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1.1 39971(10/POC-006234)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis

Sobre a valoración e os datos referidos á cobertura

informativa dada pola CRTVG á sentenza do Tribunal Superior

de Xustiza de Galicia respecto da adxudicación dunha praza de

docente na Escola de Restauración de Bens Culturais, de

Pontevedra, no concurso de traslados de 2016

Publicación da iniciativa, 383, 14.11.2018
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Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López, María Dolores Toja 

Suárez, Luís Manuel Álvarez Martínez, Concepción Burgo López e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral 

en Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da 

RTVG.  

 

O pasado xoves 25 de outubro, coñeciamos a través de diferentes medios de 

comunicación, unha trala sentenza condenatoria do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia, que deixaba en evidencia o procedemento totalmente irregular levado 

a cabo pola Consellería de Educación para favorecer a incorporación dunha 

docente, emparentada coa Secretaria Xeral de Igualdade, coa creación dunha 

praza á súa medida, na Escuela de Restauración de Bens Culturais de Galicia ,e 

no que se cualifica, na propia sentencia, como de “torcida actuación” por parte do 

Goberno autonómico.  
 

O certo é que o executivo galego leva tempo defendendo con insistencia a postura 

da consellería por “integrar” a esta persoa na Función Pública de Galicia creando 

unha praza de conservación e restauración de documento gráfico, unha 

especialidade que non se imparte nesta comunidade e que non era necesaria na 

Escola de Restauración de Bens Culturais de Galicia.  
 

Unha actuación que foi denunciada polos sindicatos ante a propia Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, así como ante a Valedora do 

Pobo, non obtendo resposta por parte de ningunha das dúas institucións.  
 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario Socialista realizou unha pregunta 

urxente á conselleira deste eido na sesión plenaria do Parlamento de Galicia que 

tivo lugar o pasado mércores 7 de novembro. 
 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 
 

1. Que valoración fai da cobertura que se realizou por parte da radio e da 

televisión públicas galegas desta sentenza sobre o procedemento 

totalmente irregular levado a cabo pola Consellería de Educación para 

favorecer a incorporación dunha docente, emparentada coa Secretaria 
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Xeral de Igualdade na Escola de Restauración de Bens Culturais de 

Galicia? 

2. Canto tempo se dedicou a esta nova durante os informativos o día que 

coñecemos a nova, e/ou os posteriores? 

3. Considera que a cobertura estivo á altura dun medio público como a 

RTVG?  

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 08/11/2018 17:01:49 
 

María Luisa Pierres López na data 08/11/2018 17:01:55 
 

María Dolores Toja Suárez na data 08/11/2018 17:01:59 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/11/2018 17:02:07 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 08/11/2018 17:02:11 
 

Julio Torrado Quintela na data 08/11/2018 17:02:15 
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1.2 39977(10/POC-006237)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio

Sobre as razóns da intensificación nos últimos meses das

protestas dos traballadores da CRTVG referidas á xestión que

está a levar a cabo a actual Dirección da Corporación, así

como a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego

ao respecto

Publicación da iniciativa, 383, 14.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non 

Lexislativa de Control da Corporación da RTVG. 

 

A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo público 

democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a promoción da 

nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con 

graves consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social. Acumula constantes 

queixas tanto do Comité Intercentros da CRTVG, como das forzas políticas da 

oposición, de manipulación informativa tanto na radio como na televisión de 

todos os galegos e galegas nos diferentes telexornais que se emiten ao longo do 

día. Esta situación mesmo levou aos dous presentadores do Telexornal Serán, 

Alfonso Hermida e Tati Moyano, a presentar a súa dimisión en xuño deste ano, ao 

que hai que engadir a mobilización dos venres negros (que xa vai pola súa 28 

edición) polo cumprimento íntegro da Lei de medios públicos do 2011, así como 

a histórica manifestación que percorreu as rúas de Compostela o pasado 8 de 

setembro. 

 

Manipulación que ante a proximidade das eleccións municipais se vén 

acrecentando nestes últimos meses coa supresión das desconexión locais da 

Radio Galega, unha medida estritamente política que obedece ao interese do PP 

de controlar a información local de cara a estes comicios. 

