
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE

NON LEXISLATIVA PARA AS

RELACIÓNS CO CONSELLO DE CONTAS
 

Día: 27.10.2020        Hora: 10:30



A Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co Consello de Contas, da 
que vostede forma parte, reunirase o próximo día 27 de outubro de 2020, ás  10:30 
horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Debate e votación das recomendacións á Memoria do Consello de Contas 
de 2018.

Punto 2. Debate e votación das recomendacións ao Plan de traballo do Consello de 
Contas de 2020.

Punto 3. Debate  e  votación  do  informe  da  Ponencia  sobre  os  informes  de 
fiscalización  do  sector  público  de  Galicia  contidos  na  Memoria  de 
actividades de 2018.

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

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2020

Raquel Arias Rodríguez
Presidenta da Comisión



 

 

 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 
COMISIÓN PERMANENTE NON LEXISLATIVA

PARA AS RELACIÓNS CO CONSELLO DE
CONTAS

POR ORDE ALFABÉTICA
 

Mesa

 

Vogais

Presidenta
Raquel Arias Rodríguez P

Vicepresidente
Borja Verea Fraiz P

Secretario
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro BNG

María Encarnación Amigo Díaz P
Ramón Fernández Alfonzo BNG
María Leticia Gallego Sanromán S
María Guadalupe Murillo Solís P
Paula Prado del Río P
Noa Presas Bergantiños BNG
José Manuel Rey Varela P
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo S
Cristina Sanz Arias P



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co

Consello de Contas

Día: 27.10.2020        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1. Debate e votación das recomendacións á Memoria do Consello de

Contas de 2018.
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(Comisión) 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓNS 
 
á Memoria anual de actividades do Consello de Contas de Galicia correspondente 

ao exercicio de 2018 
 
 
 
Memoria de actividades: BOPG núm. 518, do 06.08.2019 
 
Recomendacións: BOPG núm. 32, do 20.10.2020 
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Recomendacións presentadas: 
 
 
 páx. 
 
 
 
G. P. DOS SOCIALISTAS DE GALICIA: 
30 recomendacións (doc. núm. 2909) 3 - 9 
 
 
G. P. DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO: 
32 recomendacións (doc. núm. 2891). 10 - 16 
 
 
G. P. POPULAR DE GALICIA: 
1 recomendación (doc. núm. 2913) 17 
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G. P. DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (Doc. núm. 2909) 

 

 

Recomendación núm. 1 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

específico dos contratos e convenios de publicidade, protocolo e comunicación promovidos 

pola Xunta de Galicia durante os exercicios do 2015 ao 2019. 

 

Recomendación núm. 2 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe específico de 

fiscalización e de auditoría operativa sobre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 

Galicia dos anos do 2015 ao 2019, que incluirá as valoracións dos seus procesos de contratación. 

 

Recomendación núm. 3 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre as axudas 

e convenios levados a cabo polo Goberno galego coas entidades locais e institucións delas 

dependentes, durante os anos do 2015 ao 2019, co obxecto de verificar ata que punto a súa 

concesión se realizou baixo criterios obxectivos, avaliables e non discriminatorios, ditaminando 

a posible legalidade ou falta de xustificación das contías outorgadas. 

 

Recomendación núm. 4 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o custo dos 

concertos hospitalarios realizado polo Servizo Galego de Saúde, no que inclúa o custe global 

concertado con cada hospital, así como o custe por servizo concertado con indicación expresa 

da comparativa entre o custe do servizo realizado nun hospital público e nun centro concertado, 

e o volume que estes concertos supoñen con respecto ao orzamento do Sergas. 
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Recomendación núm. 5 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre os procesos de contratación da Administración autonómica e as actuacións levadas a cabo 

sobre a base deles, durante os anos do 2015 ao 2019, respecto aos medios aéreos, 

nomeadamente aos servizos de extinción de incendios forestais, como os relativos ao rescate 

do servizo de Gardacostas de Galicia. 

 

Recomendación núm. 6 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre as posibilidades e o custe para a Administración autonómica da liberalización das peaxes 

nas autoestradas A Coruña-Carballo e Puxeiros-Val Miñor, valorando o cesamento na xestión 

privada de tales infraestruturas. 

 

Recomendación núm. 7 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas  realizar un informe de fiscalización 

sobre as posibilidades de recuperación para a xestión pública da concesión existente respecto ao 

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cesando a xestión privada de tal infraestrutura sanitaria 

básica. 

 

Recomendación núm. 8 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a empresa pública Sogama, de tal xeito que se analice a contratación e as accións do actual 

socio privado, a obtención de importantes beneficios na xestión destes servizos públicos, así 

como as posibilidades e o custe para a Administración autonómica de aumentar 

substancialmente a participación pública ata poder alcanzar, no seu caso, a totalidade do seu 

accionarado. 
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Recomendación núm. 9 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a valoración dos estudos previos e os trámites de contratación administrativa levados a 

cabo pola Xunta de Galicia con respecto ás novas concesións do transporte público por estrada 

competencia da Comunidade Autónoma, analizando os seus custes e prestación de servizos en 

relación á posición anterior, a posible existencia de situacións contrarias á libre competencia, das 

reclamacións ou recursos efectuados, e valorando singularmente as modificacións realizadas 

con respecto ao transporte daqueles concellos con máis dificultades de acceso á mobilidade. 

 

Recomendación núm. 10 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a presentar un balance de xestión, 

execución e cumprimento de obxectivos dos programas operativos dos fondos europeos 

xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao marco de financiamento 2007-

2013 

 

Recomendación núm. 11 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance provisional de 

xestión, así como do grao de execución dos programas operativos dos fondos europeos 

xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao marco de financiamento 2014-

2020. 

 

Recomendación núm. 12 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe sobre a 

eficiencia e eficacia das medidas concretas e controis adoptados pola Xunta de Galicia no 

sector público autonómico en relación á prevención da corrupción. 
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Recomendación núm. 13 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe  sobre o 

comportamento dos cargos públicos do sector público autonómico en relación co cumprimento 

do Código Ético Institucional, desde a súa entrada en vigor ata o ano 2019. 

 

Recomendación núm. 14 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas  elaborar un informe de fiscalización 

sobre a evolución da débeda pública galega, así como sobre as súas causas no período 2008-

2019. 

