REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE
NON LEXISLATIVA DE CONTROL DA
CORPORACIÓN DA RTVG
Día: 26.04.2019

Hora: 10:30

A Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG, da que
vostede forma parte, reunirase o próximo día 26 de abril de 2019, ás 10:30 horas, no
pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto único. Preguntas
1.1

47749 (10/POC-007585)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para non atender as solicitudes
de xuntanza da Asociación de Actores e Actrices de Galicia co fin de
pactar unha mellora da cobertura e difusión da gala dos Premios María
Casares na TVG, así como as actuacións previstas ao respecto para o
próximo ano
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 446, do 21.03.2019

1.2

48529 (10/POC-007704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a nota interna remitida pola Dirección da Corporación de RTVG
ao persoal en relación co uso dunha camiseta co slogan
#DefendeAGalega
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

1.3

48561 (10/POC-007707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as instrucións dadas pola CRTVG ao cadro de persoal en relación
coa súa vestimenta
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

1.4

48654 (10/POC-007720)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións previstas pola Corporación de RTVG en relación co
persoal e as persoas entrevistadas ou participantes en reportaxes e
programas que leven unha camiseta co lema "Defende

a Galega"
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019

1.5

48758 (10/POC-007737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura dada pola RTVG ao pronunciamento do Tribunal

Supremo en relación co recurso interposto pola Valedora do Pobo contra
a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pola que se anula
o nomeamento dunha persoa para a cobertura do posto de xefe do
Servizo de Administración e Persoal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 458, do 09.04.2019
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 22 de abril de 2019

Aurelio Alfonso Núñez Centeno
Presidente da Comisión
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1.1

47749(10/POC-007585)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación de RTVG para non atender as
solicitudes de xuntanza da Asociación de Actores e Actrices
de Galicia co fin de pactar unha mellora da cobertura e
difusión da gala dos Premios María Casares na TVG, así como
as actuacións previstas ao respecto para o próximo ano
Publicación da iniciativa, 446, 21.03.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Mª Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez,

deputadas

do Grupo

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de
control da CRTVG.

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) vén de comunicar que a
Televisión de Galicia non retransmitirá este ano a gala dos Premios de Teatro
María Casares por non adquirir o compromiso de mellorar a súa cobertura e a súa
difusión.
As asembleas internas da Asociación manifestaran “a necesidade de mellorar as
condicións da emisión por parte da TVG ou, en caso contrario, de buscar novas
alternativas”, segundo se pode ler nunha nota de prensa colgada na páxina web
da asociación. Con esa intención, “a AAAG solicitou ao longo dos últimos
meses reunións cos responsables de Programas do ente para propoñerlles
cambios e melloras na retransmisión”; reunións que nunca se produciron por mor
do desleixo dos dirixentes da corporación da radio televisión galega.
Ademais, “envióuselle por escrito a petición de mellorar diferentes aspectos da
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retransmisión e solicitouse que a emisión fose pola primeira canle da TVG nun
horario razoable”, pero os responsables da canle optaron por ofrecer as mesmas
condicións deficientes dos últimos anos: emitir a gala dos María Casares por
streaming na web e pola segunda canle da televisión nun horario de escasa
audiencia.

A AAAG interpreta a actitude da CRTVG como un novo desprezo cara a cultura
propia do país en xeral e cara a teatral en particular. Denuncian que “nin os María
Casares nin o sector escénico encaixan nas coordenadas marcadas polo lema de
#Cultura365, impulsada pola CRTVG”. Na radio televisión pública galega xa
non ten cabida nin tan sequera o clásico Diario Cultural, presentado ata fai ben
pouco por Ana Romaní, poeta de renome e académica numeraria da Real
Academia Galega. O espazo, que durante moito tempo foi un referente
indiscutible da cultura da nosa terra, desbotouse sen que houbera ningunha razón
sobre a mesa, máis que a incomodidade manifesta que sinte o Partido Popular
cando os artistas exercen en liberdade.

A AAAG tamén aproveita o comunicado para sumarse ás xustas reivindicacións
dos Venres Negros.

Así, obrigada polas circunstancias que neste caso concorren, a AAAG emitirá a
gala en streaming a través de Youtube, a partir das 21:00 horas o xoves 21 de
marzo.