 

Recentemente ademais coñeciamos o anuncio de que a asemblea de traballadores 

e traballadoras convocada polo Comité Intercentros da CRTVG acordou de xeito 

maioritario poñer en marcha un calendario de mobilizacións contra o 

desmantelamento deste servizo público, que comezarán o vindeiro día 20 de 

novembro con paros parciais de dúas horas por quenda e que se manterán en días 

alternos ata o 2 de decembro. 

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece os motivos que levan aos traballadores e traballadoras a teren 

intensificado nos últimos meses as súas protestas contra o xeito de 

proceder da actual dirección da CRTVG? 
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2. En caso afirmativo, considera que teñen motivos para elo? 

3. Por que considera que se incrementaron tanto as mobilizacións dos 

traballadores e traballadoras da CRTVG nestes últimos meses? 

4. Cre que a actitude da Dirección ten algo que ver con esta situación? 

5. Considera que dende a Dirección da CRTVG se está fomentando o diálogo 

cos traballadores e traballadoras, así como cos seus representantes 

sindicais? 

6. Que ten previsto facer para reducir o clima de tensión e enfrontamento que 

se está a vivir na CRTVG? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/11/2018 17:02:53 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/11/2018 17:02:58 
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1.3 40280(10/POC-006280)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis

Sobre as previsións da CRTVG respecto da asunción das

demandas do persoal referidas ao remate das inxerencias

políticas, a constitución do Consello de Informativos, o

cumprimento da Lei dos medios públicos de comunicación

audiovisual de Galicia, a recuperación da produción interna

propia, a ampliación do cadro de persoal e a reapertura das

delegacións de Burela, Pontevedra e Ferrol

Publicación da iniciativa, 387, 22.11.2018



 

 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

  

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao e Flora 

María Miranda Pena, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de Control da Corporación 

da RTVG. 

 

 

O ano funesto que padeceu a CRTVG alimentou as lexítimas protestas do seu 

persoal. Os agravios foron moitos e de enorme calado: vulnerouse o dereito á 

folga das traballadoras durante a histórica xornada do 8 de marzo, tal e como foi 

constatado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; suprimíronse as 

desconexións locais dos servizos informativos e fulminouse o Diario Cultural, 

un programa de incuestionable valor e calidade conducido pola poeta, xornalista 

e académica Ana Romaní; e afondouse aínda máis na habitual manipulación 

política das noticias. Iso por non mencionar que segue sen crearse o Consello de 

Informativos que os profesionais da corporación levan moitos anos reclamando, e 

con razón.  

Unha das preocupacións do persoal é a petición de recuperar a produción propia 

interna, en mínimos históricos tralas orxías externalizadoras (que afectan tamén 

aos servizos de todo tipo, ademais de á produción en si). Non teñen nada que 

facer, agás informativos (e parte deles están mesmo externalizados coa 

subcontratación dos directos dos telexornais e outros programas informativos a 

empresas como Overon, que mesmo poñen ás xornalistas). 

Tamén reclaman un cadro de persoal dimensionado para poder prestar servizo 

(son actualmente 820 traballadores/as no cadro aprobado polo Consello de 

Administración e sempre din que non poden facer nada máis porque non hai 

xente....nin se lles cubren nas ausencias....) 



 

 

 

 

Non poden prestar servizo público coas delegacións de Burela, Pontevedra e 

Ferrol pechadas desde 2010 e cunha dotación de recursos humanos en mínimo 

nas delegacións que quedan en pé e en mínimo tamén na central de San Marcos. 

 

Por todo isto, o persoal da CRTVG leva 25 semanas convocando os 

#VenresNegro como protesta contra as inxerencias políticas que sofren no seu 

día a día. Así, demostraron que a corporación conta cun corpo de profesionais 

comprometidos que contan coa vontade necesaria para defender co seu traballo 

unha televisión e unha radio galegas de calidade. Agora, os traballadores e 

traballadoras da Galega decidiron dar un novo paso cara diante. 

 

Unha ampla maioría da asemblea de traballadoras e traballadores vén de apoiar a 

proposta do Comité intercentros de facer un paro gradual os días 20, 22, 24, 26, 

28 e 30 de novembro, e o 2 de decembro. A folga destes días será de dúas horas 

por quenda, afectando a todas as quendas. Máis adiante, o 19 e o 22 de 

decembro, celebraranse novos paros. O día 19 será de 24 horas e o 22, día da 

lotería estatal, a folga será na proporción horaria que lle correspondería de ser un 

paro de 24 horas.  