 

Recomendación núm. 15 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas  elaborar un informe de fiscalización 

sobre os gastos, obxectivos e composición das comitivas das viaxes ao exterior realizadas polo 

presidente da Xunta, os conselleiros e conselleiras, e os altos cargos da Administración 

autonómica. 

 

Recomendación núm. 16 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

sobre o impacto económico e social dos beneficios fiscais aplicados pola Xunta de Galicia 

desde o exercicio 2015 ao 2019, reflectindo nomeadamente os seus efectos ao respecto da 

perda de poboación así como das correccións do desequilibrio territorial de Galicia. 

 

Recomendación núm. 17 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

sobre a situación económica e prestación de servizos á cidadanía dos concellos de Oza dos 

Ríos, Cesuras, Cerdedo e Cotobade antes da fusión e despois como concellos fusionados 

Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade. 
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Recomendación núm. 18 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

e auditoría sobre a situación económico-financeira do Concello de Miño derivada do proceso 

urbanizador “Costa Miño Golf”. 

 

Recomendación núm. 19 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre os auténticos índices de execución ao respecto dos fondos europeos, sen ter en conta, tal e 

como realiza a Xunta de Galicia, as baixas de créditos efectuadas ao final dos exercicios sobre 

os remanentes de crédito non comprometidos, para a súa reprogramación en exercicios 

posteriores. 

 

Recomendación núm. 20 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar unha proposta sobre 

modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable permita recoñecer os 

diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa análise específica como elemento 

determinante e de representatividade significativa do gasto sanitario. 

 

Recomendación núm. 21 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o custe das 

competencias autonómicas que están a ser desenvoltas ou financiadas polas corporación 

locais, desagregando os seus principais compoñentes, e valorando posibles alternativas cara ao 

futuro para o seu refinanciamento. 

 

Recomendación núm. 22 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a metodoloxía de asignación de valores realizada pola Axencia Tributaria de Galicia na 
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xestión de diversos impostos autonómicos, para o período 2009 á actualidade, e onde tamén se 

reflictan os aumentos impositivos acadados polos cambios establecidos e unha análise sobre os 

litixios producidos. 

 

Recomendación núm. 23 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas  realizar un informe de fiscalización 

sobre a Axencia Galega de Innovación correspondente aos anos do 2015 ao 

2019. 

 

Recomendación núm. 24 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre a Asociación Cluster Empresarial de Turismo de Galicia. 

 

Recomendación núm. 25 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre dos procesos de contratación da Axencia Galega de Turismo. 

 

Recomendación núm. 26 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre o informe de fiscalización de cada unha das confrarías de pescadores. 

 

Recomendación núm. 27 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne. 
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Recomendación núm. 28 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a calidade asistencial da rede de centros de atención ás persoas maiores. 

 

Recomendación núm. 29 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a eficacia das medidas adoptadas nas residencias públicas e concertadas privadas con 

motivo da xestión da pandemia da Covid-19 e as consecuencias de faltas de coidados sanitarios 

nas residencia da terceira idade e dependentes. 

 

Recomendación núm. 30 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e educación debidos á xestión da 

pandemia da Covid-19. 
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G. P. DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (Doc. núm. 2891) 

 

 

Recomendación núm. 1 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe específico respecto 

das repercusións económico financeiras para Galiza, especialmente para a Xunta de Galiza, da 

demora no pagamento das entregas a conta e o non pagamento do IVE de 2017 por parte do 

goberno do Estado. 

 

Recomendación núm. 2 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización sobre 

o aumento e evolución do endebedamento da Xunta de Galiza para o período 2009-2019, 

analizando especialmente a débeda e obrigas contraídas mediante fórmulas de financiamento 

público-privado e as repercusións de non ter optado por alternativas de financiamento diferentes 

á banca privada. 

 

Recomendación núm. 3 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe valorativo 

sobre os resultados para Galiza, particularmente en termos de subministración dos servizos 

públicos básicos, do acordo 6/2009, do 15 de xullo, para a reforma do sistema de 

financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e das cidades con Estatuto de 

Autonomía. 

 

Recomendación núm. 4 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización específico relativo á AXEGA, Axencia Galega de Emerxencias con especial 

atención ás súas contratacións, adquisicións de material e convenios de colaboración e coa 

inclusión dun informe no que se avalíe a á súa política de transparencia. 
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Recomendación núm. 5 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a fiscalización o proceso 

concursal para o servizo autonómico de salvamento marítimo con helicópteros e elaborar unha 

avaliación sobre a anterior venta dos helicópteros por parte da Xunta de Galiza e a súa 

repercusión para as arcas públicas. 

 

Recomendación núm. 6 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe no se 

someta a fiscalización a contratación dos medios aéreos do dispositivo de extinción de lumes 

forestais. 

 

Recomendación núm. 7 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización sobre a xestión dos Obradoiros de Emprego financiados pola Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 8 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas levar a cabo unha fiscalización 

específica en relación aos concertos educativos, a comezar polas entidades segregacionistas e 

con especial atención á análise dos criterios aplicados para outorgar ou non as axudas 

económicas. 

 

Recomendación núm. 9 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría 

dos procesos de contratación dos servizos de comedores escolares de xestión indirecta. 
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Recomendación núm. 10 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa fiscalización sobre 

Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir do ano 2019 así como a incluír 

unha estimación sobre as posibilidades de compra pública do mesmo. 

 

Recomendación núm. 11 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas que dentro do Informe de 

fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que está a realizar 

e que ten previsto rematar no presente 2020 inclúa unha análise sobre o incremento de custes 

respecto do inicialmente estimado de cara a avaliar a carga real que suporá para a facenda 

pública, así como unha estimación das posibilidades de reversión para a xestión integramente 

pública. 

 

Recomendación núm. 12 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a un informe de fiscalización 

as axudas concedidas polo goberno galego ao sector industrial da automoción desde o ano 2009 

incluíndo unha análise do seu impacto na evolución do emprego considerando o número de 

empregos, o tipo de contratación e a evolución das horas de traballo así como da súa 

remuneración. 

 

Recomendación núm. 13 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas continuar a elaborar unha 

fiscalización do emprego de medios alleos na asistencia sanitaria programando a súa sucesión 

de forma que se alcance o total de áreas sanitarias, dando prioridade ás de zonas máis 

despoboadas, no prazo máis breve posíbel. 
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Recomendación núm. 14 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría da 

Fundación da Cidade da Cultura e do impacto económico da construción do novo edificio 

Fontán. 

 

Recomendación núm. 15 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría do 

último proceso de adxudicación do Plan de Transporte. 

