unha

Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

ordenada e competitiva
preparada
que apoia aos seus sectores estratéxicos.
con benestar
saudable
orgullosa de si mesma e do seu
aberta

Discurso do Presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía 2010

17

A GALICIA ORDENADA E COMPETITIVA
- COMPETITIVIDADE é a palabra clave para poder facer fronte aos
necesarios axustes que a estrutura produtiva galega deberá acometer
nos vindeiros anos para poder seguir sendo capaces de crear riqueza e
emprego.
- Este goberno pretende que tanto Galicia como as súas empresas sexan
competitivas.
 Para que Galicia sexa competitiva como país consideramos que o
noso labor debe centrarse entre en 5 aspectos:
1. Facer posible un sector público eficiente e eficaz.
2. Ter unha idea clara de cómo queremos que estea configurado o
noso territorio
3. Planificar e executar en prazo as infraestruturas que nos permitan
vertebrar o territorio e comunicarnos, entre nós, e co resto do
mundo.
4. Garantir o acceso ás novas tecnoloxías, e contar con redes que
permitan eliminar fendas dixitais
5. Garantir a máxima seguridade xurídica, o que implica que o sistema
xudicial conte cos medios necesarios para poder levar a cabo o seu
labor.
 E para que as nosas empresas sexan competitivas, temos que actuar
na procura de 4 obxectivos:
1. Fomentar o espírito emprendedor
2. Axudalas a acceder a fontes de financiamento
3. Animalas a que aposten pola innovación.
4. Apoialas para que exploren outros mercados e medren
internacionalmente
- Paso agora, por tanto, a comentar un pouco máis polo miúdo cómo a
Xunta de Galicia trata de sentar as bases desta Galicia ordenada e
competitiva capaz de contar cun tecido produtivo xerador de riqueza e
emprego.
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UN SECTOR PÚBLICO EFICIENTE
- Un sector público eficaz e eficiente, consciente da limitación dos
recursos cos que conta, é imprescindible para que un país sexa
competitivo.
- Esta afirmación revélase aínda máis certa en momentos como o actual,
marcado por unha drástica caída de ingresos públicos, combinada coa
necesidade de manter un nivel de gasto imprescindible en materia social
e de investimentos, principalmente.
- Por iso, a política de austeridade deste Goberno, ademais dun
compromiso ético, é tamén unha necesidade.
- Necesidade aínda máis imperiosa cando hai 11 meses comprobamos un
DOBRE PROBLEMA nas CONTAS PÚBLICAS de Galicia:
- 1.- Un “BURATO” de máis de 1.000 M€ no Presuposto de 2009:
 Unha falsa previsión de ingresos: cunha sobrevaloración de 609 M€
 Unha falsa previsión de gastos: con necesidades adicionais non
cubertas polos Orzamentos por valor de 405 M€
- 2.- Unha DÉBEDA que o Goberno central nos reclama de preto de 2.000
M€, que se gastaron froito das malas previsións dos orzamentos
anteriores
- Con este escenario, a APOSTA POLA AUSTERIDADE tiña máis sentido
ca nunca. E neste senso adoptamos dúas medidas con carácter
inmediato:
 Dotamos de racionalidade á estrutura do Goberno
 Aprobamos nos primeiros 50 días un Plan de Austeridade
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RACIONALIDADE NA ESTRUTURA DO GOBERNO:
Cumprimos os compromisos:
1. Reducimos un 25% o número de consellerías
2. Reducimos un 50% o número de altos cargos
3. Acometimos unha profunda remodelación da administración periférica:
 Pasando de 52 delegados provinciais a 5 delegados territoriais
 Garantindo unha maior profesionalización da xestión pública, ao facer
recaer en persoal funcionario os seguintes postos na escalafón
directivo.
 Facilitando o achegamento cidadán-administración, dende o momento
en que os cidadáns contan cun único interlocutor.
Pero este traballo de simplificación ten que continuar. O Goberno mantén
firme o compromiso de seguir REORDENANDO e RACIONALIZANDO o
sector público autonómico con 3 MEDIDAS en 2010:
 1.- A Lei do Goberno e da Administración Pública da Comunidade
Autónoma, que substituirá e actualizará a vixente Lei da Xunta e da
súa Presidencia.
 2.- A Lei de Entes Instrumentais da Administración Autonómica, coa
que pretendemos organizar con claridade os distintos tipos de entes e
as súas correspondentes funcións, como mellor garantía da eficiencia
do sector público.
 3.- O primeiro Plan de Avaliación de organismos dependentes da
Xunta de Galicia.
 Un Plan no que se teñen avaliado polo miúdo un total de 63 entes
e que inclúe tamén unha proposta de supresión e
redimensionamento dunha parte significativa destes.
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PLAN DE AUSTERIDADE
- A 2ª medida que adoptamos foi aprobar o PLAN de AUSTERIDADE nos
50 primeiros días de Goberno.
 Un Plan co que só como consecuencia da redución de consellerías,
altos cargos e persoal eventual de gabinete conseguirase aforrar 44
M€ na lexislatura
- E austeridade, eficiencia e racionalidade seguen marcando a nosa
política nos Orzamentos de 2010:
 baixamos un 3% o soldo do Goberno e de tódolos altos cargos
 baixamos case unha cuarta parte os gastos de persoal eventual e de
gabinete,
 máis dun 15 % material de oficina,
 un 16% os gastos de protocolo,
 un 22,5%, case unha cuarta parte, o gasto en propaganda e
publicidade,
 máis dun 17% o gasto en reunións e conferencias
 as dietas case un 12%
- Así ata reducir nunha media dun 28% os gastos de funcionamento, é
dicir, os gastos non produtivos.
Hoxe somos unha das 3 CC.AA. máis aforradoras nos gastos non
produtivos cara ao 2010.
- En definitiva, CUMPRIMOS COA OBRIGA DE CALQUERA GOBERNO
RESPONSABLE nun contexto difícil:
 En primeiro lugar, PAGAMOS O QUE DEBEMOS
 En segundo lugar, NON GASTAMOS O QUE NON TEMOS
- E neste punto quero reiterar a importancia da ter pechado o exercicio
2009 cumprindo o obxectivo de estabilidade orzamentaria, marcado no
1% do PIB da Comunidade.
 Somos unha das poucas CC.AA. que pode acreditar este logro de
xestión colectiva.
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 De feito quedamos por debaixo da media de déficit estimada polo
Estado para as Comunidades, que é dun 2,2% do PIB
- En definitiva, Señorías, 11 meses despois cremos que Galicia conta...
 cun SECTOR PÚBLICO MÁIS EFICIENTE
 cunha ADMINISTRACIÓN MÁIS LIXEIRA e AUSTERA
 cun GASTO PÚBLICO axustado aos compromisos de ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA

ORDENACIÓN TERRITORIAL, URBANISMO
- A Galicia Global e competitiva susténtase sobre as ideas de equilibrio e
unidade.
 Se queremos ser competitivos, debemos partir da base de ter unha
estrutura territorial ordenada.
- No centro da atención situamos TRES INSTRUMENTOS nos que o
Goberno se ten centrado nestes 11 meses:
- 1.- En 8 meses presentamos o PLAN DO LITORAL:
 O Plan abarca 212.000 hectáreas, algo máis do 7% do territorio de
Galicia, que queda así protexido e ordenado.
 O obxectivo é que a final deste ano estea aprobado definitivamente o
1º PLAN do LITORAL da historia de da nosa Autonomía
- 2.- En segundo lugar, aprobaremos as DIRECTRICES DE ORDENACIÓN
DO TERRITORIO DE GALICIA.
 Subsanamos a inseguridade xurídica herdada na tramitación das DOT,
e elaboramos un novo documento de inicio, que se someteu a un
período de consultas.
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 Así, ao longo deste ano, e de maneira paralela á tramitación do Plan
de Ordenación do Litoral, remitiremos as Directrices a este Parlamento
para que poidan ser aprobadas definitivamente
- 3.- Por último, o terceiro eixo da nosa actuación referida á ordenación do
territorio nestes primeiros 11 meses é a modificación da LEI DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA E DE PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE
GALICIA.
 Esta modificación, pactada previamente cos concellos a través da
FEGAMP, vai permitir:
 acurtar nun terzo os prazos para a intervención autonómica no
procedemento de aprobación do planeamento urbanístico,
reducíndoos de 3 a 2 meses os informes da administración
Autonómica.
 e intensificar o papel dos concellos
- Considero, pois, que o feito nestes 11 meses de Goberno xunto coas
previsións para 2010, vainos permitir contar coa ORDENACIÓN
TERRITORIAL MÁIS COMPLETA que nunca tivo Galicia.
- Unha ordenación que, como non pode ser doutro xeito, está e segue
aberta á colaboración, á participación e ao consenso coas institucións,
organizacións políticas, colectivos sociais e cidadáns en xeral.
- Neste sentido quero reiterar de novo a OFERTA para impulsar un AMPLO
PACTO POLO TERRITORIO

INFRAESTRUTURAS
- O terceiro aspecto clave para a construción dunha Galicia competitiva, é
o das comunicacións.
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O Plan MOVE
- Nos 4 primeiros meses aprobamos o PLAN MOVE, que e orienta ao
servizo dunha concepción estratéxica e global do país.
- Deste xeito, o Plan MOVE suporá un investimento de 4.265 M€ entre os
anos 2009 e 2015
- A modo de resumo, o Plan MOVE vai supoñer:
 Multiplicar por 3 os quilómetros de Vías de Altas Prestacións,
pasando dos 334 kms. actuais a 913 kms. (horizonte 2020)
 O obxectivo é que o 80% da poboación galega teña acceso a
menos de 10 minutos a unha vía de altas prestacións.
 A mellora da rede convencional (están na actualidade 186 obras en
marcha nas estradas galegas, que afectan a preto de 1.000 km.)
 Máis seguridade viaria, co obxectivo de reducir ata un 50% a
sinistralidade e o número de falecidos nas estradas da rede
autonómica, no horizonte 2013.
- Así mesmo, pode anunciarlles o compromiso do Goberno de presentar
este ano na Cámara o Proxecto de Lei de creación da Axencia Galega de

Estradas.

