REUNIÓN DA COMISIÓN 1.ª,
INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, XUSTIZA E INTERIOR
Día: 15.12.2016

Hora: 16:00

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, da que
vostede forma parte, reunirase o próximo día 15 de decembro de 2016, ás 16:00 horas,
no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1.

Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas nos artigos
44.1 e 143.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia, conforme ao
establecido na Resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de
1986.

Punto 2.

Comparecencia en Comisión do Fiscal Superior de Galicia para
presentar a Memoria da Fiscalía Superior da Comunidade Autónoma
de Galicia correspondente ao ano 2015 (10/MFSG-000001 - 1669)
Publicación da memoria, BOPG n.º 22, do 30.11.2016

Punto 3.

Preguntas orais en Comisión
1593 (10/POC-000220)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno
galego para estender e clarificar as incompatibilidades de cargos políticos,
altos cargos da Administración galega e directivos das empresas públicas,
unha vez rematada a súa responsabilidade pública ou prestación do servizo,
así como a aplicación destas medidas aos membros que cesaron nos seus
postos neste novo período
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 22, do 30.11.2016

Punto 4.

Proposicións non de lei en Comisión

4.1

1288 (10/PNC-000125)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o
desenvolvemento da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos
de comunicación audiovisual de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 18, do 23.11.2016

4.2

1426 (10/PNC-000141)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a continuación polo Goberno galego, no marco dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, do diálogo
social e a negociación colectiva no ámbito do emprego público autonómico
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2016

Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Presidente da Comisión
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Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

1.

Delegación na Mesa da Comisión das facultades previstas nos
artigos 44.1 e 143.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
conforme ao establecido na Resolución da Mesa do Parlamento
do 11 de abril de 1986.

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

2.

Comparecencia en Comisión

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

2.1

1669(10/MFSG-000001)
Fiscalía Superior Comunidade Autónoma de Galicia
Memoria 2015
Publicación da memoria, 22, 30.11.2016

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

3.

Preguntas orais en Comisión

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

3.1

1593(10/POC-000220)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas
polo Goberno galego para estender e clarificar as
incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos da
Administración galega e directivos das empresas públicas,
unha vez rematada a súa responsabilidade pública ou
prestación do servizo, así como a aplicación destas medidas
aos membros que cesaron nos seus postos neste novo período
Publicación da iniciativa, 22, 30.11.2016

Á MESA DO PARLAMENTO

Carmen Santos Queiruga, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral na Comisión 1ª .

A corrupción sitúase nas enquisas como a do CIS, mes tras mes, como o segundo
gran problema para a cidadanía, xusto despois do paro e xunto ca sanidade. Esta
percepción da opinión pública non é de estrañar tendo en conta que son máis de
1.000 as causas abertas nos diferentes órganos xudiciais por todo o Estado.
Atopándonos que só unha vintena esta cumprindo condena nalgúns cárceres do
territorio do estado. O cómputo global do impacto da corrupción sobre o erario
público cífrase entre 10.000 e 40.000 millóns de euros anuais (entre o 1 e o 4%
do PIB). Só os casos máis aireados mediaticamente de malversación de fondos
públicos (Bárcenas, Granados, Bankia, Nóos/Urdangarín, EREs, Púnica...)
significaron en total unha diminución de máis de 5.000 millóns de euros para a
facenda pública.

Os casos Pokemon, Orquestra, Campeón, Baltar, Conde Roa, operación Patos, e
un interminable etc, amosa unha terrible lacra que sufrimos tamén en Galicia, e
que amosa un nivel de corrupción estrutural do sistema político galego sen
precedentes.

A denuncia frontal e contundente destas dinámicas perversas e arraigadas no
sistema político dos partidos do réxime, foi unha das nosas primeiras reclamas
ante a intolerable pasividade e permisividade das diferentes estruturas e

gobernos.

Tomando como base esa lei estrela que aprobaron a anterior lexislatura, LEI
1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. na súa exposición de
motivos di:
“os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos
que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do
poder público e o uso indebido dos cartos e o patrimonio público. As
incompatibilidades das persoas que exerzan altos cargos, a publicidade das
actividades do Goberno e o exame do cidadán de toda esta información supoñen
mecanismos de control e de limitación do poder estatal ante as liberdades civís”.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar de EnMarea, formula a seguinte
Pregunta para resposta Oral en Comisión?