 

Recomendación núm. 16 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun estudo sobre as 

contratacións levadas a cabo entre a Xunta de Galiza, nomeadamente a través da AMTEGA e o 

SERGAS, e as empresas tecnolóxicas con especial atención aos criterios de obxectividade, 

transparencia e retorno social. 

 

Recomendación núm. 17 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha auditoría sobre os 

convenios de colaboración para publicidade institucional e campañas informativas da Xunta de 

Galiza no período 2016-2020, especialmente a través de medios de comunicación e en 

coincidencia con períodos preelectorais. 

 

Recomendación núm. 18 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un novo informe de 

fiscalización da execución da contratación do SERGAS para os exercicios 2015-2020 así como 

das modalidades da mesma con especial atención á amortización de prazas e á temporalidade. 
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Recomendación núm. 19 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). 

 

Recomendación núm. 20 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha auditoría sobre o 

estado das concesións saltos hidráulicos da bacía de Galiza Costa e as súas posibilidades de 

reversión para a xestión pública e directa por parte da Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 21 

O Parlamento Galego propón ao Consello de Contas o estudo sobre a perda de carácter 

público da rede de atención ás e aos menores tutelados pola Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 22 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo detallado sobre as 

desviacións de fondos inicialmente comprometidos para I+D+i nos orzamentos da Xunta de 

Galiza para outros ámbitos. 

 

Recomendación núm. 23 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo detallado sobre as 

axudas públicas ao Servizo de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar (SAFIM). 

 

Recomendación núm. 24 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas realizar unha auditoría de todas as 

axudas públicas (da Xunta de Galiza e das administracións locais) outorgadas á Fundación 

Cipri Gomes desde o ano 2010 
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Recomendación núm. 25 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar unha auditoría do proceso de 

contratación do Son do Camiño 2018 e 2019 para suplir a falta de información da Xunta de 

Galiza ao Parlamento Galego ao incumprir as obrigas de remisión de información ao respecto. 

 

Recomendación núm. 26 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización relativo á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, organismo público e 

dependente de Turismo de Galicia. 

 

Recomendación núm. 27 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe específico sobre o emprego 

de recursos privados ao servizo do sistema público de saúde durante a declaración de Estado de 

Alarma por mor da covid-19 

 

Recomendación núm. 28 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun informe de 

fiscalización sobre os ingresos e gastos da Mancomunidade Terras de Celanova, así como sobre 

os procedementos de contratación de bens e servizos, e de xestión de persoal correspondentes ao 

exercicio 2019. 

 

Recomendación núm. 29 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun novo 

Informe de fiscalización do Gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes que 

continúe os traballos publicados no ano 2017 que recollen a avaliación até o ano 2016. 
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Recomendación núm. 30 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun informe 

que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na contratación pública de servizos, 

particularmente no ámbito sanitario, asistencial e de emerxencias. 

 

Recomendación núm. 31 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que programe a elaboración dun informe 

de fiscalización respecto das modificacións orzamentarias desenvolvidas no ano 2020 

xustificadas pola situación de pandemia. 

 

Recomendación núm. 32 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun estudo detallado 

sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galiza dimanante das vías de circulación da 

vehículos a motor de que é titular, e as concretas consecuencias provocadas polas súas accións 

e/ou omisións durante os últimos 5 anos. 



 

17 

 

 

G. P. POPULAR DE GALICIA (Doc. núm. 2913) 
 

 

 

Recomendación núm. 1 

 

O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a manter con carácter periódico os 

Informes sobre a Actividade Económico-financeira das Entidades Públicas dependentes da 

Administración Xeral da Comunidade Autónoma. 

 

 

 



 

 

Reunión da Comisión Permanente non Lexislativa para as Relacións co

Consello de Contas

Día: 27.10.2020        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

2. Debate e votación das recomendacións ao Plan de traballo do

Consello de Contas de 2020.
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(Comisión) 

 

 

 

RECOMENDACIÓNS 

 

ao Plan Anual de Traballo do Consello de Contas de Galicia 

para o ano 2020 

 

 

 

 

 

Plan anual de traballo: BOPG núm. 582, do 27.12.2019 

Recomendacións: BOPG núm. 32, do 20.10.2020 
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Recomendacións 

 

 Páx. 

 

 

G.P. dos Socialistas de Galicia: 

30 recomendacións (doc. núm. 2910) ............................................... 3 - 9 

 

G.P. do Bloque Nacionalista Galego: 

32 recomendacións (doc. núm. 2892) ................................................ 10 - 16 
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G. P. DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (Doc. núm. 2910) 

 

 

Recomendación núm. 1 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

específico dos contratos e convenios de publicidade, protocolo e comunicación promovidos pola 

Xunta de Galicia durante os exercicios do 2015 ao 2019. 

 

Recomendación núm. 2 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe específico de 

fiscalización e de auditoría operativa sobre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 

Galicia dos anos do 2015 ao 2019, que incluirá as valoracións dos seus procesos de contratación. 

 

Recomendación núm. 3 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre as 

axudas e convenios levados a cabo polo Goberno galego coas entidades locais e institucións 

delas dependentes, durante os anos do 2015 ao 2019, co obxecto de verificar ata que punto a súa 

concesión se realizou baixo criterios obxectivos, avaliables e non discriminatorios, ditaminando 

a posible legalidade ou falta de xustificación das contías outorgadas. 

 

Recomendación núm. 4 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o custo dos 

concertos hospitalarios realizado polo Servizo Galego de Saúde, no que inclúa o custe global 

concertado con cada hospital, así como o custe por servizo concertado con indicación expresa 

da comparativa entre o custe do servizo realizado nun hospital público e nun centro 

concertado, e o volume que estes concertos supoñen con respecto ao orzamento do Sergas. 
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Recomendación núm. 5 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre os procesos de contratación da Administración autonómica e as actuacións 

levadas a cabo sobre a base deles, durante os anos do 2015 ao 2019, respecto aos medios 

aéreos, nomeadamente aos servizos de extinción de incendios forestais, como os relativos ao 

rescate do servizo de Gardacostas de Galicia. 

 

Recomendación núm. 6 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre as posibilidades e custe para a Administración autonómica para acadar a liberalización 

das peaxes nas autoestradas A Coruña- Carballo e Puxeiros-Val Miñor, valorando o cesamento 

na xestión privada de tales infraestruturas. 