 

Para mellorar a saúde dos nosos medios de comunicación públicos e, polo tanto, 

da nosa vida democrática, a Xunta de Galicia debería comezar a tomar nota das 

reivindicacións dos seus profesionais.  

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en Comisión: 

 

- A Xunta de Galicia vai asumir as demandas dos traballadores e 

traballadoras da CRTVG –demandas que levan defendendo 25 

semanas– ou pensa seguir ignorando as súas xustas reclamacións? 



 

 

 

 

- Vai rematar coas inxerencias políticas que sofre a corporación?  

- Vai reclamar que se constitúa o Consello de Informativos?  

- Vai facer cumprir a Lei de Medios Públicos, aprobada hai anos no 

Parlamento?  

- Van atender a petición do persoal de recuperar a produción propia 

interna? 

- Vai ampliar o cadro de persoal dimensionado para poder prestar 

servizo? 

- Van reabrir as delegacións de Burela, Pontevedra e Ferrol pechadas 

desde 2010? 

  

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018. 

 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luca Chao Pérez 

   Paula Vázquez Verao 

   Flora María Miranda Pena 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 15/11/2018 10:12:48 



 

 

 

 

 

Luca Chao Pérez na data 15/11/2018 10:12:56 

 

Paula Vázquez Verao na data 15/11/2018 10:13:04 

 

Flora María Miranda Pena na data 15/11/2018 10:13:11 
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1.4 40350(10/POC-006295)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as previsións respecto da atención das demandas do

cadro de persoal da CRTVG

Publicación da iniciativa, 387, 22.11.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión de seguimento da CRTVG, sobre a convocatoria de folga 

na CRTVG e as demandas do persoal 

 

Após 25 convocatorias dos ‘Venres Negros’ o comité de empresa da CRTVG 

anunciou que inician un calendario de mobilizacións entre as que se inclúe a 

convocatoria de folga. 

 Exixen á dirección da CRTVG que as escoite e que atenda as súas demandas: 

1. Recuperación da produción propia: 

- Magazine da tarde. 

- Persoal propio na produción e realización de Luar. 

- Rescate dos Dereitos contratados con Overon. 

- Programa informativo semanal tipo Reporteiros. 

- Programa de debates en horarios de maior audiencia. 

- Asegurar as retransmisións con medios e persoal propio da TVG. 
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- Recuperación das desconexións locais e o Diario Cultural da Radio Galega. 

2.- Rescate de servizos como o de Estilismo, perruquería, cafetaría. 

Compromiso da empresa de presentar un estudo de custos deses servizos. 

3.- Negociación do cadro de persoal e mantemento do emprego: cobertura 

inmediata das vacantes e das suspensións de mutuo acordo do persoal que, dado un 

prazo, non se incorpore á súa praza. Unha vez cubertas esas prazas, negociación da 

dimensión do cadro de persoal en función da produción propia. Cumprimento do prazo 

de 3 meses establecido pola lei para crear as prazas de persoal indefinido non fixo por 

sentenza xudicial. En caso de improcedencia do despedimento, que corresponda ao 

traballador/a optar pola readmisión ou a indemnización. Execución provisional das 

sentenzas de indefinición non firmes en todos os casos. 

4.- Remate das colaboracións nos deportes da RG que encubran relacións 

laborais ordinarias. 

5.- Fin da utilización fraudulenta da contratación en prácticas e manual de boas 

prácticas na utilización dos bolseiros. 

6.- Cese da política represiva: reparación pública da imaxe de Tati Moyano e 

peche do expediente disciplinario a un locutor da RG mentres non se clarifique coa 

representación sindical as situacións de competencia desleal e incompatibilidades a 

aplicar a todo o persoal. 

7.- Erradicar a manipulación informativa e dar cumprimento no prazo de 3 

meses á creación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos. 

8.- Respecto do dereito á conciliación da vida laboral e familiar, nos supostos 

de modificacións empresarias de horarios, sen necesidade de reducir xornada. 
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9- Cese das denegacións sistemáticas e sen motivar dos permisos por asuntos 

particulares e activación da contratación eventual por circunstancias da produción para 

cubrir asuntos propios e vacacións. 

10.- Plan de igualdade, xa publicado no dia de onte pola empresa. 

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta na 

Comisión da CRTVG: 

- Vai atender as demandas do cadro de persoal a dirección da CRTVG? 