1. Que actuacións está a levar, ou vai levar a cabo de xeito concreto, o
Goberno galego para estender e clarificar as incompatibilidades de cargos
políticos, altos cargos da Administración
empresas públicas unha vez finalizada a súa

galega,

e

directivos

responsabilidade

das

pública

ou prestación de servizo?
2. Van permitir as portas xiratorias ou o Goberno galego vai ser exemplar
aplicando ditas medidas aos membros que cesaron nos seus postos neste
novo período?

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2016.

Asinado dixitalmente por:

Carmen Santos Queiruga na data 24/11/2016 18:19:12

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

4.

Proposicións non de lei en Comisión

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

4.1

1288(10/PNC-000125)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para o desenvolvemento da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos
medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia
Publicación da iniciativa, 18, 23.11.2016

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Ana Belén Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 1ª, relativa ao
desenvolvemento da Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de
Galiza

Na pasada lexislatura o Parlamento de Galiza aprobou a Lei 9/2011, de 9 de
novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza. Malia teren
decorrido cinco anos desde a súa entrada en vigor esta norma aínda non foi
desenvolvida nalgúns dos aspectos máis importantes como a elección parlamentar, por
unha maioría de dous terzos (artigo 23.2), da persoa que ocupe o cargo de directora
xeral da CRTVG, así como a elaboración dun Estatuto profesional (artigo 36) e o
correspondente Consello de Informativos (artigo 36.2).
O obxectivo destas medidas é garantir a democracia interna da entidade xunto
coa independencia, veracidade e obxectividade dos contidos informativos ofrecidos pola
radio e televisión públicas de Galiza así como a participación dos e das profesionais da
CRTVG na toma de decisións da Corporación.

Por todo o exposto, formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 1ª:

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a
1. Desenvolver a Lei 9/2011 de medios públicos de comunicación audiovisual
de Galiza.
2. Iniciar o proceso de diálogo parlamentar para a elección da persoa que
asumirá a Dirección Xeral da CRTVG baseándose en criterios de profesionalidade.
3. Iniciar os trámites para a elaboración do Estatuto Profesional e do Consello
de Informativos previstos na lei a través dun proceso de diálogo co persoal da CRTVG.”

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2016

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 17/11/2016 12:54:29

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Xose Luis Rivas Cruz na data 17/11/2016 12:54:37

María Montserrat Prado Cores na data 17/11/2016 12:54:42

Noa Presas Bergantiños na data 17/11/2016 12:54:44

Xosé Luis Bará Torres na data 17/11/2016 12:54:47

Ana Pontón Mondelo na data 17/11/2016 12:54:53

Reunión da Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior
Día: 15.12.2016
Hora: 16:00
Orde do día

4.2

1426(10/PNC-000141)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a continuación polo Goberno galego, no marco dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2017, do diálogo social e a negociación colectiva no
ámbito do emprego público autonómico
Publicación da iniciativa, 21, 29.11.2016

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Juan Manuel Díaz Villoslada, e da súa deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través
do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 1ª.
Dispón a exposición de motivos da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais
en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia o
seguinte:

A grave situación orzamentaria e a necesidade de reducir o déficit público, para
acadar unha situación de equilibrio sen menoscabar a prestación dos servizos públicos
esenciais, e preservando o principio de solidariedade entre a cidadanía da comunidade
autónoma de Galicia, fan necesario adoptar unha serie de medidas extraordinarias,
urxentes e de carácter temporal en materia de contención de gastos no capítulo I dos
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia.
...
Estas medidas implican nalgúns casos a necesidade de suspender a aplicación de
normas de carácter legal ou convencional, ademais de introducir algúns preceptos
novos. O fundamento da suspensión da aplicación de determinados preceptos contidos
no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia atópase no
artigo 38.10 do Estatuto básico do empregado público, que permite revisar as
condicións de traballo do persoal funcionario e laboral cando concorren causas graves
de interese público derivadas dunha alteración substancial das circunstancias
económicas.

O carácter desta lei é temporal, polo que a súa vixencia queda supeditada á
subsistencia das difíciles circunstancias económicas que afectan á sustentabilidade das
contas públicas.