 

Recomendación núm. 7 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre as posibilidades de recuperación para a xestión pública da concesión 

existente respecto ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cesando a xestión privada de tal 

infraestrutura sanitaria básica. 

 

Recomendación núm. 8 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre a empresa pública Sogama, tal que se analice a contratación e accións do 

actual socio privado, a obtención de importantes beneficios na xestión destes servizos públicos, 

así como as posibilidades e custe para a Administración autonómica de aumentar 

substancialmente a participación pública ata poder alcanzar, no seu caso, a totalidade do seu 

accionarado. 
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Recomendación núm. 9 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre a valoración dos estudos previos e trámites de contratación administrativa 

levados a cabo pola Xunta de Galicia con respecto ás novas concesións do transporte público por 

estrada competencia da Comunidade Autónoma, analizando os seus custes e prestación de 

servizos en relación á posición anterior, a posible existencia de situacións contrarias á libre 

competencia, das reclamacións ou recursos efectuados, e valorando singularmente as 

modificacións realizadas con respecto ao transporte de aqueles concellos con máis dificultades 

de acceso á mobilidade. 

 

Recomendación núm. 10 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance de xestión, 

execución e cumprimento de obxectivos dos programas operativos dos fondos europeos 

xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao marco de financiamento 2007-

2013. 

 

Recomendación núm. 11 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas presentar un balance provisional de 

xestión, así como do grao de execución dos programas operativos dos fondos europeos 

xestionados pola Administración autonómica correspondentes ao marco de financiamento 2014-

2020. 

 

Recomendación núm. 12 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe sobre a 

eficiencia e a eficacia das medidas concretas e controis adoptados pola Xunta de Galicia no 

sector público autonómico en relación á prevención da corrupción. 
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Recomendación núm. 13 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a elaborar un informe sobre o 

comportamento dos cargos públicos do sector público autonómico en relación ao cumprimento 

do Código Ético Institucional, desde a súa entrada en vigor ata o ano 2019. 

 

Recomendación núm. 14 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

sobre a evolución da débeda pública galega, así como sobre as súas causas no período 2008-

2019.  

 

Recomendación 15 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de 

fiscalización sobre os gastos, obxectivos e composición das comitivas das viaxes ao exterior 

realizadas polo presidente da Xunta, os conselleiros e conselleiras,  e os altos cargos da 

Administración autonómica. 

 

Recomendación núm. 16 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

sobre o impacto económico e social dos beneficios fiscais aplicados pola Xunta de Galicia desde 

o exercicio 2015 ao 2019, reflectindo nomeadamente os seus efectos ao respecto da perda de 

poboación, así como das correccións do desequilibrio territorial de Galicia. 

 

Recomendación núm. 17 

O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a elaborar un informe de fiscalización 

sobre  a situación económica e prestación de servizos á cidadanía dos concellos de Oza dos 

Ríos, Cesuras, Cerdedo e Cotobade antes da fusión e despois como concellos fusionados Oza-

Cesuras e Cerdedo-Cotobade. 
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Recomendación núm. 18 

O Parlamento de Galicia insta ao Consello de Contas a elaborar un informe de fiscalización e 

auditoría sobre a situación económico-financeira do Concello de Miño derivada do proceso 

urbanizador “Costa Miño Golf”. 

 

Recomendación núm. 19 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre os auténticos índices de execución ao respecto dos fondos europeos, sen ter en conta, tal e 

como realiza a Xunta de Galicia, as baixas de créditos efectuadas ao final dos exercicios sobre os 

remanentes de crédito non comprometidos, para a súa reprogramación en exercicios  posteriores. 

 

Recomendación núm. 20 

O Parlamento de Galicia insta o Consello de Contas a elaborar unha proposta sobre 

modificacións na estrutura orzamentaria para que a información contable permita recoñecer os 

diferentes compoñentes do gasto farmacéutico e a súa análise específica como elemento 

determinante e de representatividade significativa do gasto sanitario. 

 

Recomendación núm. 21 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe sobre o custe 

das competencias autonómicas que están a ser desenvoltas ou financiadas polas corporación 

locais, desagregando os seus principais compoñentes, e valorando posibles alternativas cara ao 

futuro para o seu refinanciamento. 

 

Recomendación núm. 22 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a metodoloxía de asignación de valores realizada pola Axencia Tributaria de Galicia na 

xestión de diversos impostos autonómicos, para o período 2009 á actualidade, e onde tamén se 
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reflictan os aumentos impositivos acadados polos cambios establecidos e unha análise sobre os 

litixios producidos. 

 

Recomendación núm. 23 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a Axencia Galega de Innovación correspondente aos anos do 2015 ao 2019. 

 

Recomendación núm. 24 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a Asociación Cluster Empresarial de Turismo de Galicia.  

 

Recomendación núm. 25 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre dos procesos de contratación da Axencia Galega de Turismo. 

 

Recomendación núm. 26 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas  realizar un informe de 

fiscalización sobre o informe de fiscalización de cada unha das confrarías de pescadores. 

 

Recomendación núm. 27 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización 

sobre a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne. 

 

Recomendación núm. 28 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de 

fiscalización sobre a calidade asistencial da rede de centros de atención ás persoas maiores. 
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Recomendación núm. 29 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre a eficacia das medidas adoptadas nas residencias públicas e concertadas privadas con 

motivo da xestión da pandemia da Covid-19 e as consecuencias de faltas de coidados sanitarios 

nas residencia da terceira idade e dependentes. 

 

Recomendación núm. 30 

O Parlamento de Galicia recomenda ao Consello de Contas realizar un informe de fiscalización 

sobre o destino dos ingresos recibidos do Estado para sanidade e educación debidos á xestión da 

pandemia da Covid-19. 
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G. P. DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (Doc. núm. 2892) 

 

 

Recomendación núm. 1 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe específico respecto 

das repercusións económico financeiras para Galiza, especialmente para a Xunta de Galiza, da 

demora no pagamento das entregas a conta e o non pagamento do IVE de 2017 por parte do 

goberno do Estado. 

 

Recomendación núm. 2 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a realizar un informe de fiscalización sobre 

o aumento e evolución do endebedamento da Xunta de Galiza para o período 2009-2019, 

analizando especialmente a débeda e obrigas contraídas mediante fórmulas de financiamento 

público-privado e as repercusións de non ter optado por alternativas de financiamento diferentes 

á banca privada. 