- De ser así, cando, cales, en que forma e en que prazo de tempo? 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

 Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2018 17:06:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 15/11/2018 17:06:07 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/11/2018 17:06:08 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 15/11/2018 17:06:09 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/11/2018 17:06:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2018 17:06:12 
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1.5 40361(10/POC-006298)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis

Sobre as causas da suspensión da programación habitual da TVG

na mañá do 15 de novembro de 2018, as razóns da demora no

arranxo do problema e as existentes para non usar as unidades

móbiles co fin de continuar a emisión, así como as actuacións

previstas ao respecto

Publicación da iniciativa, 387, 22.11.2018



 

 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO 

  

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez, Paula Vázquez Verao e Flora 

María Miranda Pena, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de Control da Corporación 

da RTVG. 

 

 

O 15 de novembro, a Televisión de Galicia tivo que suspender a súa 

programación habitual durante toda a mañá. Ás 7:30 cesou a súa emisión para 

retomala pouco despois con programas gravados e unha banda que dicía “por 

motivos técnicos non podemos ofrecerlles o informativo Bos Días”. 

Efectivamente, os telespectadores non puideron ver ese informativo ni ningún 

dos programas da mañá, xa que a emisión normal non foi retomada ata ben 

pasado o mediodía. Xamais na historia da canle a programación fora suspendida 

durante tanto tempo.  

 

A CRTVG publicou unha nota de prensa ás 13:10 horas, aproximadamente, na 

que explicaba a situación do seguinte xeito: “A CRTVG non puido emitir esta 

mañá o seu informativo “Bos días” debido a un problema na matriz principal do 

control que afecta a dous estudios de directo”.  

 

A corporación aproveitou o breve comunicado para aclarar que dita “matriz non é 

un equipo novo, xa que logo a incidencia non está relacionada co proceso de 

dixitalización que está a vivir a CRTVG e está absolutamente desbotado que 

calquera clase de problemática laboral interna teña que ver no acontecido”.  

 



 

 

 

 

Na nosa opinión, cómpre matizar isto último: aínda que o proceso de 

dixitalización non fora a causa do problema, o pésimo modo no que se está 

producindo si explica que se tardara tanto tempo en retomar a programación 

normal.  

 

Algo semellante ao que aconteceu o 15 de novembro, sucedeu fai cinco anos. O 

que se fixo entón foi empregar as unidades móbiles para manter a emisión dos 

programas. Isto non se fixo no último incidente pola sinxela razón de que non era 

posible, xa que a CRTVG carece de unidades móbiles coa capacidade para emitir 

en dixital. A Produtora Faro conta cunha destas unidades, a produtora TV 7 ten 

outra, pero, por estraño que resulte ao estar inmersa nun proceso de 

dixitalización, a televisión pública non dispón de ningunha. Tendo en conta o 

momento no que nos atopamos, isto só se explica se o que se pretende é 

externalizar as unidades móbiles da corporación e desmantelas os servizos 

propios.  

 

Así, os “problemas técnicos” do 15 de novembro serviron para demostrar dúas 

cousas: que a CRTVG non está capacitada para responder dunha maneira 

eficiente ás incidencias; e que a canle no está preparada para dixitalización por 

mor das decisións que foron adoptadas ao marxe do interese xeral.  

 

O Director Xeral da Corporación da Radio Televisión de Galicia, en tanto que 

responsable último do ente, tería que asumir as responsabilidades que 

corresponden.   

 

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para 

a súa resposta oral en comisión. 

 



 

 

 

 

 Cales foron as causas que impediron emitir a programación habitual da 

Televisión Galega a mañá do 15 de novembro? 

 Como é posible que un problema técnico nunha televisión que, segundo o 

seu Director Xeral, vai estar nos máis altos niveis da tecnoloxía, tarde 

tanto en ser amañado? 

 Por que non se empregaron as unidades móbiles para retomar a emisión? 

Non están capacitadas para emitir en dixital?  

 A Televisión de Galicia vai contar con unidades móbiles preparadas para 

emitir en dixital? Pensa externalizar o seu servizo? Por que?  

 O Director Xeral da Corporación da Radio Televisión de Galicia pensa 

presentar a súa dimisión por desmantelar a televisión pública? E por non 

dispoñer dun plan para facer fronte a incidencias como a do 15 de 

novembro? 

 

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2018. 

 

   Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

    Luca Chao Pérez 

    Flora María Miranda Pena 

    Paula Vázquez Verao 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 
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