Sinalando a súa disposición derradeira única:

As medidas previstas nesta lei serán revisadas nun prazo de dous anos dende a súa
entrada en vigor, en función da evolución do produto interior bruto real de Galicia e do
aforro primario dos orzamentos.
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A adopción destas medidas, inicialmente de carácter temporal, formaban parte e se
enmarcaban no conxunto das políticas de redución do gasto público principalmente
acordadas polo Goberno do Estado nos distintos decretos lei aprobados durante 2012 e
que tanto dano teñen feito na calidade do conxunto dos nosos servizos públicos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Coa Lei 1/2012 o Goberno galego aplicou a todos os empregados do sector público
autonómico os seguintes recortes nos seus dereitos laborais:

- Penalización económica por situacións de incapacidade laboral.

- Supresión das axudas dos fondos de acción social.

- Restrición dos dereitos á prolongación da permanencia na situación de servizo activo
ao cumprirse a idade de xubilación forzosa.

- Suspensión unilaterial dos dereitos recollidos en varios artigos de V Convenio
colectivo único para o Persoal Laboral da Xunta de Galicia, destacando pola súa nociva
incidencia no funcionamento dos servizos e condicións laborais do persoal afectado a
suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas.

- Restricións na provisión de postos de traballo e a mobilidade.

Por outra parte, e dentro das políticas de redución dos servizos públicos, as diferentes
leis orzamentarias, tanto estatais como as promovidas polo Goberno galego, teñen
imposto unhas taxas de reposición de efectivos (desde o 10 % de 2011 ao 50 % de
2016) que impiden unha axeitada dotación do persoal preciso para garantir a calidade
dos servizos, é máis, que teñen provocado unha progresiva perda de emprego estable de
difícil recuperación.

En materia salarial, se era "pouco relevante en Galicia" a supresión da paga
extraordinaria do mes de decembro de 2012 decretada polo Goberno central para todos
os empregados públicos, o Goberno galego durante 2013, 2014, 2015 e 2016 impuxo
adicionalmente un recorte retributivo para todos os empregados do sector público
autonómico que ascende a unha media do 5 % anual, mediante a supresión do
complemento específico (ou concepto equivalente) nas pagas extraordinarias.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Así, este novo recorte salarial iniciouse na Lei 2/2013, do 27 de febreiro de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2013, que por certo foi anulada
parcialmente na súa aplicación polo Tribunal Supremo, como ocorrera tamén coa
supresión da paga extra de 2012. por conter disposicións que contraviñan o principio de
irretroactividade de dereitos. Así, e tralo acordo acadado na Mesa Xeral de Negociación
de Empregados Públicos o Goberno galego, con motivo dos claros pronunciamentos
xudiciais que declaran ilegal a redución retroactiva aplicada pola Lei 2/2013 respecto
dos meses de xaneiro e febreiro dese ano, vese na obriga de promover a aprobación
urxente da Lei 7/2016, do 1 de xullo, para proceder á devolución das contías retributivas
ilegalmente descontadas, lei que polo demais recolle o compromiso derivado dos
devanditos acordos para a reposición do complemento específico, ou concepto
equivalente, nas pagas extraordinarias a partir do 1 de xaneiro de 2017, compromiso que
se deberá de plasmar a través da lei de orzamentos do vindeiro exercicio 2017.

Todo este breve relatorio dos recortes aplicados polo Goberno galego, moito máis
intenso por certo en materia salarial que na Administración xeral do Estado, no resto de
comunidades autónomas ou nas entidades locais, presenta un balance do pasado
mandato autonómico en Galicia en materia de emprego público certamente desolador e
contrario precisamente a un dos principios que invocaba a propia Lei 1/2012: acadar
unha situación de equilibrio sen menoscabar a prestación dos servizos públicos
esenciais, e preservando o principio de solidariedade entre a cidadanía da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Algúns datos e situacións evidencian este grave deterioro nos servizos públicos
autonómicos:

- O Orzamento autonómico de 2016 nos servizos básicos de Xustiza, Acción Social,
Educación e Sanidade é inferior en 1.246 millóns de euros ao do ano 2008.

- Nos servizos de saúde perdéronse preto de 3.000 postos de traballo estables.

- No ensino non universitario a perda de docentes e próxima aos 2.500 efectivos, e no
ámbito das tres universidades galegas a perdida de docentes sitúase nos 400, aos que hai
que sumar 450 investigadores e persoal de apoio á investigación menos.