 

Recomendación núm. 3 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe valorativo 

sobre os resultados para Galiza, particularmente en termos de subministración dos servizos 

públicos básicos, do acordo 6/2009, do 15 de xullo, para a reforma do sistema de 

financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e das cidades con Estatuto de 

Autonomía. 

 

Recomendación núm. 4 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización específico relativo á AXEGA, Axencia Galega de Emerxencias con especial 

atención ás súas contratacións, adquisicións de material e convenios de colaboración e coa 
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inclusión dun informe no que se avalíe a á súa política de transparencia. 

 

Recomendación núm. 5 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a fiscalización o proceso 

concursal para o servizo autonómico de salvamento marítimo con helicópteros e elaborar unha 

avaliación sobre a anterior venta dos helicópteros por parte da Xunta de Galiza e a súa 

repercusión para as arcas públicas. 

 

Recomendación núm. 6 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe no se 

someta a fiscalización a contratación dos medios aéreos do dispositivo de extinción de lumes 

forestais. 

 

Recomendación núm. 7 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización sobre a xestión dos Obradoiros de Emprego financiados pola Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 8 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas levar a cabo unha fiscalización 

específica en relación aos concertos educativos, a comezar polas entidades segregacionistas e 

con especial atención á análise dos criterios aplicados para outorgar ou non as axudas 

económicas. 

 

Recomendación núm. 9 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría 

dos procesos de contratación dos servizos de comedores escolares de xestión indirecta. 
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Recomendación núm. 10 

O Parlamento de Galiza insta ao Consello de Contas a dar continuidade á súa fiscalización sobre 

Povisa para recoller o impacto dos sucesos acontecidos a partir do ano 2019 así como a 

incluír unha estimación sobre as posibilidades de compra 

pública do mesmo. 

 

Recomendación núm. 11 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas que dentro do Informe de 

fiscalización do contrato de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que está a realizar 

e que ten previsto rematar no presente 2020 inclúa unha análise sobre o incremento de custes 

respecto do inicialmente estimado de cara a avaliar a carga real que suporá para a facenda 

pública, así como unha estimación das posibilidades de reversión para a xestión integramente 

pública. 

 

Recomendación núm. 12 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas someter a un informe de fiscalización 

as axudas concedidas polo goberno galego ao sector industrial da automoción desde o ano 2009 

incluíndo unha análise do seu impacto na evolución do emprego considerando o número de 

empregos, o tipo de contratación e a evolución das horas de traballo así como da súa 

remuneración. 

 

Recomendación núm. 13 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas continuar a elaborar unha 

fiscalización do emprego de medios alleos na asistencia sanitaria programando a súa sucesión 

de forma que se alcance o total de áreas sanitarias, 

dando prioridade ás de zonas máis despoboadas, no prazo máis breve posíbel. 
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Recomendación núm. 14 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría da 

Fundación da Cidade da Cultura e do impacto económico da construción do novo edificio 

Fontán. 

 

Recomendación núm. 15 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dunha auditoría do 

último proceso de adxudicación do Plan de Transporte. 

 

Recomendación núm. 16 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun estudo sobre as 

contratacións levadas a cabo entre a Xunta de Galiza, nomeadamente a través da AMTEGA e o 

SERGAS, e as empresas tecnolóxicas con especial atención aos criterios de obxectividade, 

transparencia e retorno social. 

 

Recomendación núm. 17 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha auditoría sobre os 

convenios de colaboración para publicidade institucional e campañas informativas da Xunta de 

Galiza no período 2016-2020, especialmente a través de medios de comunicación e en 

coincidencia con períodos preelectoriais. 

 

Recomendación núm. 18 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un novo informe de 

fiscalización da execución da contratación do SERGAS para os exercicios 2015-2020 así como 

das modalidades da mesma con especial atención á amortización de prazas e á temporalidade. 
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Recomendación núm. 19 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar un informe de fiscalización 

da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). 

 

Recomendación núm. 20 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas desenvolver unha auditoría sobre o 

estado das concesións saltos hidráulicos da bacía de Galiza Costa e as súas posibilidades de 

reversión para a xestión pública e directa por parte da Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 21 

O Parlamento Galego propón ao Consello de Contas o estudo sobre a perda de carácter 

público da rede de atención ás e aos menores tutelados pola Xunta de Galiza. 

 

Recomendación núm. 22 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo detallado sobre as 

desviacións de fondos inicialmente comprometidos para I+D+i nos orzamentos da Xunta de 

Galiza para outros ámbitos. 

 

Recomendación núm. 23 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas elaborar un estudo detallado sobre as 

axudas públicas ao Servizo de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar (SAFIM). 

 

Recomendación núm. 24 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas realizar unha auditoría de todas as 

axudas públicas (da Xunta de Galiza e das administracións locais) outorgadas á Fundación Cipri 

Gomes desde o ano 2010 
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Recomendación núm. 25 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas elaborar unha auditoría do proceso de 

contratación do Son do Camiño 2018 e 2019 para suplir a falta de información da Xunta de 

Galiza ao Parlamento Galego ao incumprir as obrigas de remisión de información ao respecto. 

 

Recomendación núm. 26 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a realización dun informe de 

fiscalización relativo á Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, organismo público e 

dependente de Turismo de Galicia. 

 

Recomendación núm. 27 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas un informe específico sobre o 

emprego de recursos privados ao servizo do sistema público de saúde durante a declaración de 

Estado de Alarma por mor da covid-19 

 

Recomendación núm. 28 

O Parlamento de Galiza recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun informe de 

fiscalización sobre os ingresos e gastos da Mancomunidade Terras de Celanova, así como sobre 

os procedementos de contratación de bens e servizos, e de xestión de persoal correspondentes ao 

exercicio 2019. 

 

Recomendación núm. 29 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun novo 

Informe de fiscalización do Gasto en atención residencial a persoas maiores e dependentes que 

continúe os traballos publicados no ano 2017 que recollen a avaliación até o ano 2016. 
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Recomendación núm. 30 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que proceda á elaboración dun informe 

que avalíe o impacto da pandemia da COVID-19 na contratación pública de servizos, 

particularmente no ámbito sanitario, asistencial e de emerxencias. 

 

Recomendación núm. 31 

O Parlamento galego recomenda ao Consello de Contas que programe a elaboración dun informe 

de fiscalización respecto das modificacións orzamentarias desenvolvidas no ano 2020 

xustificadas pola situación de pandemia. 