É unha absoluta vergoña que a CRTVG non lle ofreza a AAAG unha cobertura e
difusión dignas que permitan achegar os premios máis importantes do teatro
galego á cidadanía; vergoña que o señor Sánchez Izquierdo debería explicar con
claridade.
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Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en comisión.
 Por que a CRTVG se negou a reunirse coa AAAG para pactar unha
mellora da cobertura e da difusión dos premios María Casares?


Tan pouco lle interesa á Corporación a cultura galega?



Pensa que a cultura do país conta con suficiente espazo na radio e na
televisión públicas e que, polo tanto, pode permitirse o luxo de renunciar á
emisión dunha gala de renome como son os premios María Casares?

 Pensa facer algo para que o próximo ano a gala se emita na TVG nun
horario de máxima audiencia e cunha cobertura axeitada ou pensa
manterse nos seus trece?

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2019.

Asdo.: Mª Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/03/2019 19:20:18
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Luca Chao Pérez na data 13/03/2019 19:20:26
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48529(10/POC-007704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a nota interna remitida pola Dirección da Corporación
de RTVG ao persoal en relación co uso dunha camiseta co
slogan #DefendeAGalega
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

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 CRTVG está a vivir un preocupante deterioro nos últimos anos, con graves
consecuencias para o pluralismo ideolóxico e social, o que ten motivado
numerosas protestas dos e das profesionais das canles públicas galegas, de
colectivos sociais, e dos propios grupos da oposición. Son moitos os exemplos
das mobilizacións, todas elas cun amplo seguimento, levadas a cabo polos
traballadores e traballadoras da CRTVG: os venres negros, unha gran
manifestación o 8 de setembro de 2018 en Santiago de Compostela, paros parciais
durante o mes de novembro, e unha folga os días 19 e 22 de decembro.
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Na CRTVG vense rexistrando dende o último ano unha elevada conflitividade
laboral ,acrecentada pola política de hostigamento cara os traballadores e
traballadoras, a través da apertura de expedientes disciplinarios a profesionais
das canles públicas que de maneira continuada durante case un ano levan
denunciando a través dos venres negros, a manipulación da radio e televisión
públicas galegas. Neste contexto, dende o grupo socialista tiñamos coñecemento
recentemente de que a dirección da CRTVG, lonxe de rectificar a súas políticas de
represión, da un paso máis a través dunha nota interna enviada ao persoal,
prohibíndolles vestir a camiseta negra co slogan #DefendeAGalega que levan
cada venres negro dende hai case un ano en sinal de protesta contra a presión e
manipulación da canle como consecuencia da inxerencia política do Goberno de
Feijoo.
Segundo di esta nota interna da CRTVG dirixida ao seu persoal, "a aparencia
persoal debe ser o máis despreocupada e neutral posible", e baixo eses preceptos
tamén descarta que os traballadores e traballadoras poidan vestir calquera
símbolo representativo da súa afinidade política, sindical, social ou deportiva. De
non cumprirse as normas, a dirección avisa de que “poderá tomar medidas
disciplinarias contra os seus traballadores”

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que enviou recentemente ao persoal unha nota interna sobre a
“actuación dos traballadores e traballadoras da CRTVG”?
2. Preténdese prohibir a todos os traballadores e traballadoras da CRTVG que
vistan cada venres negro a camiseta co slogan #DefendeAGalega?
3. Ten previsto a CRTVG impoñer sancións aos e ás profesionais que levan
cada venres negro dende hai case un ano vestindo a camiseta negra co
slogan #DefendeAGalega?
4. Por que cre que os traballadores e traballadoras da CRTVG veñen
denunciando dende case un ano a manipulación na radio e televisión
públicas galegas?
5. Ten previsto a CRTVG mudar a súa política represiva e de hostigamento
cara aqueles traballadores e traballadoras que de maneira reiterada, veñen
denunciando a manipulación informativa nos medios de comunicación
públicos galegos?

Pazo do Parlamento, 2 de abril de 2019
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 02/04/2019 12:47:27
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Julio Torrado Quintela na data 02/04/2019 12:47:32
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1.3

48561(10/POC-007707)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as instrucións dadas pola CRTVG ao cadro de persoal en
relación coa súa vestimenta
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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 resposta
oral na Comisión da CRTVG, sobre as instrucións dadas pola CRTVG ao cadro de
persoal en relación á súa vestimenta.