 Esta axencia permitirá a xestión de tódalas estradas de competencia
da Comunidade dende a optimización orzamentaria, contractual e
organizativa
O impulso da alta velocidade ferroviaria: o Acordo do Obradoiro
- O 2009 foi o ano do Acordo do Obradoiro. Un acordo formal e solemne
que permite desbloquear a execución das obras de alta velocidade
ferroviaria en Galicia, logo dos retrasos insostibles e dos sucesivos
anuncios de prazos irrealizables que os galegos tivemos que soportar
durante os anos anteriores.
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- O compromiso é claro, concreto e medible: a licitación de obras por valor
de 4.678 M€ entre 2009 e 2010, co fin de que en 2015 as cidades
galegas estean conectadas con Madrid en menos de 3 horas.
- Ata o de agora o acordo está a dar os seus froitos, téndose licitado
1.456 M€ en 2009.
- O acordo sinala que durante o ano 2010 se deberían licitar 3.362 M€,
unha media de 300 M€ ao mes.
- Desde a Xunta continuaremos co seguimento da marcha destes
traballos, co fin de que en 2010 esteamos no mesmo nivel de
cumprimento que en 2009
 E





neste sentido prestaremos unha atención especial
á conexión de Ferrol co AVE
ao tramo LUGO-OURENSE
ao enlace directo entre VIGO e OURENSE
así como ao AVE VIGO-PORTO

O Transporte Colectivo: autobús, metro lixeiro, transporte aéreo
- No ámbito da vertebración e comunicación do territorio, tamén temos
que ter en conta o feito no eido do fomento do TRANSPORTE PÚBLICO,
nas súas diferentes vertentes:
 Viaxeiros por estrada
 Viaxeiros por ferrocarril
 Transporte aéreo
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- No ámbito do transporte de viaxeiros por estrada destacan 2 actuacións
nestes 11 meses:
 1.- Aprobamos a Lei de medidas urxentes para a modernización do
transporte por estrada.
 2.- Intensificamos os traballos para a implantación do novo Plan de
Transporte Metropolitano de Galicia.
 E así, a finais do mes de xuño implantaremos este Plan nas áreas
da Coruña, Ferrol, Santiago
 En setembro en Lugo, e en Ourense
 E antes de rematar o ano, en Vigo e Pontevedra
- No ámbito do ferrocarril convencional traballamos noutras 3 medidas:
 1.- Trasladamos ao Ministerio de Fomento o noso interese
–
manifestado por unanimidade das forzas desta Cámara– para avaliar a
creación dun ENTE FERROVIARIO GALEGO que poida xestionar unha
rede de infraestruturas ferroviarias, baseada nas que quedan en
desuso coa chegada do AVE.
 Nas vindeiras semanas licitaremos un estudo para definir as
competencias, tipoloxía e natureza xurídica do Ente Ferroviario
Galego.
 2.- Nas vindeiras semanas licitaremos o estudo de viabilidade dunha
REDE DE METRO LIXEIRO de carácter metropolitano nas áreas de
Vigo, A Coruña e Santiago
 3.- Estamos colaborando, así mesmo, na construción e financiamento
das ESTACIÓNS INTERMODAIS nas cidades galegas
 A ese respecto estamos ultimando co resto das Administracións o
modelo a implantar na Coruña e en Vigo, modelo xa moi avanzado
en Santiago.
 Seguiremos insistindo para que entre todas as Administracións
podamos definir canto antes o modelo a implantar nas restantes
cidades.
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 En materia de transporte aéreo, estamos convencidos da necesidade
de optimizar os nosos aeroportos. E iso pasa necesariamente pola
coordinación e colaboración entre as tres terminais na perspectiva de
que nun futuro, funcionen como un único sistema aeroportuario
galego.
 Neste sentido, consideramos moi importante a creación do Comité
de Rutas Aéreas, no que estamos a participar xunto co Ministerio e
cos Concellos.
 E quero destacar especialmente que por 1ª vez a Xunta pon en
marcha directamente 5 novas rutas aéreas nos 3 aeroportos
galegos
• Estes son os novos servizos: Amsterdam, Bruxelas, Zurich,
Sevilla e Valencia.
Novas posibilidades para a mobilidade
- Outra das novas liñas de acción no ámbito da mobilidade é a elaboración
dun PLAN DE MOBILIDADE ALTERNATIVA VERDE
 consistente na creación dunha rede básica de vías ciclistas e
ciclistas-peonís de Galicia
- O Plan xa foi licitado o pasado mes de xaneiro e será elaborado ao longo
do presente ano, e nel se determinarán os quilómetros de vías sobre os
que se pretende actuar.

NOVAS TECNOLOXÍAS
- O cuarto factor clave para que un país sexa competitivo é o grao de
desenvolvemento das Tecnoloxías Información e a Comunicación (TIC).
- Estes eixos concrétanse en 3 DECISIÓNS adoptadas nestes 11 meses:
 1.- Creamos a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica que aglutina nun único órgano as distintas competencias
autonómicas na materia.
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 2.- Promovimos a sinatura dun Protocolo de colaboración entre a
Xunta, as Deputacións e a FEGAMP para a lograr a implantación da
Administración Electrónica (E-Administración)
 3.- Aprobamos o PLAN DIRECTOR DE BANDA LARGA para facer
posible o acceso de todos os galegos á Sociedade da Información.
 Con este plan queremos reverter a actual situación: 786.000
galegos, case un 30% da poboación, viven en núcleos de
poboación sen acceso á banda larga
 Para iso contamos con máis de 100 M€ de investimento da Xunta,
que pretendemos ampliar ata os 232 M€ mobilizando capital
privado e doutras administracións.
 O obxectivo é que en 2013 o 94% da poboación galega teña
acceso á banda larga, cubrindo o 6% restante con servizos de
acceso vía satélite
• E a máis curto prazo, perseguimos que xa en 2011 se reduza en
máis dun 50% a fenda dixital existente nas provincias de Lugo e
Ourense.
Pero en 2010 temos outro importante compromiso no eido das TIC:
- Presentaremos antes do verán o I Plan Estratéxico Tecnolóxico Global da
Xunta de Galicia.
- Este plan preséntase como a política das TIC da Xunta para toda a
Administración galega e ao servizo dos cidadáns, as empresas e os
traballadores públicos

UNHA XUSTIZA MODERNA
- O 5º factor para construír unha Galicia Competitiva é contar cunha
Xustiza áxil, moderna e eficaz.
- Nos primeiros 4 meses presentamos o Plan de Infraestruturas Xudiciais
2010-2015, hoxe en pleno despregamento.
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 Un Plan que concreta un investimento sen precedentes: 100 M€ para
un total de 64 actuacións, 20 delas de nova construción ou gran
reforma.
 Nos 6 próximos anos investirase máis do dobre do que se investiu nos
últimos 14 en Xustiza.
 Neste ano 2010, o investimento en actuacións de nova planta ou gran
reforma vai superar os 28 M€.
 Entre outras actuacións, temos previsto iniciar este ano as obras
para os novos edificios xudiciais en Ourense e en Santiago.
 Estamos agardando a cesión de terreos axeitados por parte dos
concellos de Pontevedra e Vigo, e elaborando o proxecto de
viabilidade para implantar a Cidade da Xustiza da Coruña nas
instalacións da Fábrica de Tabacos
- Como segunda medida fundamental, puxemos en marcha un Plan de
Medidas Urxentes en materia tecnolóxica da Administración de Xustiza
- E quero destacar finalmente o esforzo realizado pola Xunta pola Xunta
para pagar o que se debía na XUSTIZA GRATUITA
 No primeiro mes de goberno destinamos 3,6 M€ a abonar os pagos
pendentes da Xunta con avogados e procuradores de oficio.
 Hoxe os pagos tramítanse en prazo, temos aumentado un 16% o
crédito nos orzamentos de 2010 e retomado o diálogo coas
corporacións profesionais, roto na pasada lexislatura.

A Competitividade das empresas:
- Acabamos de ver cales son os principais factores necesarios para lograr
unha Galicia ordenada e competitiva:
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Facilitar a implantación das empresas e apoiar aos autónomos:
- Un dos factores clave para a implantación dunha empresa é ter onde
instalarse. Por iso xa aprobamos a planificación do Solo Empresarial ata
2015:
 36 novos parques ata o ano 2012, cunha superficie de 18,4 millóns
de m2
 e outros 72 no horizonte de 2015, ampliando a superficie en 36,2
millóns de m2 máis.
- Así mesmo, queremos fomentar a implantación de empresas con
criterios de equilibrio territorial
 Por iso nos 6 primeiros meses, e coa colaboración dos axentes
sociais, puxemos en marcha os PLANS IMPULSA LUGO E IMPULSA