 

Recomendación núm. 32 

O Parlamento Galego recomenda ao Consello de Contas a elaboración dun estudo detallado 

sobre a responsabilidade patrimonial da Xunta de Galiza dimanante das vías de circulación da 

vehículos a motor de que é titular, e as concretas consecuencias provocadas polas súas accións 

e/ou omisións durante os últimos 5 anos. 
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G. P. DOS SOCIALISTAS DE GALICIA (Doc. núm. 2908 

 

 

Resolución núm. 1 

O Parlamento de Galicia reproba a falta de dilixencia no labor de colaboración da Xunta de 

Galicia presidida por Núñez Feijóo co Consello de Contas de Galicia, ao continuar constatando 

que, en xeral, non se aprecian avances salientables no cumprimento das reiteradas 

recomendacións realizadas polo dito órgano. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 2 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que aborde con urxencia unha reforma e 

actualización do marco normativo en materia económica, orzamentaria e contable, que inclúa 

un novo plan de contabilidade pública, así como a mellora na delimitación das entidades que 

integran o perímetro orzamentario e da Conta Xeral, a formación da Conta Xeral da Comunidade 

Autónoma e a regulación dos procesos de consolidación das contas destas entidades. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 3 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que anticipe antes do 30 de xuño do exercicio 

correspondente á rendición da Conta Xeral ao Consello de Contas e a súa remisión á Cámara 

galega. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 4 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para, en cumprimento do principio de 

transparencia, presentar a memoria anual da Conta Xeral estruturada e completa, incorporando a 
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información prevista na normativa de aprobación, especialmente, nos seguintes aspectos: a) 

Situación financeira global do sector público autonómico; b) da execución de beneficios 

fiscais; c) do volume de endebedamento e do grao de cumprimento de obxectivos; d) do estado 

agregado dos compromisos de gastos futuros do sector público autonómico. 

Informe da Ponencia: PENDENTE 

 

Resolución núm. 5 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a realizar  correctamente a previsión 

orzamentaria de determinados programas de gasto que, ano tras ano, son obxecto de 

modificacións orzamentarias reiterativas, tales como o 411A, o 713F, o 723A ou o 741A, 

rematando coas deficiencias estruturais na súa valoración orzamentaria e que ofrecen unha imaxe 

inicial falseada de tales gastos. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 6 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a fundamentar de xeito totalmente congruente 

e claro o financiamento vinculado ás incorporacións de crédito relativo á liquidación de 

exercicios anteriores. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 7 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que obrigue a todas as entidades 

instrumentais autonómicas ao cumprimento das súas obrigas na rendición de contas, así como 

a elaborar toda a documentación necesaria para non limitar o alcance dos informes por parte 

do Consello de Contas de Galicia, procedendo ao subministro sobre o coste de actividades e 

indicadores de xestión como medio para avanzar na dirección por obxectivos e no control de 

eficiencia, elaborando e dando a coñecer un informe comprensivo dos principais resultados de 

control financeiro e auditoría pública. 
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Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 8 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que adopte as medidas necesarias para 

restrinxir o uso do programa 621B (Imprevistos e funcións non clasificadas), evitando a súa 

utilización como programa-ponte de transferencias de crédito co obxectivo de posibilitar a 

superación dos límites fixados pola normativa que impiden as transferencias directas entre as 

aplicacións afectadas.  

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 9 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que regulamente os supostos de 

aplicación, así como a dotación asignada ao Fondo de Continxencia, segundo establece a 

LOEOSF, impedindo aumentos tan desmesurados como o producido na Administración xeral 

da Xunta de Galicia no curso do ano 2017, que supuxo un incremento do 4.600 % sobre a 

contía inicialmente aprobada. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 10 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a facer unha correcta imputación orzamentaria 

e contable entre os investimentos reais e os gastos de carácter inmaterial, dado que a maior 

parte das operacións rexistradas no artigo 64 non corresponden a activos inmateriais nin a 

investimentos, tal e como acontece, por exemplo, cos gastos de publicidade, como 

reiteradamente vén informando o Consello de Contas. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 11 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que publique na súa páxina de 

transparencia, información accesible e actualizada acerca dos obxectivos económicos e 

financeiros establecidos e o seu grao de realización polas diversas unidades de gasto do sector 

público autonómico. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 12 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a implantar un subsistema de rexistro contable 

específico para os proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, levando a 

cabo as actuacións necesarias para conseguir unha utilización máis eficiente dos recursos tal que 

ao final de cada exercicio se xustifique unha contía superior dos fondos aos que se realizou en 

precedentes exercicios. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 13 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a rebaixar o volume, tanto en importe como 

número, das modificacións orzamentarias, dado que no ano 2017 foron superiores ás efectuadas 

no ano precedente, realizando unha concreta e axeitada valoración do seu impacto sobre os 

obxectivos de gasto programados, evitando realizar operacións de modificación como a 

efectuada o último día do exercicio 2017 onde se aprobaron 38 expedientes de modificacións 

de créditos, que afectaron practicamente a todos os programas económicos e que sumaron un 

montante total de 447 millóns de euros. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 14 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a respectar a lexislación aplicable e a non 

volver a diminuír, tal e como aconteceu no ano 2017, os créditos consignados para gastos 

do programa 312D para a atención á dependencia, ao tempo que verificar o nivel de calidade 
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asistencial da rede pública de centros de atención ás persoas maiores adscritas á Consellería de 

Política Social. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 15 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a trasladar publicamente con corrección os 

datos relativos á Conta Xeral da Comunidade Autónoma, non realizando manifestacións 

inexactas ou falsas, tal e como aconteceu cando fixou o grao de execución do gasto para o 

exercicio de 2017 no 99 %, cando foi en varios puntos inferior, e non chegando ao 80 % para 

os gastos de capital. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 16 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a computar e contabilizar correctamente os 

gastos correspondentes a cada exercicio económico, evitando validar gastos de exercicios 

anteriores, así como desprazamentos de obrigas ao ano seguinte, que por non se computaren 

correctamente non figuran no cálculo do remanente, e que para o ano 2017 supuxeron un 

importe global superior aos 

270 millóns de euros. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 17 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a integrar a todos os efectos as fundacións de 

investigación con conexións aos centros sanitarios públicos, no sector público autonómico, 

sometendo polo tanto as súas contas á rendición do Consello de Contas de Galicia. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 18 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a regularizar os concertos sanitarios que se 

manteñen no tempo sen soporte contractual adecuado, rematando coa utilización de xeito 

reiterado de autorizacións de uso que en moitos casos non acreditan necesidades urxentes que 

se pretenden atender por parte do Sergas. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 19 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar a coordinación da Administración 