A través dunha nota interna a área de Recursos Humanos da CRTVG advirte ao
cadro de persoal dos medios públicos galegos que “a dirección poderá tomar medidas
disciplinarias” se a vestimenta que leven, diante ou detrás das cámaras, durante o seu
horario laboral non se axusta aos requirimentos que a Corporación lles exixe.
Así consta na comunicación interna pendurada na intranet na que a dirección da
CRTVG explica que a roupa do persoal debe ser “o máis despreocupada e neutral
posíbel” e polo tanto “deben descartarse as estridencias” e “as innovacións estilísticas
ousadas” por “impropias”.
Xa que logo, continúa a mensaxe, “os traballadores de TVG absteranse
especialmente do uso relevante e inxustificado de logotipos de marcas comerciais, na
CSV: Uge8rVnjH8
Verificación:
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súa indumentaria, así como da utilización de calquera tipo de símbolos que poñan de
manifesto a súa filiación ou proximidade cunha opción política, sindical, social
deportiva ou económica”.
A nota, que foi pendurada o 1 de abril de 2019, apela á protección da “imaxe da
CRTVG” e malia non se referir nela exemplo concreto ningún que xustifique ou motive
1
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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as directrices recollidas nela, resulta evidente que responde ao uso por parte de
profesionais da radio e televisión pública de camisolas de #DefendeAGalega,
especialmente os #VenresNegros.
En numerosas ocasións na Comisión permanente non lexislativa de control da
CRTVG o director xeral da Corporación ten tildado de “campaña de desprestixio” as
mobilizacións das e dos profesionais da radio e televisión pública que, no entanto,
responden aos incumprimentos continuados da CRTVG da Lei 9/2011 de medios
audiovisuais públicos así como ás denuncias de manipulación e control político.
Para o BNG é, alén de inxustificado, inadmisíbel que a CRTVG dea instrucións
sobre a vestimenta das e dos profesionais baixo ameaza de adoptar medidas
disciplinarias contra o cadro de persoal de non se cumpriren as devanditas ‘indicacións’.
É evidente que a CRTVG ten como fin último con esta medida limitar o dereito
á liberdade de expresión das traballadoras e traballadores. Neste senso, cómpre lembrar
que nos últimos meses a Corporación ten aberto varios expedientes internos contra
profesionais da radio e a televisión, algúns deles aínda en proceso de tramitación.
Desde o Bloque Nacionalista Galego lembramos que a mellor maneira, a máis
democrática e responsábel, de abordar a campaña #DefendeAGalega é abrir un proceso
de diálogo co cadro de persoal para atender as súas demandas, a comezar pola creación
–como prevé a Lei 9/2011 desde hai oito anos-- do Estatuto Profesional e o Consello de
CSV: Uge8rVnjH8
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Informativos. Esta cuestión continúa sen se cumprir. Porén, semella que a dirección da
Corporación opta pola ameaza e a persecución.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión de control da CRTVG:
2
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- Por que pendurou a anteriormente mencionada nota interna a CRTVG
advertindo ao cadro de persoal sobre a vestimenta que deben utilizar?
- Cre a CRTVG que as exixencias e advertencias incluídas na nota garanten o
dereito das e dos profesionais a vestir con liberdade e expresarse igualmente de maneira
libre?
- Non cre a dirección da CRTVG que a mellor maneira de rematar coa
mobilización do cadro de persoal arredor de #DefendeAGalega sería abrir un proceso de
diálogo arredor das demandas que reclama este colectivo?
- Cando se vai elaborar e aprobar o Estatuto Profesional e o Consello de
informativos que prevé a Lei 9/2011, de medios audiovisuais públicos?

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
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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 03/04/2019 10:32:02

María Montserrat Prado Cores na data 03/04/2019 10:32:26

Ana Pontón Mondelo na data 03/04/2019 10:32:28

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/04/2019 10:32:29

Noa Presas Bergantiños na data 03/04/2019 10:32:31
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/04/2019 10:32:32
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48654(10/POC-007720)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións previstas pola Corporación de RTVG en
relación co persoal e as persoas entrevistadas ou
participantes en reportaxes e programas que leven unha
camiseta co lema "Defende a Galega"
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario 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 CRTVG.