OURENSE
 co obxectivo de incentivar os investimentos nestas provincias con
criterios de discriminación positiva, con axudas que poden chegar
ata o 50% do investimento
 E reactivamos o PLAN FERROL, amosando o compromiso de todo o
Goberno co seu desenvolvemento e execución.
- Así mesmo, desde a Xunta estamos a prestar unha ATENCIÓN
ESPECIAL AOS AUTÓNOMOS, porque confiamos neles como un dos
motores do desenvolvemento económico da sociedade.
 O noso compromiso cos 224.000 autónomos galegos xa empezou a
visibilizarse con feitos concretos:
 Puxemos a funcionar a Mesa do Autónomo, reclamada desde hai
moito tempo.
 Froito do traballo desta Mesa, aprobaremos un Plan do Emprego
Autónomo e Emprendedor.
 Este Plan do emprego Autónomo irá enmarcado no Plan
Autonómico de Emprego 2010-2013, que se está a debater no
Diálogo Social.
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Financiamento e LIQUIDEZ das empresas
- Nestes momentos unha das maiores dificultades que existen para as
empresas en toda España refírese ao acceso ás fontes de financiamento.
- Catro son as medidas adoptadas nestes 11 meses pola Xunta para paliar
esta situación:
 1 e 2.- Nos 5 primeiros meses aprobamos dous plans: Plan re-Solve e
Plan re-Brote
 Co fin de mobilizar 400 M€ para facilitar o acceso ao crédito a
través de avais ás empresas ou autónomos ante as entidades
financeiras. Unha acción de apoio ás empresas sen precedentes.
 Resultado: as Sociedades de Garantía Recíproca aceptan case 4 de
cada 5 solicitudes.
 3.- A 3ª medida foi a posta en marcha da Factura Electrónica e o
Rexistro de Facturas.
 4.- E a 4ª medida é o compromiso da Xunta de pagar aos provedores
en 45 días, o que nos levará a ser unha das Administracións con
menor prazo de pago de España.
 Con esta medida situámonos á cabeza das CC.AA. no que se refire
a pagos.
- Pero por moito que se pretenda facer desde o sector público para
facilitar liquidez e apoio crediticio ás empresas, a clave desta
problemática está nas entidades financeiras.
- Neste escenario é fundamental para Galicia e en especial para as nosas
empresas contar con entidades financeiras galegas, comprometidas do
desenvolvemento do noso territorio e dispostas a priorizar o
financiamento dos proxectos estratéxicos para o noso país.
- En definitiva, as posibilidades das nosas empresas para acceder a vías de
financiamento e de liquidez serán ben diferentes se Galicia conta cunha
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ou se pola contra os centros de decisión das Caixas se sitúan finalmente
fóra da nosa Comunidade.

Internacionalización das empresas
- Sen dúbida, outro dos aspectos clave na competitividade das empresas é
a necesidade de abrirse a outros contornos e ampliar os mercados.
 A internacionalización do tecido
necesidade, non unha opción.

empresarial

galego

é

unha

- En 2009, os apoios destinados a internacionalización dás empresas polo
IGAPE medraron nun 56%.
- Non é suficiente; e dende a Xunta cremos que é preciso seguir
progresando na mesma liña.
 Deste xeito, poremos en marcha unha liña de prospección
internacional mediante oficinas e exposicións permanentes, e outra de
marketing, comunicación e imaxe de marca.
 Impulsaremos unha rede de plataformas empresariais no exterior para
facilitar o negocio das empresas galegas
 Apoiaremos a creación de consorcios de exportación e redes de
colaboración con axencias de desenvolvemento rexional de Alemaña,
China, Xapón e Estados Unidos
 Por último, queremos redefinir a relación de Galicia cos empresarios
galegos no exterior e, para elo, deseñarase un Plan estratéxico da
Galicia empresarial na diáspora que permitirá potenciar a rede
actualmente existente.

Innovación
- Por último, xunto coa Internacionalización, outro factor clave para
competitividade empresarial é a INNOVACIÓN.
- Quero destacar 3 actuacións executadas pola Xunta en 2009 e outras 2
actuacións fundamentais para 2010.
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- Así, en 2009:
 1.- Habilitamos o anticipo do 80% nas axudas de I+D+i concedidas
ás empresas, algo que repercutiu de forma inmediata na súa
dispoñibilidade de liquidez.
 2.- Adiantamos a posta en marcha da Rede de Xestores de
Innovación de Galicia
 Este programa supón a inserción laboral de xestores de innovación
en 50 pemes galegas.
 3.- E mantivemos o apoio á I+D+i nos Orzamentos para 2010
 Os orzamentos de I+D+i no Estado baixan arredor dun 15%,
mentres en Galicia rexistran valores positivos (0,3%)
- En 2010:
 1.- Seguiremos elaborando e aprobaremos o novo Plan Galego de
Innovación para o período 2011-2016
 2.- E quero anunciarlles que todas as políticas de Innovación da Xunta
incorporaranse á nova AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN coa que
damos cumprimento a outro dos nosos compromisos electorais.
 Esta Axencia incorporará todo o persoal da Dirección Xeral de I+D,
que desaparece, e integrará á Fundación Galega para a Sociedade
do Coñecemento, que tamén se suprime.
 Así, desde a coordinación con todos os axentes de I+D+i,
incluídas as Universidades e os Centros Tecnolóxicos, con
transparencia teremos unha Axencia Galega de Innovación a
disposición dos tecidos produtivos galegos.
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Galicia preparada
- No contexto no que nos movemos, o capital humano é a base dunha
sociedade desenvolvida e próspera. Galicia conta xa cunha xuventude
que pode ser considerada como a mellor preparada da súa historia, pero
sabemos que, nestes momentos, é necesario dar un paso máis.
- O éxito á hora de afrontar os retos da competitividade e da innovación
aos que acabo de facer referencia pasa necesariamente por contar cunha
sociedade formada e ocupada
- Por iso, este goberno ten na mellora do sistema educativo e nas políticas
activas de emprego os dous resortes para conquerir unha GALICIA
PREPARADA

o Sistema educativo
Recursos educativos: recursos humanos
- Un sistema educativo de calidade aséntase principalmente sobre os
medios humanos que o conforman.
- A pesar do momento de crise que se está a vivir, a Xunta fai un
importante esforzo por seguir incrementando as prazas de docentes.
 Así, en 2009, foron ofertadas 740 prazas.
 E para este ano 2010, convocamos preto de 1.000 prazas:
 600 prazas para mestres,
 272 para profesores de ensino secundario,
 66 para técnicos de Formación Profesional e
 29 para música e artes escénicas.
Introdución das novas tecnoloxías no ensino: Proxecto ABALAR
- Unha educación de calidade esixe tamén que os alumnos e os profesores
conten cos correspondentes medios técnicos. E para iso cómpre que
poidan facer un uso máis intenso das novas tecnoloxías.
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- Con este fin xa presentamos o proxecto ABALAR , que ten un dobre
obxectivo:
 Que toda a Comunidade Educativa poida sacar o máximo proveito das
TIC
 Con accións formativas para o profesorado e a posta en marcha
dun Portal web para que tanto profesores, como alumnos e os seus
pais podan ser partícipes en todo momento do proceso educativo.
 Que os alumnos dos últimos cursos de primaria e os de secundaria
conten con ordenadores para un mellor desenvolvemento dos seus
estudos.
 Inicialmente serán 14.500 alumnos os que no próximo curso
poderán contar cun ordenador ultraportátil, co obxectivo de chegar
aos 87.000 en 2013.
Apoio ás familias e aos alumnos: comedores, gratuidade solidaria
- A calidade do sistema educativo tamén ten que ver tamén coa súa
accesibilidade. E nesta liña o Goberno adoptou dúas medidas claras:
 1.- No ámbito dos COMEDORES ESCOLARES incrementouse en
2.500 o número de alumnos que utilizan dito recurso.
 2.- No que atinxe aos libros de texto, este Goberno substituíu o
anterior modelo de préstamo polo de
propiedade, baseado na
GRATUIDADE SOLIDARIA
 Entendemos que este modelo é máis ÚTIL E FORMATIVO, pois os
libros adquírense en propiedade, non en préstamo, no canto do
sistema de préstamo anual
 Entendemos que é MÁIS SOLIDARIO E XUSTO, pois permítenos
concentrar o esforzo económico nos que máis o necesitan.
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Aposta pola Formación Profesional
- Un dos principais retos que a Educación ten por diante é o FOMENTO E
POSTA EN VALOR DA FORMACIÓN PROFESIONAL.
- Para conseguilo, temos que modernizar a oferta formativa, de tal forma
que dea resposta ás necesidades do tecido socioprodutivo.
- Nestes 11 meses cómpre destacar dous claros avances:
 1.- Na necesaria adaptación dos currículos dos ciclos formativos á Lei
Orgánica de Educación, xa temos 20 títulos adaptados en tan só 11
meses
 fronte aos 6 títulos que adaptou o anterior Goberno en catro anos.
 2.- Na ampliación da oferta integrada de FP no sistema educativo, con
11 novos ciclos de grao superior, e 8 de grao medio.
- O Goberno galego aposta de xeito firme e decidido por unha
universidade aberta ao mundo e plural.
- Neste sentido, o 2009 foi un ano clave pola necesidade de adaptar o
Sistema Universitario Galego ao Espazo Europeo de Educación Superior,
caracterizado precisamente por unha nova forma de entender o Ensino
Superior.
- No marco desta adaptación e necesaria racionalización das titulacións,
en 2010 está prevista a aprobación de 45 títulos de grao:
 Isto implica acadar un consenso coa comunidade universitaria e facer
un esforzo por evitar reiteracións e concentrar a oferta do Sistema
Universitario Galego en 120 títulos de grao, 28 menos que os actuais.
- Ademais, en 2010 continuaremos con medidas de apoio aos estudantes
universitarios.
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 Así como en 2009 CONXELAMOS AS TAXAS UNIVERSITARIAS, en
2010 manterase a actual oferta de bolsas e premios á excelencia
académica
- Ao mesmo tempo, estamos a traballar no que será o novo plan de
financiamento do Sistema Universitario Galego, confiando en que as
súas determinacións se vexan reflectidas xa nos orzamentos de 2011.
 Este novo plan atenderá tres finalidades principais: equidade,
financiamento por resultados e eficiencia do sistema universitario de
Galicia.
- Por último, quero destacar o compromiso que a Xunta vén de asumir coa
Universidade de Vigo para impulsar o CAMPUS do MAR
 Un compromiso concretado na garantía de que a Universidade de Vigo
disporá de espazo nos terreos da ETEA para desenvolver este
proxecto
Decreto do Plurilingüismo no ensino
- Señorías, Galicia é bilingüe. Os galegos temos dúas linguas: galego e
castelán, e esa é unha riqueza da que temos que estar orgullosos e que
ademais temos que aproveitar.
- Sen embargo, a Galicia Preparada á que aspiramos debe dar resposta a
unha das principais eivas coas que os alumnos se teñen atopado
tradicionalmente.
 Refírome á aprendizaxe e dominio do inglés, ademais das dúas linguas
oficiais en Galicia.
- Estas inquedanzas son as que amosaron os pais e nais dos alumnos do
noso sistema educativo o pasado mes de xuño. Máis de 300.000
familias foron invitadas a participar nunha consulta para saber qué
opinan sobre o uso das linguas na educación dos seus fillos.
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 Nesta consulta, unha ampla maioría dos pais inclináronse pola
educación dos seus fillos nas dúas linguas oficiais, sendo clara
minoría os que se inclinaban pola educación nunha soa lingua.
 Ademais, a gran maioría manifestou a súa preferencia por que o inglés
puidese incorporarse progresivamente como lingua de ensino de
determinadas materias.
- Pois ben, estes son os eixos ou principios básicos sobre os que se
conforma a proposta que o Goberno presentou para a elaboración do
Decreto do Plurilingüismo no ensino. Uns principios que se concretan na:
 Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas
materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo
de asegurar a adquisición da competencia plena e semellante nelas.
 Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun
marco xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo de
Galicia.
 Liberdade de uso de calquera das dúas linguas oficiais por parte dos
alumnos nas aulas e nos exames
 Participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao
sistema educativo co obxectivo de contribuír á consecución dos seus
obxectivos.
 Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino.
- Estes son os piares que informan o texto articulado do Decreto
presentado recentemente. Un texto no que se teñen incorporado
numerosas achegas das institucións e asociacións consultadas, nun
proceso de diálogo levado a cabo pola Xunta que non ten precedentes
nesta materia.
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- Un texto que será sometido agora aos trámites preceptivos co
compromiso de aprobalo definitivamente no Consello da Xunta para a
súa aplicación xa no vindeiro curso 2010-2011.
- Nós seguimos apelando ao consenso, e invitamos a todos os que
defenden o equilibrio lingüístico e a promoción do galego a traballar para
recuperar nas aulas a cordialidade lingüística que se vive nas rúas.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO: O Plan de Emprego 2010-2103
- Como queda dito, só a través dun bo sistema educativo, o tecido
produtivo galego será capaz de atopar os recursos humanos necesarios
para poder afrontar con garantías a súa necesidade de competir no
mercado global.
- Pois ben, quero destacar unha medida urxente que adoptamos antes de
cumprirse os primeiros cen días, para tentar paliar a situación dos
parados de longa duración e que tivesen esgotadas as súas prestacións:
 Destinamos 30 M€ extraordinarios para fomentar a contratación de
4.000 desempregados de longa duración.
- Destacarei outras 3 medidas iniciadas xa nestes 11 meses e que terán
continuidade en 2010
 1.- Quero salientar como medida clave para o futuro o impulso e a
reactivación do DIÁLOGO SOCIAL
 Un traballo serio, rigoroso e profundo que se está a levar a cabo en
4 Mesas coa plena e responsable implicación de dous sindicatos e
dos empresarios.
 2.- O Plan Autonómico de Emprego 2010-2013, cunha previsión
orzamentaria de 1.200 M€, e que ten como obxectivos esenciais:
 A mellora da empregabilidade
 A mellora da adaptabilidade, para a readaptación de
desempregados cara a novos sectores de emprego.
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 A igualdade de oportunidades, con medidas específicas para cada
colectivo. De feito, o Plan integrará outros catro plans:
• Un plan de emprego xuvenil
• Un plan de emprego feminino
• Un plan do emprego autónomo
• Un plan de emprego para as persoas con discapacidade ou en
risco de exclusión social.
- Precisamente, o marco do Diálogo Social é o escenario de onde saíra o
documento definitivo deste Plan Autonómico de Emprego 2010-2013
 3.- Neste Plan de Emprego contémplase tamén a necesaria
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO
DE GALICIA:
 Para elo, tomaremos medidas na mellora do equipamento
tecnolóxico, na adecuación de locais (actualmente a Xunta
xestiona 52 oficinas), na formación do persoal do Servizo Público
de Emprego e no fomento dos trámites telemáticos
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UNHA GALICIA QUE APOIA AOS SEUS SECTORES ESTRATÉXICOS
- Este Goberno asume o compromiso de apoiar aos sectores estratéxicos
que, ben polo nivel de emprego que xeran, ou ben polas súas
potencialidades como pancas para o noso desenvolvemento económico,
son un elemento indispensable para a configuración da Galicia Global á
que aspiramos.
- Centrareime en 8 sectores clave:









O
O
A
O
A
O
O
O

Mar
Agrogandeiro
Automoción
Turismo
Enerxía (en particular, a produción de enerxía eólica)
Comercio
Naval
Téxtil

o MAR
- Sen dúbida, un destes sectores estratéxicos é o sector pesqueiro,
marisqueiro e acuícola. Xunto coa industria transformadora e
comercializadora dos produtos do mar.
 Supoñen máis de 46.000 empregados directos e arredor de 4.700 M€
de facturación
- Quero destacar dúas cuestións fundamentais nestes 11 meses:
 A redacción e aprobación da NOVA LEI DE PESCA. Un texto xa en
vigor e que conta co consenso do sector.
 A aprobación dun NOVO PLAN ACUÍCOLA que desbloquea a parálise
do sector, garantindo a seguridade xurídica, e que suporá un
investimento de 350 M€ e creará máis de 1.500 empregos.
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- Para este ano 2010 contemplamos as seguintes prioridades:
 Daremos continuidade á Lei de Pesca, aprobando os regulamentos de
desenvolvemento
 Na ACUICULTURA, tramitaremos -en paralelo co Plan do Litoral- a
incorporación doutras posibles zonas para completar así o Plan
Acuícola
 Así mesmo, tamén traballaremos para:
 Mellorar os sistemas de comercialización na cadea mar-industria
 Eliminar atrancos administrativos e burocráticos para acceder ao
emprego no mar.
 Desenvolver medidas de recuperación de zonas improdutivas para o
marisqueo
 Tratar de asegurar un statu quo para niveis e métodos de detección
de biotoxinas e a obtención dunha moratoria para a
comercialización de produtos procedentes de zonas C.
 Loita clara e decidida contra o furtivismo

SECTOR AGROGANDEIRO
- Ao igual que sucede no caso do mar, os outros puntais do sector
primario en Galicia, a agricultura e a gandería, están experimentando un
intenso proceso de reestruturación.
- E cómpre lembrar que a importancia do sector agrogandeiro galego non
se reduce só ao emprego xerado (65.200 ocupados segundo a última
EPA) e á súa achega ao PIB.
- Trátase ademais dun sector clave no equilibrio territorial e na fixación da
poboación no medio rural.
- O ano 2009 foi especialmente complicado no caso concreto do SECTOR
LÁCTEO
- Cando chegamos ao Goberno herdamos una situación de gravísima crise
no sector:
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 en abril de 2009 os prezos do leite levaban 19 meses de caídas
ininterrompidas.
-

Por iso o Goberno actuou desde o primeiro momento:
 Tomamos medidas urxentes, chegando a mobilizar máis de 90 M€ en
distintas accións dirixidas a paliar a crise que sofren os nosos
gandeiros
 Pero tamén pensamos no futuro: consensuamos co sector un Plan
Estratéxico para o sector Lácteo, que suporá un investimento de 838
M€ no período 2009- 2013.
 E antes do verán poñeremos en marcha a “MARCA” de calidade
superior do leite galego, aprobando un Decreto para crear un Rexistro
de Explotacións Lácteas de Calidade Diferenciada.
 Sabemos que a diferenciación do leite producido en Galicia pode
supoñer un plus para os nosos produtores

- Ademais do sector lácteo, a Xunta tamén está a apoiar o
desenvolvemento doutros sectores vinculados coa actividade agraria,
como o vitivinícola e o agroindustrial.
 Así, no Sector vitivinícola, seguiremos apostando por medidas que xa
estamos aplicando para:
 o apoio á reconversión de viñedos, promovendo as castes
autóctonas de calidade
 a internacionalización dos nosos viños
 No que atinxe á agroindustria, as axudas da Xunta permitiron a
creación de máis de 200 novos postos de traballo e o mantemento de
1.800 postos
 E tamén temos medidas no Sector Forestal
 Co fin de superar o minifundismo que caracteriza ao sector,
poñeremos a disposición dos propietarios unha nova figura de
agrupación forestal que aprobaremos nos vindeiros meses
• O obxectivo é favorecer a xestión conxunta para facilitar
iniciativas de explotación forestal economicamente viables e
social e ambientalmente sostibles.
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 E estamos ultimando o texto da Lei de Montes que someteremos
nos vindeiros meses ao sector para que aporte as súas suxestións.
- E tamén queremos seguir impulsando o noso medio rural co
achegamento ás novas tecnoloxías. Aproveitando o Plan de Banda Larga
2010-2013, poremos en marcha a OFICINA AGRARIA VIRTUAL:
 Permitirá realizar vía Internet numerosos trámites que hoxe só poden
ser realizados in situ
 Lograremos maior comodidade para os gandeiros e agricultores e
nunha maior eficiencia da Administración.
 A Oficina Virtual Agraria empezará a prestar servizos a partir de abril

Automoción
- Sen dúbida a automoción é un sector clave e estratéxico para Galicia:
 Xera 21.700 empregos directos e outros 10.000 indirectos: 32.000
familias que dependen do automóbil.
- Cando chegamos ao goberno, a compra de vehículos novos se estaba
desplomando.
 Desde a Xunta actuamos de acordo co Clúster do Automóbil (que
abrangue a PSA-Citroën e á industria auxiliar) e cos concesionarios.
- E fixémolo en dúas direccións:
 1.- Incentivando a compra de vehículos, a través do Plan Re-móvete
que aprobamos antes dos 100 primeiros días
 Os 15,75 M€ achegados pola Xunta permitiron xerar un volume de
negocio de 370 M€
 Atendéronse máis de 22.000 solicitudes
 Galicia pechou 2009 cun aumento do 4% das matriculacións de
vehículos
• En España as matriculacións caeron un 18%.
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 Isto permitiu consolidar os empregos dos 24.800 traballadores
ocupados en establecementos de venda e reparación de vehículos.
 2.- Apoiando ás 82 empresas do Clúster do Automóbil (que dan
emprego a más de 21.700 traballadores), cun Plan Re-Móvete
Industrial, dotado con 60 M€, para:
 Financiar novos investimentos,
 Financiar o capital circulante asociado a eses novos investimentos
 e para levar a cabo iniciativas de innovación no sector.