Xeral da Comunidade Autónoma cos organismos e entes públicos e privados especializados nos 

sectores estratéxicos relacionados cos obxectivos programáticos do novo marco operativo 2014-

2020: innovación, investigación, tecnoloxía, sostibilidade, cambio climático e economía dixital, 

así como a formación do persoal vinculado a estes sectores, para favorecer deste xeito a 

captación de financiamento europeo nos proxectos que se poidan desenvolver nestas áreas. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 20 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que empregue indicadores para o 

seguimento dos incidentes que se producen na execución dos proxectos europeos, de modo 

que se poidan evitar os atrasos nas certificacións e pagos aos que dá lugar o incumprimento das 

obrigas e condicións contraídas polos preceptores dos fondos europeos. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 21 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que nas distintas bases de datos XUMCO 

e Conta Xeral, se incorpore o mesmo sistema de identificación e clasificación de todas as persoas 

beneficiarias de fondos europeos, relacionando os perceptores de fondos tramitados polo 

FOGGA e especificando os códigos e o nome completo das modalidades dos diferentes 

programas operativos de forma idéntica. 



9 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 22 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a afondar no labor de control sobre o hospital 

privado de Povisa, efectuando unha análise do custo das prestacións sanitarias (de tipo asistencial 

e farmacéutico) para poder fixar con exactitude o importe a satisfacer a este ente concertado e 

permitir unha idónea comparativa co paciente atendido nos centros públicos, ao tempo que a 

implantar mecanismos efectivos para o seguimento e valoración sanitaria, así como dos 

sistemas de información, superando as eivas evidenciadas pola Administración autonómica neste 

sentido. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 23 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reforzar as medidas de coordinación e 

información coas entidades locais coa finalidade de incrementar a súa participación no 

financiamento de proxectos no marco europeo, nomeadamente daqueles concellos con menores 

posibilidades por falta de medios materiais ou humanos. 

Informe da Ponencia: PENDENTE 

 

Resolución núm. 24 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a presentar no prazo máximo de 5 meses 

un informe á Cámara galega no que dea conta pormenorizada do grado de execución ou 

incumprimento en relación ás conclusión e recomendacións realizadas polo Consello de Contas 

de Galicia e recollidas no documento “Diagnóstico dos sistemas de control interno e estratexia de 

prevención de riscos da corrupción na Administración xeral”. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 25 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar substancialmente e axilizar por parte 

do Sergas os procesos de reclamacións de responsabilidade patrimonial, reforzando a análise 

sobre os incidentes acontecidos e avanzando no obxectivo da súa minoración, promovendo 

criterios homoxéneos que garantan unha maior calidade da instrución e regulamentando o 

funcionamento da Comisión de seguimento existente. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 26 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que poña en marcha o rexistro de 

entidades dependentes previsto na Lofaxga e estableza sistemas de identificación das entidades 

que poden reunir os requisitos legais para seren consideradas integrantes do sector público 

autonómico. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 27 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a incorporar un sistema completo de 

seguimento dos gastos con financiamento afectado, que permita coñecer de xeito fiable as 

desviacións de financiamento producidas no exercicio e as acumuladas desde o inicio dos 

proxectos de gasto, así como regularizar e depurar os dereitos recoñecidos pendentes de cobro, 

en especial os de maior antigüidade. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 28 

O parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que as entidades instrumentais actualicen 

o marco de contabilidade pública, aprobando un novo plan galego ou acolléndose ao Plan xeral 

de contabilidade pública aprobado pola Administración central. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 29 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia, conforme ás esixencias da Lofaxga, a 

establecer nas axencias públicas os necesarios indicadores de xestión, para a súa debida 

verificación polo Consello de Contas. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 30 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a verificar o nivel de calidade asistencial da súa 

rede de centros de atención ás persoas maiores adscritos á Consellería de Política Social. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 31 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar coas entidades locais galegas 

a asunción e o custe das competencias impropias que están sendo desenvolvidas polas 

corporacións locais, así como un plan de financiamento. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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G. P. DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (Doc. núm. 2893) 

 

 

Resolución núm. 1 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a comprometer o cumprimento das recomendacións 

contidas nos informes de fiscalización do sector público de Galicia que conteñen a fiscalización 

da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de 2017. 

Informe da Ponencia: TRANSACCIONADA: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a avanzar no compromiso de cumprimento das 

recomendacións contidas nos informes de fiscalización do sector público de Galicia que 

conteñen a fiscalización da Conta Xeral da Comunidade Autónoma de 2017. 

 

Resolución núm. 2 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a rectificar a súa política de incumprimento das 

recomendacións contempladas sucesivamente polos Informes do Consello de Contas nos seus 

informes fiscalizadores do sector público galego. Para tal efecto, asume o compromiso de remitir 

antes do remate da lexislatura un informe á Cámara detallando o estado do cumprimento así 

como a previsión de mudanzas conducentes a facelo. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 3 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a tomar medidas conducentes diante do 

infrafinanciamento estrutural que amosan diferentes informes do Consello de Contas respecto de 

elementos como os servizos públicos básicos, para o que deberá comprometerse a esixir a 

apertura inmediata das negociacións do novo sistema de financiamento e a colaborar coas forzas 

políticas do Parlamento Galego para acordar unha batería de mínimos a esixir no prazo máximo 

de tres meses. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 4 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dialogar e colaborar cos concellos galegos na 

posta en marcha e na esixencia de medidas que poñan fin ás insuficiencia financeira estrutural 

e á coerción do cumprimento dos obxectivos de débeda dos que dan conta os informes de 

fiscalización das entidades locais e que agochan graves consecuencias como as dificultades 

para atender os servizos públicos. Para iso, comprométese a negociar un calendario de asunción 

das competencias impropias que están a asumir os concellos galegos e a colaborar na 

negociación dun novo sistema de financiamento local e de reparto da Participación dos Ingresos 

do Estado que incorpore criterios como o avellentamento, a dispersión poboacional e o 

reequilibrio territorial cun peso suficiente para rematar co actual infrafinanciamento. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 5 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a recoñecer o seu fracaso na racionalización 

administrativa e comprometerse de forma singular coas recomendacións recollidas no Informe 

relativo aos Procesos de extinción de entidades dependentes da Comunidade para o período 