O 1 de abril do presente ano, a CRTVG ameazou ao persoal da corporación
enviándolle unha circular na que se lembraban “as condicións e circunstancias
que deben presidir a actuación de todos os profesionais da TVG”. A pesar da súa
neutralidade formal, a notificación tiña por obxecto coaccionar a todas aqueles
profesionais que levan meses apoiando os Venres Negros da radio televisión
galega. Os seguintes fragmentos son claros ao respecto:
“En consecuencia co referido, e coa neutralidade predicable do medio, os
traballadores de (sic) TVG absteranse especialmente do uso relevante e
inxustificado de logotipos de marcas comerciais na súa indumentaria, así
como da utilización de calquera tipo de símbolos que poñan de manifesto
a súa filiación ou proximidade cunha opción política, sindical, social,
deportiva ou económica”.
“As anteriores consideracións serán de aplicación tamén ao exercicio
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profesional de todo o persoal de TVG en entrevistas, roldas de prensa, ou
outras actuacións nas que, non saíndo en pantalla, proxecten a imaxe da
CRTVG”.

“A inobservancia ou incumprimento por parte dos traballadores das
anteriores institución será corrixida disciplinariamente de conformidade
coas previsións do Convenio Colectivo”.

É indubidable que o obxecto destas liñas é facer presión para evitar que os
Venres Negros o persoal da CRTVG continúe levando camisetas co lema
Defende a Galega.

Pero a Corporación da Radio Televisión Galega vai moito máis alá nas súas
represalias. Recentemente, anulou unha entrevista a Sés porque na súa pasada
aparición televisiva a cantante levou unha camiseta negra que rezaba Defende a
Galega. Un exemplo máis da falta de pluralidade e liberdade nos medios
públicos que as traballadoras levan meses denunciando.

Así, semella que a CRTVG decidiu pasar ao ataque para deter as reivindicacións
lexítimas dos seus traballadores e traballadoras. A cuestión agora é saber ata
onde está dispostas a chegar a corporación para silenciar ao seu propio persoal.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan as seguintes preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
 A CRTVG vai sancionar a tódolos traballadores e traballadoras que, no
marco do horario laboral, leven unha camiseta co lema Defende a Galega?
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 Vai sancionar tamén aos cámaras, que non aparecen na retransmisións?
 E aos redactores e redactoras?


E aos técnicos?

 Vai permitir que as persoas entrevistadas ou que formen parte de
reportaxes ou programas leven camisetas de Defende a Galega?

 Por que cancelou a intervención de Sés despois de que levara unha
camiseta con este lema nunha entrevista?

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2019.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 03/04/2019 18:54:01
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 03/04/2019 18:54:07
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48758(10/POC-007737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura dada pola RTVG ao pronunciamento do
Tribunal Supremo en relación co recurso interposto pola
Valedora do Pobo contra a sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia pola que se anula o nomeamento dunha
persoa para a cobertura do posto de xefe do Servizo de
Administración e Persoal
Publicación da iniciativa, 458, 09.04.2019

Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández
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.
Recentemente coñeciamos que o Tribunal Supremo rexeitou o recurso interposto
pola Valedora do Pobo á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) que anulou o nomeamento de María Puy Fraga, sobriña do ex presidente
Manuel Fraga e irmá do portavoz parlamentario do PPdeG, para un posto na
defensoría galega, do que foi apartada pola titular da institución, Milagros Otero,
tras coñecerse o primeiro fallo xudicial.
A Sala do contencioso administrativo do TSXG, trala impugnación do
nomeamento por parte dun dos participantes no proceso de selección, do posto de
xefe de servizo de Administración e Persoal, considerou probado que a Valedora
influíu no proceso para que o posto recaese nesta persoa, quen, segundo o TSXG,
actuou con "arbitrariedade" e cometeu un "desvío de poder". O Tribunal Supremo
ademais de inadmitir a trámite o recurso presentado pola Valedora do Pobo,
condena a abonar 2.000 euros en costas procesuais.
Unha sentenza que motivou que dende o PSdeG pedíramos o pasado 3 de abril a
súa dimisión, pola gravidade dos feitos e polas importantes funcións que a
institución do Valedor do Pobo desempeña, ao representar o alto comisionado do
Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no
Título I da Constitución e no Estatuto de autonomía de Galicia.
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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, do fallo do Tribunal Supremo sobre o recurso
interposto pola Valedora do Pobo?
2. Canto tempo se dedicou a esta nova durante os informativos o día que
coñecemos a nova, e/ou os posteriores?
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3. Considera que a cobertura estivo á altura dun medio público como a
RTVG?
Pazo do Parlamento, 04 de abril de 2019
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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