TURISMO
- O sector turístico é un dos principais recursos económicos que temos.
Entre empregos directos e indirectos, xera máis de 117.000 empregos.
- De acordo cos últimos datos do 2009, a evolución do sector, sempre
difícil en época de crise, está a ser comparativamente mellor que no
conxunto de España.
 Así, o descenso do volume de viaxeiros e pernoctas en hoteis e
pensións no 2009, foi menor en Galicia que no conxunto do Estado.
 Respecto a apartamentos e cámpings, en Galicia o volume de
viaxeiros e pernoctas aumentou un 10%, mentres que no conxunto
de España descendeu case un 8%.
 En turismo rural aumentan viaxeiros e pernoctas, pero 4 veces máis
en Galicia.
- É certo que a celebración do Xacobeo 2010 é unha oportunidade
histórica para toda Galicia en xeral, pero moi en particular para o noso
sector turístico.
- Pero en todo caso, o Xacobeo non pode ser escusa para non mirar cara
ao futuro e planificar a política turística dos vindeiros anos.
- Por iso, desde esta perspectiva nace o PLAN DE ACCIÓN DE TURISMO
DE GALICIA
 Un Plan con obxectivos claros:
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 aumentar a estancia media,
 aumentar o gasto medio diario,
 desestacionalizar a demanda,
 e facer do turismo un factor de reequilibrio territorial.
 Un Plan cunha folla de ruta concreta, a través da definición de 80
liñas de actuación en distintos ámbitos.
 Un Plan que aposta por consolidar os produtos tradicionais, como o
termalismo, o turismo cultural ou o gastronómico, e incidir en novas
vías de expansión, como o turismo náutico ou o de natureza.

A enerxía
- Outro sector no que Galicia conta cun elevado potencial para xerar
recursos e dinamizar a actividade económica é o vinculado á enerxía, en
particular ás enerxías renovables.
- Neste sentido, este Goberno cumpriu o compromiso electoral no referido
á enerxía eólica
 1.- Aprobamos en menos de 8 meses unha nova Lei que aporta
transparencia e seguridade xurídica ao sector
 2.- Gracias a esa Lei, os concellos pasan a ser partícipes dos
beneficios da enerxía eólica a través dun canon a abonar polas
empresas.
 Por primeira vez na Autonomía, a Facenda dos galegos vese
beneficiada directamente da produción de enerxía eólica: xa
ingresamos 23 M€ correspondentes a 2010, unha contía que en
vindeiros exercicios podería chegar ata os 30 M€ anuais.
 3.- Nestes 11 meses de xestión tamén sacamos a concurso 252
megavatios correspondentes a Plans Eólicos Empresariais que aínda
non concluíran.
 Un concurso que esperamos ter resolto na vindeira semana.
 4.- E quero anunciarlles un novo compromiso:
Antes de cumprir o primeiro ano de goberno, publicarase no DOG a
convocatoria pública para adxudicar outras 2.300 Mw
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 Esta vez con plenas garantías de obxectividade, transparencia e
seguridade xurídica.
 Podo avanzarlles xa algunhas desas novas garantías que rexerán
neste concurso:
 Definiranse previamente 10 zonas nas que se poderán ofertar
parques eólicos; isto implicará a realización de 10 convocatorias
nun único expediente.
 Establecerase un límite de megavatios por ofertante, co fin de
evitar a concentración nas adxudicacións
 O investimento e o emprego serán os criterios que máis se
valoren nas ofertas

O Comercio
- O noso principal obxectivo no ámbito do comercio foi traballar desde o
primeiro día nun novo marco regulador adaptado á realidade actual dun
sector que
 Representa o 10,12% do noso PIB
 Conta con 45.000 comerciantes
 Xera máis de 110.000 postos de traballo
- O Consello da Xunta remitirá ao Parlamento o Anteproxecto de Lei do

Comercio
 Unha norma moi ben recibida polo sector
 Con ela pretendemos acadar un equilibrio entre a defensa dos dereitos
do consumidor e os intereses do pequeno e mediano comercio dentro
dun escenario de liberalización europea derivado da Directiva de
Servizos.
- Ao longo de 2010 adoptaremos outras 5 medidas:
 1.- Aprobaremos o Estatuto Galego do Consumidor e Usuario
 2.- Acometeremos un Plan de Mediación, reducindo á metade os
prazos de resolución das reclamacións
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 3.- E quero salientar e anunciar unha medida de apoio integral ao
Comercio galego: nas vindeiras semanas presentaremos o PLAN
ÁGORA cunha dotación que rolda os 130 M€
 Un Plan particularmente importante neste momento, diante da
inminente suba do IVE, impulsada polo Goberno central.
 4.- Entre as diferentes medidas e liñas recollidas neste Plan, quero
destacar dúas: a posta en marcha da Rede de Innovación do
Comercio (REDIC).
 Unha rede que actúe como enlace permanente da Xunta co sector,
con medidas de formación, asesoramento e de promoción da
calidade
 5.- E tamén a constitución do Observatorio de Comercio de Galicia
 como órgano asesor, consultivo, de estudo e formación en materia
de comercio.

OUTROS SECTORES INDUSTRIAIS
- Non quero pasar este punto sen facer unha breve referencia a dous
sectores fundamentais da nosa Economía, como son o naval e o téxtil.
SECTOR NAVAL
- No que atinxe ao sector naval, cómpre destacar o compromiso pola
Xunta cos estaleiros galegos.
 A finais do pasado ano, incrementouse nun 20% o Fondo de Garantía
para 10 estaleiros galegos, cunha achega pública extraordinaria de 8
M€ que polo seu efecto multiplicador pode chegar aos 56 M€
 Unha achega imprescindible para aliviar a situación de tensión
financeira que está a sufrir un sector que emprega a máis de
10.000 persoas e factura en torno aos 850 M€.
- Pero tamén seguimos demandando que en Ferrolterra se poidan construír
e reparar buques civís:
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 Seguimos insistindo ante o Goberno de España para o levantamento
do veto á construción naval-civil no estaleiro de Fene
 No compromiso do presidente do Goberno de facer as xestións
necesarias durante a súa Presidencia da UE. Esperemos que dea
resultado aínda que estamos xa no ecuador desa presidencia e, de
momento, non temos os resultados pretendidos.
SECTOR TEXTIL
- A crise está afectando de xeito notable ao TÉXTIL, un dos sectores
emblemáticos do noso tecido industrial, que emprega a 14.000 persoas
en 1.200 empresas.
- Nós estamos decididos a APOIAR CON FIRMEZA a este SECTOR.
- Onte mesmo presentamos un Plan para promover a inserción laboral das
persoas desempregadas neste sector:
 O obxectivo é que máis de 300 persoas consigan un posto de traballo
gracias ás accións contempladas neste Plan
- E vindeiras semanas presentaremos UN PLAN ESTRATÉXICO para o
SECTOR TÉXTIL
 Dentro deste Plan contemplarase un paquete de axudas específicas
 Estas axudas destinaranse á reestruturación financeira e
organizativa das empresas para consolidalas no escenario actual de
crise.

o apoio á política de clústeres
- Non quero rematar este punto sen reiterar a nosa aposta pola política de
CLÚSTERES, como medio de mellorar a competitividade dos nosos
sectores punteiros
- Nesta liña hai que destacar e dar a benvida a dous novos clústeres
recentemente creados:
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 O CLUSTER DA PEDRA NATURAL con máis de 200 empresas
implicadas.
 Ou a ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALLEGA, un
colectivo de carácter pioneiro tanto en Galicia coma en España
- Nós seguimos apoiando esas iniciativas con medidas concretas e
efectivas:
 E por iso acabamos de aprobar o anticipo de ata o 80% do importe
das subvencións aos clúster.
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A GALICIA DO BENESTAR
- A Galicia global que queremos, debe ser unha Galicia que procure non só
a prosperidade, senón que permita contar cunha rede de servizos que
garanta o benestar dos seus habitantes.
- Entendemos esa garantía de benestar como unha prioridade e como un
dos máis importantes retos que temos no futuro inmediato.
- Por iso quero destacar brevemente o que levamos feito nestes 11 meses
así como os compromisos que asumimos para os vindeiros anos.
Permítanme 4 resultados moi
DEPENDENCIA nestes 11 meses:

concretos

da

nosa

actuación

en

- 1.- Rematamos 2009 atendendo a un 72% máis de DEPENDENTES que
o anterior Goberno
 Pasamos de 14.000 a 24.000
 10.000 dependentes máis en só 8 meses
- 2.- Superamos o noso compromiso electoral de atender a 16.500
GRANDES DEPENDENTES, chegando aos 19.500
- 3.- Reducimos
TRAMITACIÓN.