2010-2016 e particularmente a desenvolver no prazo máximo dun mes o rexistro de entidades do 

sector público da Comunidade previsto xa na Lei de Organización e Funcionamento da 

Administración Xeral de Galiza que leva incumprindo máis de nove anos. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 6 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a reverter a constante privatización da atención á 

dependencia e impulsar tanto a total ocupación das prazas residenciais existentes nos centros 

propios como unha maior provisión de prazas residenciais de xestión exclusivamente pública 

cunha planificación de desenvolvemento para os próximos dez anos tendo en conta os 

indicadores de avellentamento e que recolla un aumento da inspección para avaliar a calidade 

da rede e fiscalizar o cumprimento da normativa. 
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Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 7 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a poñer fin ao escurantismo practicado respecto do 

gasto farmacéutico e estabelecer modificacións na estrutura orzamentaria  para  que  a  

información  contábel permita recoñecer os diferentes compoñentes deste e posibilite a súa 

análise. Para unha meirande transparencia, emitirase un informe anual detallado que será 

remitido e debatido no Parlamento Galego. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 8 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a estabelecer medidas conducentes a poñer fin á 

reiteración da evidencia de deficiencias na planificación orzamentaria coma o reiterado abuso do 

recurso ao Fondo de Continxencia e o uso inadecuado do programa 621B Imprevistos e funcións 

non clasificadas para o pagamento de gasto corrente e mal organizado, tal e como se sinala de 

forma recorrente nos informes elaborados polo ente fiscalizador. Así mesmo, a dar 

cumprimento á reiterada suxestión de “que recolla na súa memoria anual información sobre a 

significación dos compromisos financeiros asumidos pola Comunidade para financiar as 

infraestruturas públicas, o que determinará unha maior transparencia sobre a situación 

económico-financeira da Comunidade”. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 9 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a iniciar un proceso de revisión do soporte 

contractual e da antigüidade dos concertos, con especial atención aos sanitarios, así como ás 

colaboracións público-privadas do servizos públicos de cara a reorientar a organización destes 

cara a reversión para a xestión pública. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 10 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a iniciar un proceso de reversión das 

externalizacións dos servizos do ámbito hospitalario do SERGAS. En canto non se recupere a 

xestión pública revisaranse os criterios de adxudicación para evitar as contratas á baixa e o 

deterioro dos servizos e impulsaranse os mecanismos de transparencia e control que determine o 

Consello de Contas. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 11 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a corrixir a falta de dación de contas das fundacións 

de investigación vinculadas aos centros sanitarios así como a cumprir as recomendacións do 

Consello de Contas conducentes a que estas deben integrarse no sector público autonómico e no 

servizo público de saúde, para o que presentará un cronograma e plan de adecuación no prazo 

máximo de seis meses e no que incluirá un plan de estabilización do persoal. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 12 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a rectificar a súa política de falta de 

transparencia respecto da débeda pública galega someténdoa a unha auditoría independente 

específica. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 

 

Resolución núm. 13 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a facer públicos e remitir de forma inmediata á 

Cámara galega os seus plans de racionalización presuntamente aprobados. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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Resolución núm. 14 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir as recomendacións pendentes que se 

reiteran no último Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial 

(Exercicio 2017) e que xa se incluían no anterior, así como a remitir á cámara galega un informe 

detallado do seu non incumprimento xa que isto non está suficientemente detallado nas 

alegacións que acompañan dito informe. 

Informe da Ponencia: TRANSACCIONADA: 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a cumprir as recomendacións pendentes que se 

reiteran no último Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial 

(Exercicio 2017) e que xa se incluían no anterior. 

 

Resolución núm. 15 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir no prazo máximo de tres meses a 

recomendación do Consello de Contas de poñer en funcionamento unha plataforma informática 

integral única que recolla todos aqueles aspectos relativos á xestión das reclamacións de 

responsabilidade patrimonial así como a toma de medidas que permitan reducir os prazos de 

tramitación do expediente, evitando unha prolongación innecesaria do procedemento 

administrativo. 

Informe da Ponencia: REXEITADA 
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G. P. POPULAR DE GALICIA (Doc. núm. 2912) 

 

 

Resolución núm. 1 

Apróbase a Conta Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio 2017. 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 

 

Resolución núm. 2 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar dando cumprimento efectivo ás 

recomendacións realizadas polo Consello de Contas de Galicia nos seus Informes de 

Fiscalización. 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 

 

Resolución núm. 3 

O Parlamento de Galicia insta á xunta de Galicia e ás Entidades Locais a avanzar decididamente 

na prevención da corrupción de acordo coas recomendacións emitidas polo Consello de Contas 

de Galicia 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 

 

Resolución núm. 4 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a aproveitar a reforma da lexislación en 

materia de réxime orzamentario operada a través do artigo 9 da Lei 7/2019, do 23 de 

decembro, de medidas fiscais e administrativas, para incluír na próxima rendición da Conta 

Xeral unha memoria cun contido máis axustado ás recomendacións do Consello de Contas. 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 
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Resolución núm. 5 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar mellorando o investimento per 

cápita en sanidade e a mantelo por riba da media española, así como a manter a Galicia entre as 

comunidade autónomas que maior porcentaxe do seu PIB dedican á sanidade pública tal e como, 

tanto o Consello de Contas e o Ministerio de Sanidad, nos seus informes, acreditan que fixo no 

exercicio 2017. 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 

 

Resolución núm. 6 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a manter o control sobre o gasto do SERGAS 

en actividade concertada con medios alleos, mantendo o gasto real neste concepto en todo caso 

por debaixo do 6% do total do gasto real do SERGAS, tal e como o Consello de Contas 

acredita nos seus informes que leva acontecendo desde 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 

 

Resolución núm. 7 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a completar a adaptación dos contratos de 

prestación de servizos sanitarios á nova lexislación en materia de contratos, estendendo os 

acordos marco de prestación sanitaria que xa foron formalizados nos últimos anos en varias 

áreas sanitarias ata acadar a cobertura do total do territorio galego, así como a mellorar o 

control interno destes contratos e dos concertos singulares como o do hospital POVISA a través 

dos novos servizos administrativos de control creados na nova estrutura orgánica do SERGAS 

aprobada mediante o Decreto 137/2019, coa fin de facer seguimento da execución destes 

contratos, identificar aspectos de mellora e analizar as reclamacións presentadas. 

Informe da Ponencia: ACEPTADA 
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