- Esta caída de postos nos servizos públicos pode constatarse nos datos do propio
Rexistro Central de Persoal do Minhap.
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- A taxa de emprego temporal incrementouse nun 50 %, ao pasar dos 10.000 contratos
desta clase en 2011 a 15.000 en 2015.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

- A suspensión xeral dos dereitos de descanso laboral para o persoal laboral (artigo 19
do citado V convenio) pode estar detrás do incremento da sinistralidade laboral que se
observa nos informes presentados no Comité de seguridade e saúde en setembro pasado,
observándose que os accidentes de traballo con baixa pasaron de 151 en 2013 a 235 en
2015, concentrándose o 80 % dos accidentes na Consellería de Política Social, con total
preminencia dos sobreesforzos como causa, afectando a un número moi superior de
mulleres respecto dos homes e concentrándose nas categorías laborais máis baixas.

- A propia Valedora do Pobo no seu recente informe do pasado 3 de outubro, relativo á
queixa presentada por discriminación indirecta por razón de sexo que afecta ao persoal
laboral da Xunta de Galicia pola suspensión do réxime de descansos/libranzas por
servizos prestados en domingos e festivos, a pesar de non observar infracción do
ordenamento xurídico, suxire que a "... Xunta de Galicia deberá considerar, non como
unha obriga inmediata de resultado pero si como unha obriga de comportamento
futuro, retomar o diálogo social a fin de recuperar acordos que permitan (coa
gradualidade que esixa a contención do gasto) incluír, nos sucesivos proxectos de
presupostos previsións relativas aos compromisos de recuperación dos pactos
iniciais..."

- Debemos destacar tamén as recentes sentenzas ditadas polo Tribunal de Xustiza da
Unión Europea en setembro deste ano que, en materia de ocupación de funcións
estruturais con postos temporais ou do discriminatorio réxime de indemnizacións entre
contratos fixos comparables e contratos temporais, están esixindo retomar o diálogo
social actualmente inexistente para harmonizar as nosas políticas laborais coas
directrices comunitarias en prol dun emprego tamén de calidade no sector público.

A estes exemplos de actuacións contrarias ás condicións laborais dos nosos empregados
públicos, tanto funcionarios como laborais, poderíamos engadir as distintas políticas
sectoriais que no ámbito sanitario, educativo ou social se veñen denunciando polos
distintos axentes sociais e profesionais.

Realmente non estamos ante un conxunto de medidas temporais de "simple" redución
do gasto de persoal (capítulo I dos orzamentos) do noso sector público en xeral e do
autonómico de Galicia en particular; non estamos ante un "mero" relato de decisións
unicamente administrativas e orzamentarias, senón ante unha política ben trazada para
"adelgazar" os servizos públicos, diminuír a capacidade da acción redistributiva e social
do Estado de Benestar, desregulalo e facilitar así novos ámbitos de privatización, dentro
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da tendencia actual de absoluta liberalización e individualización dos problemas sociais,
que volven ser atendidos desde unha visión de beneficencia, abandonando a protección
e xusta redistribución social.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

As previsións de PIB a acadar en 2016 e ás que se están a proxectar para 2017 polo
Goberno do Estado, o novo escenario económico de Galicia anunciado polo Sr. Núñez
Feijoo no Debate de Investidura desta nova lexislatura e o seu compromiso coa
sostibilidade dos servizos públicos reiterada no Debate, esixen revisar e reverter o
conxunto de medidas, que agardamos foran conxunturais, adoptadas polo Goberno
galego durante o pasado mandato en materia de emprego público.

Polo exposto o Grupo Parlamentario Socialista presenta a seguinte proposición non de
lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a retomar o diálogo social e a
negociación colectiva no ámbito do emprego público autonómico no marco dos novos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2017, co fin de acadar un pacto polo
emprego e os servizos públicos de Galicia para o período 2017-2020, o que determina:

a) A derrogación das medidas temporais impostas pola Lei 1/2012, do 29 de febreiro.

b) A elaboración e negociación de un plan estratéxico de recursos humanos que
permita dotar de planificación, estabilidade, garantía de negociación colectiva e
control público da calidade dos servizos públicos de Galicia para o período 20172020.

c) A garantía de recuperación do complemento específico, ou concepto equivalente,
nas pagas extraordinarias suprimido desde o exercicio 2013 para todos os
empregados do sector público autonómico.

Pazo do Parlamento, 17 de novembro de 2016

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 21/11/2016 13:07:56
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Patricia Vilán Lorenzo na data 21/11/2016 13:08:12
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 21/11/2016 13:08:28

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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