á

metade

os

prazos

cun

NOVO

DECRETO

DE

- 4.- E acabamos de pagar os atrasos acumulados incluso desde 2007 a
outros 8.800 dependentes
- E isto a pesar das graves dificultades co financiamento da Lei da
Dependencia, no que a Xunta está a aportar practicamente o dobre do
que nos correspondería en relación co Estado.
- Non poderemos manter este ritmo se o Goberno central non cumpre os
principios da Lei da Dependencia, financiando ao 50% coa Xunta o custe
da aplicación da Lei.
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 En 2009 a Xunta achegou 375 M€, mentres o Estado quedouse en
145 M€
 Faltan alomenos 200 M€ que lle corresponde aportar ao Goberno
central para poder cumprir todas as obrigas da Lei da Dependencia.
4.500 NOVAS PRAZAS EN SERVIZOS SOCIAIS
A aposta deste Goberno polo impulso aos servizos sociais se demostra
con datos obxectivos.
Desde que chegamos ao Goberno e ata a fin de 2010, poñeremos en
servizo:
- 1.- Para persoas con discapacidade: Un 9,75% máis de novas prazas:
376
- 2.- En educación infantil: 1.834 novas prazas (un 54,7% máis)
 das que 750 xa están en funcionamento e
 e outras 1.084 prazas máis o estarán a finais de ano.
- 3.- Para as persoas maiores: 2.271 prazas novas, é dicir un 40% máis
de prazas:
 1.121 novas prazas en residencias de maiores (un 25% máis)
 920 corresponden aos 21 centros de día que abriremos de aquí a final
de ano
 que supoñen DOBLAR AS PRAZAS que había á nosa chegada
 210 novas prazas en centros de Alzheimer, tamén DUPLICAMOS A
CIFRA que había á nosa chegada
O PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2010-2013
- Acabamos de presentar o PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2010-2013,
horizonte 2015.
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 Un Plan que comprende todos os eidos da política social da Xunta de
Galicia: a Dependencia, as Persoas con Discapacidade, a Familia, os
Maiores, a Xuventude...
 Un Plan que supón o maior esforzo na mellora das políticas sociais no
peor momento da Facenda autonómica:
 Un investimento de 2.000 M€ entre 2010 e 2013,
 A creación de máis de 4.500 prazas públicas en escolas infantís, o
que nos permitirá superar en 2013 a ratio recomendada pola UE de
33 prazas públicas por cada 100 nenos menores de 3 anos.
 2.800 prazas novas en centros de día para persoas maiores.
OFERTA DE PACTO POLA REVITALIZACIÓN DEMOGRÁFICA
- Quero referirme brevemente a outro dos eixos deste Plan de Acción
Social que na miña opinión debe converterse desde agora un obxectivo
de país. Estou falando do rexuvenecemento de Galicia.
 O Goberno é consciente de que un dos principais problemas cara o
futuro de Galicia é o progresivo avellentamento da poboación e a
baixa taxa de natalidade.
 Por iso estamos a elaborar dous estudos rigorosos co fin de:
 Por unha banda, coñecer en profundidade as causas que motivan
que Galicia sexa desde hai tempo un dos territorios coa máis baixa
taxa de natalidade
 Por outra, estudar os efectos reais das medidas adoptadas nos
diferentes países para lograr a revitalización demográfica.
 O Plan de Acción Social xa recolle varias medidas de apoio ás familias
dirixidas a lograr este obxectivo:
 Algunhas en aplicación, como a rebaixa á metade dos do ITP e o
IAXD para os mozos e as familias numerosas, ou a aposta polas
prazas de gardería
 E outras xa previstas, destacando a Lei de Apoio Integral á Familia
ou a Lei de Xuventude.
 Pero cremos que, se de verdade queremos lograr resultados positivos
a medio e longo prazo, calquera estratexia de revitalización
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demográfica debe ter detrás o maior consenso político e social
posible. Un consenso necesario para garantir a súa aplicación
coherente ao longo de varias lexislaturas, con independencia do
partido que en cada momento asuma a responsabilidade de gobernar.
 Por iso quero aproveitar este momento para recoller esta inquedanza
que sei que é común a todas as forzas políticas, propoñendo un Pacto
polo Impulso Demográfico de Galicia. É dicir, un PACTO polo
REXUVENECEMENTO de GALICIA.
 Un PACTO ao que invito expresamente aos Grupos Parlamentarios,
pero tamén ao conxunto dos axentes sociais e económicos.
 Desde o Goberno asumiremos a nosa responsabilidade. Unha vez
rematados os traballos en curso, formularemos a nosa proposta. A
partir dela confío en que, co traballo conxunto de todas as forzas
políticas aquí representadas, poidamos acordar un documento que
recolla medidas efectivas para atallar un problema de país, que esixirá
ir máis aló dunha lexislatura e máis aló das diferenzas que poidamos
ter.
- Pero o benestar dos galegos tamén nos esixe facer unha aposta polas
políticas de ACCESO Á VIVENDA.
- Nestes 11 meses adoptamos 5 medidas clave:
 1.- Como veño de dicir, rebaixamos á metade os impostos para
facilitar o acceso á vivenda aos mozos e ás familias numerosas,
cumprindo así o noso compromiso electoral.
 Unha rebaixa fiscal que se está a aplicar con carácter retroactivo
desde o 1 de xullo de 2009
 2.- Asinamos co Ministerio o Plan de Vivenda 2009-2012, con
axudas por preto de 600 M€, un investimento inducido previsto de
3.000 M€ e a creación de 40.000 postos de traballo.
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 3.- Coa nova figura da vivenda libre a prezo limitado, facilitamos a
mobilización de ata 35.000 vivendas baleiras, co fin de activar o
mercado inmobiliario,
 4.- Creamos o Novo Rexistro Único de Demandantes de vivenda, que
permite eliminar os atrancos que se producían co anterior modelo.
 5.- En consenso coa FEGAMP e cos colexios profesionais implicados,
modificamos o decreto das Normas do Hábitat co obxecto de
racionalizar as esixencias da normativa técnica mantendo a aposta
pola calidade edificatoria
E priorizaremos 4 eixos en 2010:
 1.- Publicaremos un novo Decreto para flexibilizar e axilizar as axudas
de rehabilitación
 2.- Comezaremos a construción de 772 vivendas de promoción
pública, dirixidas ás familias con maiores necesidades, que se suman
ás 902 actualmente en construción
 3.- Presentaremos o novo PLAN ALUGA, co obxectivo de alugar
4.000 vivendas.
 Un plan co que a Xunta recuperará a xestión das axudas de aluguer
con medios propios, reducindo á metade os custes de xestión
 4.- E quero anunciar neste Cámara a presentación dun paquete de
medidas fiscais en materia de Vivenda consistentes en REBAIXAS
SELECTIVAS DE IMPOSTOS dirixidas principalmente a :
 Facilitar o acceso á vivenda
 E a reactivar a actividade económica no sector inmobiliario
 Este paquete de medidas fiscais contempla 5 decisións concretas que
enuncio brevemente:
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5 MEDIDAS FISCAIS EN MATERIA DE VIVENDA
- 1.- Primeiramente, a Xunta renuncia á adaptación do ITP (o imposto que
grava a transmisión de vivendas usadas), á suba do IVE impulsada polo
Goberno central
- 2.- En segundo lugar, rebaixaremos un 15% o ITP (do 7% ao 6%) para
compras de vivendas que vaian ser obxecto de rehabilitación ou reforma
- 3.- Rebaixamos entre un 30% e un 25% o IAXD para adquisición tanto
de primeira como de segunda vivenda
 1ª vivenda: do 0,75% ao 0,5%
 2ª vivenda. do 1% ao 0,75%
- 4.- Ao tempo tamén rebaixamos na mesma proporción o IAXD para
formalización das hipotecas que financien estas compras
- 5.- E finalmente eximiremos do pago do IAXD ás operacións de
constitución de hipoteca para cancelación doutro préstamo, para que
teñan o mesmo custe fiscal que as operacións de subrogación, é dicir:
CERO.
- Non quixera rematar os meus comentarios sobre a nosa actuación en
materia social sen facer referirme á igualdade de oportunidades e, de
xeito máis concreto, á IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES.
- Negar que esa discriminación existe é negar a realidade na que vivimos.
- Por iso, nós priorizamos nas políticas de IGUALDADE creando a
Secretaría Xeral de Igualdade, dependendo da Presidencia da Xunta
 Rematamos así coa dualidade que existía na época do Bipartito, con
dous organismos (a Secretaría Xeral e o Servizo Galego de Igualdade)
dedicados a facer o mesmo.
 Contamos agora cunha estrutura única, máis lóxica e máis cómoda
para os cidadáns
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- Ademais desta reestruturación, en 2010 a Xunta está a desenvolver as
figuras previstas na Lei galega de prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero
 A Creación do Consello Galego das Mulleres.
 A Creación do Observatorio Galego da Violencia de Xénero e
 A Creación da Comisión Interdepartamental de Igualdade

Discurso do Presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía 2010

57

GALICIA SAUDABLE
- Ademais da Galicia ordenada e competitiva, da Galicia preparada, da
Galicia que apoia aos seus sectores estratéxicos e da Galicia do
benestar...
- ... a Galicia Global debe ser tamén unha GALICIA SAUDABLE.
- Isto implica traballar por un sistema sanitario que dea resposta eficaz ás
necesidades dos paciente e, ao mesmo tempo, concienciar á poboación
da importancia da prevención e dos estilos de vida saudables.
- Para acadar os nosos obxectivos de calidade e eficiencia do Sistema
Sanitario, quero destacar 5 accións prioritarias que concentran o noso
esforzo:
 1.- Priorizar patoloxías máis graves diminuíndo os seus tempos de
espera. Neste sentido, asumimos un dobre compromiso:
 que as patoloxías máis graves, as de prioridade 1, sigan por
debaixo dos 30 días
• En 2009 logrouse este obxectivo por primeira vez desde 2003:
pasamos de 40 a 28 días
 e que as patoloxías graves, prioridade 2, estean atendidas nun
prazo de 60 días (actualmente no entorno dos 70 días).
 2.- Mellorar o rendemento cirúrxico
 En 2009 conseguimos pasar do 67% ao 70%
 O noso compromiso para o 2010 é chegar ao 75% no rendemento
cirúrxico.
 3.- Poñer a tecnoloxía a disposición dos pacientes coa receita e coa
historia clínica electrónicas.
 Temos o obxectivo de que o 85% dos pacientes teñan a historia
clínica informatizada.
 Temos a intención de que se prescriba de forma electrónica, 53
millóns de receitas, é dicir, o 85% das receitas do SERGAS
 4.- Renovar nos próximos 4 anos o 50% das camas do SERGAS,
chegando ás 3.000 novas camas:
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 Poñendo en marcha 3 novos hospitais públicos (Lugo, Vigo e
Pontevedra)
 E executando os plans directores da Coruña, Ourense, Ferrol,
Salnés e Burela.
• 5.- Mellorar tamén as infraestruturas de ATENCIÓN PRIMARIA,
coa construción de 52 novos centros de saúde e 3 centros de
alta resolución.
- Pero como dicía antes, ademais da asistencia sanitaria, queremos prestar
unha atención especial ao fomento de ESTILOS DE VIDA SAUDABLES
 Galicia presenta algúns indicadores preocupantes neste eido: somos a
1ª C.A. en porcentaxe de obesidade
 Por iso puxemos en marcha o Plan galego para o Fomento da
Actividade Física, Galicia Saudable, co obxectivo de xeneralizar a
práctica da actividade física entre a poboación galega.
 Entre outras medidas contemplamos:
 Convocatorias específicas de axudas a Concellos para espazos
saudables
 A creación do Observatorio da práctica deportiva e a alimentación
saudable
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GALICIA ORGULLOSA do seu patrimonio
- Galicia ten moitos motivos para sentirse orgullosa, pero entre eles, sen
dúbida o noso patrimonio cultural e o noso patrimonio natural son dous
elementos clave que é preciso conservar e dar a coñecer a todo o
mundo.
- É obriga de todo goberno preservar eses patrimonios e marcar tamén
unha estratexia para poñelos en valor, de maneira que repercutan de
xeito positivo no noso desenvolvemento.

PATRIMONIO CULTURAL
- No que se refire ao noso patrimonio cultural quero destacar as seguintes
medidas:
 1.- Continuaremos coa posta en valor dos nosos monumentos
Patrimonio da Humanidade: Compostela, a Muralla de Lugo e a Torre
de Hércules, recentemente elixida.
 2.- Estamos traballando no Plan de Restauración e posta en valor dos
Camiños de Santiago, como xa indiquei no apartado referido ao
Xacobeo.
 3.- Queremos mellorar o fomento do hábito lector, en especial entre
os máis novos, aproveitando a Declaración do ano 2010 como o Ano
do Libro e da Lectura de Galicia.
 4.- E quero anunciar a apertura este ano 2010 dos edificios máis
adiantados da Cidade da Cultura:
 Este ano entrarán en funcionamento a Biblioteca e o Arquivo,
ademais do edificio de Servizos Centrais.
 En 2011 está prevista a posta en marcha do Museo de Galicia
 E en relación cos restantes edificios, irase avanzando na súa
execución en función das dispoñibilidades orzamentarias
• axeitando a súa conclusión ao ritmo de evolución dos ingresos
da Xunta
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PATRIMONIO natural e medio ambiente
- En relación co noso Patrimonio Natural, co noso Medio Ambiente, quero
destacar primeiramente 2 medidas adoptadas nestes 11 meses para
mellorar a CALIDADE das nosas AUGAS.
 1.- Aprobamos en catro meses o PLAN DE INFRAESTRUTURAS
HIDRÁULICAS 2009-2013:
 Cun investimento MÁIS DE 800 M€ ata 2013.
 Co obxectivo de que, nese prazo, a totalidade das rías galegas e
todos os núcleos de máis de 2.000 habitantes dispoñan do
saneamento adecuado
 Que inclúe actuacións como a depuradora de Vigo, as achegas da
Xunta para as depuradoras da Coruña, Ferrol, Ourense e Santiago.
 2.- E xa lles anuncio que neste primeiro ano de Goberno aprobaremos
o Proxecto de Lei de Augas que será por tanto remitido á Cámara
neste período de sesións.
- Con respecto ás actuacións previstas neste ano 2010, quero mencionar
3 cuestións:
- 1.- Aprobaremos o Programa marco galego fronte ao cambio climático
2010-2020, previo o seu sometemento á participación pública
- 2.- Aprobaremos tamén o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de
Galicia 2010-2020, adaptándonos ás últimas esixencias da UE
- 3.- Queremos incrementar a superficie terrestre protexida de Galicia
alomenos nun 4%
 Galicia está hoxe cun 11,89% do seu territorio en Rede Natura, por
riba da media española (10,24%), pero queremos seguir ampliando
esta protección.
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- Por último, e non por iso menos importante, quero referirme a unha das
maiores ameazas que pesa sobre o noso Patrimonio Natural: os
INCENDIOS FORESTAIS
 Quero destacar que en 2009 se cumpriron todos os obxectivos do
Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).
 A ratio de hectárea por lume quedou por debaixo de 3 (2,6)
 Sabemos que non podemos baixar a garda neste asunto e, por iso,
este ano:
 intensificaremos as actuacións de vixilancia, disuasión e
investigación na precampaña
 promoveremos a sinatura de acordos con cada gran cidade para
abordar a problemática específica dos lumes nas zonas
periurbanas.
 E xa temos mobilizados os medios humanos e técnicos para a
campaña de 2010, con máis de 4.500 membros das brigadas e 10
helicópteros de extinción activados
• Medios que loxicamente se verán incrementados a partir do mes
de xuño
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Galicia aberta: relacións institucionais e acción exterior

Relacións co Estado e as CC.AA.
- Esta Galicia orgullosa do seu patrimonio debe ser tamén unha Galicia
aberta ao resto do mundo, comezando por ser consciente do seu papel
na configuración do España.
- É preciso, por tanto, que a Xunta de Galicia poña todo o seu empeño en
ter unhas relacións co Goberno do Estado e o resto de CC.AA. nas que
prime a lealdade.
 Polo menos así será sempre pola nosa parte. Nós non renunciamos a
restablecer a cordialidade, e sempre mirando polos intereses de todos
os galegos e galegas.
- Como é ben sabido, no proceso de transferencia de competencias,
negóusenos acudir á vía contemplada pola Constitución no seu artigo
150.2.
 Neste sentido, seremos persistentes. Mantemos a nosa axenda, e
mantemos a nosa idea de que é posible avanzar, e mantemos a
axenda parlamentaria do acordo de solicitar o listado de transferencias
que segue vixente coa mesma intensidade que o primeiro día que o
acordamos neste Parlamento.
A reforma do Estatuto
- Non quero rematar este punto sen ratificar expresamente un compromiso
asumido no Programa Electoral co que obtivemos a confianza maioritaria
dos galegos.
 Seguimos convencidos de que unha reforma útil do noso Estatuto de
Autonomía é posible.
 E seguimos dispostos a asumir as nosas responsabilidades como
Goberno.
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- O noso compromiso segue pois intacto. O Goberno elaborará e
presentará unha proposta concreta para a reforma do Estatuto, co fin de
acadar o máximo consenso posible, para que Galicia conte cun Estatuto
renovado e actualizado ao longo da presente lexislatura.
RELACIÓNS COAS ENTIDADES LOCAIS
- No que se refire ás relacións da Xunta coa Administración Local, o noso
compromiso coa AUTONOMÍA LOCAL queda claramente acreditado
nestes 11 meses de goberno.
 1.- En primeiro lugar, no diálogo, no consenso e na concertación de
políticas coa FEGAMP, o supuxo un cambio notable coa política de
distanciamento mantida polo bipartito con respecto aos Concello
 En 11 meses, asinamos 3 acordos clave coa FEGAMP:
• O Acordo polo Urbanismo, ao que hai que engadir o consenso
acadado na reforma das Normas do Hábitat.
• O Protocolo para a implantación da E-Administración
• E o Acordo para axilizar e impulsar o Pacto Local, creando unha
única Comisión específica para o seu seguimento
 2.- Ademais, froito desde consenso, pese ao escenario de baixada dos
Orzamentos, incrementamos as achegas económicas para evitar que o
impacto da crise se cebe especialmente cos concellos.
- Para 2010 destacarei 3 obxectivos a cumprir:
 1.- Pactar coa FEGAMP o novo escenario de financiamento para os
entes locais.
 2.- A actualización da Lei de Administración Local de Galicia,
normativa que rexe as entidades locais:
 3.- Avanzar na definición das Áreas Metropolitanas.
 Comezando por Vigo, co proceso en marcha, pero sen renunciar a
seguir impulsando a da Coruña, a pesar das diferenzas que ata o de
agora teñen amosado os concellos dese área.
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O COMPROMISO COS GALEGOS NO EXTERIOR
- A Galicia Global ten na GALEGUIDADE, nos nosos emigrantes, unha das
súas principais razóns de ser.
- Nós mantemos un compromiso cos galegos na diáspora e queremos para
eles a mesma consideración que para os galegos que viven en Galicia:
 Por iso, unha das nosas primeiras medidas foi a de garantir que os
emigrantes, como galegos de pleno dereito, poidan obter a TARXETA
SANITARIA
 Un dereito que lles permitirá ter a cobertura sanitaria precisa cando
estean temporalmente en Galicia, como un cidadán máis, sen
distincións nin exclusións.
- E queremos traballar para lograr unha maior proximidade e implicación
coa colectividade galega no exterior:
 Con ese fin pretendemos adaptar aos novos tempos a vixente LEI DE
GALEGUIDADE.
- Por último, seguiremos reclamando ao Goberno de España que impulse
dunha vez por todas a reforma do VOTO EMIGRANTE. Xa non se pode
esperar máis.
 Porque está en xogo a dignidade dos propios emigrantes, que non
poden exercer o seu dereito ao voto coas mesma garantías que en
España
 E porque está en xogo a propia limpeza nos procesos
democráticos.
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PECHE
Señorías; galegas e galegos:
1.- Galicia ten hoxe, e antes que a maioría, unha administración máis
lixeira, á que outros gobernos de España miran cando agora, un ano
despois que nós, entenden que deben iniciar o camiño da austeridade
- Galicia, ten unha das poucas administracións españolas que acadou a
estabilidade orzamentaria no exercicio do 2009. Un indicador co que,
nesta crise, se pode medir o nivel de responsabilidade dos gobernos na
xestión económica.
- Galicia ten unha taxa de paro seis puntos inferior á de España e
representa unha porcentaxe moito menor no censo de desempregados
que no de cidadáns no conxunto da nación.
- E Galicia, segundo os datos referentes ao PIB recentemente coñecidos, é
unha das tres Comunidades Autónomas que, segundo describía
literalmente un xornal nacional nunha análise económica, “mellor capeou
a crise en 2009”.
- Estamos “menos mal” que o resto de España pero non vou tratar de
esconder o “mal” co “menos”.
- Centrarme no “menos” sería repetir erros, caer na autocompracencia, na
autoexcusa ou en “pluses” que non se corresponden coa realidade que
senten e viven os galegos nos seus fogares.
- O “mal de moitos” ou o “peor de outros” non é consolo para este
goberno nin para un só galego. O refrán di o que di; e é máis que sabido
que non existe ningún sentido pexorativo do termo galego que nos leve a
pensar que todo está ben.
2.- Gobernar esixe facelo con realismo e ser tamén inconformista.

Discurso do Presidente da Xunta no Debate do Estado da Autonomía 2010

66

- Realismo significa ser plenamente consciente da situación na que está o
país e a maioría das familias. Gobernar coa verdade por diante.
- E Inconformismo significa ser humilde para recoñecer que non está todo
feito nin todo o feito está ben.
- Sei que non é algo habitual, é obrigado ser autocrítico porque quero ser
eu o primeiro en esixirme a min mesmo, e a todo o goberno, que
tratemos de mellorar cada día.
- Hai plans, programas e medidas efectivas para cidadáns e empresas que
se acollen a eles, pero aínda podemos facer un maior esforzo para
achegalos ao conxunto dos potenciais beneficiarios.
- Gustaríame ter acadado un mellor financiamento autonómico para Galicia
e un acordo con conclusións útiles na Conferencia de Presidentes, pero
non foi posible.
- Ao igual que creo que acertamos ao rectificar e manter o complemento
das pensións non contributivas, porque a crise se empeza a combater
por quen máis o precisa.
- Por primeira vez en sete anos acadamos o obxectivo de atender en
menos de 30 días aos pacientes prioridade 1; pero aínda quedan outros
obxectivos por acadar na Sanidade Pública.
- España fabrica oito de cada dez parados europeos; Galicia, nos doce
meses anteriores á chegada deste goberno, xeraba 144 parados ao día.
Pero nestes últimos once meses, aínda hai 40 galegos que diariamente
coñecen o drama do paro.
- Queda moito por facer e problemas que hai que seguir resolvendo
3.- Dicía que non quero tapar o “mal” co “menos” porque o que nos ocupa
e nos preocupa é ese “mal”. A principal preocupación dos cidadáns –a
situación económica e as súas consecuencias- é a primeira ocupación deste
goberno.
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- “Galicia”, “galegos”, “economía”, “crise”, “planificación”, “social” e
“emprego” son termos que se repiten continuamente neste discurso.
Non é casual. É o que importa. Máis que nunca.
- Con acertos e erros, o que non cabe dúbida, é que Galicia ten hoxe un
Goberno único e unido e que suma todos os seus esforzos en centrarse
no que máis urxe e máis importa.
- Ese “mal” que é a crise. Combater os seus efectos e comezar a
recuperación desde o mellor punto de saída posible.
- Pero ese “ben” que é Galicia, que nos debe unir a todos. Ese “ben” que
é a capacidade dos galegos para redobrar esforzos fronte as dificultades
e que nos permite ter esperanzas no futuro.
- Dicía Adolfo Suárez que, gobernado, trataba de “elevar a la categoría

política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”

- Eu concordo co Presidente Suárez; os galegos, con toda razón, nos
esixen respostas aos políticos; e os políticos debemos darnos conta de
que as mellores respostas están nos propios galegos.
o Por exemplo, na cordialidade coa que os cidadáns empregan na
rúa as dúas linguas oficiais de Galicia.
o Pero tamén no seu comportamento responsable ante a difícil
situación económica.
4.- Os galegos déronos a responsabilidade de gobernar e guían e guiarán o
noso modo de gobernar.
- É o que nos esixe a situación e é o que nos esixen os galegos:
Austeridade, rigor, xestión e planificación. Seguiremos por ese camiño.
- Os gobernos deben gastar o mínimo necesario en si mesmos e investir
o máximo posible nos cidadáns.
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- O rigor para que as xeracións futuras non teñan que arranxar a
despreocupación e a irresponsabilidade dos que lles precederon.
- A xestión para reducir trámites, evitar redundancias e duplicidades, e
levar á practica medidas que resolven problemas como o pago a
provedores en 45 días ou o decreto para a dependencia.
- E a planificación que permite deseñar un Goberno unido e que xera
confianza e certidumes, máis necesarias que nunca nun momento de
tanta inestabilidade.
- Durante estes once primeiros meses de Goberno temos deseñado
polo miúdo e comezado a aplicar programacións, plans e leis que
non deixan lugar á improvisación e que buscan unha reacción
efectiva no 100% do noso sistema produtivo e melloras no 100%
dos nosos servizos públicos.
- E neste debate complementamos esta guía coa referencia a:
o 10 leis en aspectos clave que se suman aos outros 20
proxectos lexislativos nos que xa está a traballar o goberno.
o E 25 instrumentos de planificación que completan todas as
áreas de Goberno
5.- Temos tres anos por diante e no primeiro ano de Goberno xa hai unha
folla de ruta con actuacións, prazos e investimentos en todas as áreas
sobre as que a Administración Autonómica ten competencias:
o No que se refire ao territorio
o No ámbito das comunicacións por terra, mar, aire e tecnoloxía
o No que atinxe á Saúde pública e aos servizos sociais, blindando o
investimento nestas áreas sexa cal sexa a situación económica
o No eido do mar, o medio rural e o medio ambiente
o Nos nosos principais sectores productivos
o No que se refire á reforma administrativa e a mellora da Xustiza
o Na creación do emprego e a xeración de novas oportunidades a
través dunha educación máis completa e competitiva
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o Ou no apartado económico, cun Plan Estratéxico con máis de 100
medidas, 300 actuacións e 400 indicadores
- A curto, medio e longo prazo perseguimos unidos todas esas
aspiracións que Galicia ten e ás que me referín ao longo da miña
intervención:
o
o
o
o
o
o
o

Unha Galicia ordenada e competitiva
Unha Galicia preparada
Unha Galicia que apoia aos seus sectores estratéxicos
Unha Galicia do Benestar
Unha Galicia saudable
Unha Galicia orgullosa de si mesma
E unha Galicia aberta e plural

6.- O goberno responde a principios e obxectivos.
o Son os nosos compromisos e é a nosa planificación consecuente.
- E os galegos saben que é o que vai facer o seu goberno.
o Di o que vai facer e fai o que di que vai facer.
- Non hai lugar á improvisación; cada medida e cada acción responden a
unha planificación
- Non creo na improvisación nin tan sequera fronte aos imprevistos. Creo
máis na capacidade de reacción que permite ter un programa realista e
reflexionado e un modelo de país.
7.- Temos un PROBLEMA CONXUNTURAL, a situación económica actual,
ao que o Goberno fai fronte desde a unidade en todos os seus
departamentos
o A miña man segue tendida á colaboración de todos os axentes
políticos e sociais como desde o primeiro día.
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o As caixas teñen unha responsabilidade social con Galicia que nos
temos gañado conservar e que non podemos permitirmos perder.
Pido responsabilidade política para que todos os grupos, sen
excepción, traballen por unha gran caixa de aforros galega.
o E neste discurso avancei as liñas dun Plan Estratéxico 2010 –
2014 ambicioso para Galicia. Non me gustaría que este fora o
Plan Estratéxico da Xunta de Galicia, senón que, para todos, sería
bo que fora o Plan Estratéxico de Galicia.
 Diverxemos sobre o noso modo de xestionar a economía. É
certo. Pero se non é pactado globalmente por todos, si
espero que nel se poidan incluír medidas propostas e
acordadas por todos os partidos.
8.- Temos DOUS RETOS ESTRUTURAIS como país –o desenvolvemento
do territorio e o rexuvenecemento da poboación- para os que apelo a un
grande acordo de país.
o Os gobernos e as oposicións pasan, e o país permanece.
- E temos un modelo para o noso país, unha Galicia Global, un espazo
único e unido, un país cooperativo, igualitario en oportunidades e que
ha ser capaz de competir con calquera capital ou rexión europea.
- A Galicia que suma, a Galicia do interior e da costa, a das cidades e
pequenas aldeas, a Galicia que non distingue entre Norte e Sur:
- “Desde las planicies de Lugo, llenas de abedules; hasta las rías de

Pontevedra, orladas de pinares; desde las sierras nutricias del Miño o la
garganta montañosa del Sil; hasta el puente de Ourense, donde se
peinan las aguas de ambos ríos; o desde los cabos de la costa brava de
Coruña, donde el mar teje encajes de Camariñas, hasta la cima del
monte de Santa Tecla, que vence con su sombra los montes de
Portugal, por todas partes surge una alborada de gloria. El día de fiesta
comienza en Sant-Iago”.
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- Señorías, galegas e galegos, logo de citar a visión global da nosa terra
que Castelao proclamaba desde o seu exilio na Arxentina, remato
parafraseando a Lorenzo Varela:
- “Aí esta a clave para comezar a vivir o diálogo: en que nós

pertenzamos a Galicia e non en que Galicia nos pertenza a cada un, a
un sector, a un bando”.

- Señorías, desde ese convencemento, invítolles traballar unidos a poñer
o mellor de cada un de nós ao servizo de Galicia e a. É o que nos piden
os galegos e é a nosa responsabilidade política: dedicar todos os nosos
esforzos no “interese supremo de Galicia”.
Agora é cando, Galicia é onde.

SAÚDOS, GABINETE DE COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
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