
 

 

 

 

 

 

 

      Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda,  a iniciativa  dos seus  

deputados Ramón Vázquez Díaz  e  Antón Sánchez García e ao través da vicevoceira 

Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara,  

presenta a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate na Comisión VII, relativa  

á depuración de responsabilidades no Fundación Centro Tecnolóxico Alimentario 

(CETAL). 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

O Centro Tecnolóxico Alimentario (CETAL) é unha fundación do sector público estatal 

constituída o 30 de abril de 2007, que ten entre os seus obxectivos, prestar axuda e 

promover a rendibilidade das explotacións e industrias agroalimentarias dos sectores 

aos que pertenzan; impulsar a formación, cualificación e especialización dos 

profesionais do sector; dinamizar a transferencia de tecnoloxía e a xeración e 

implantación dunha cultura empresarial no sector agroalimentario; e prestar asistencia 

técnica ás institucións e administracións para promover o desenvolvemento 

tecnolóxico, a competitividade e a innovación no sector agroalimentario. 

 

 



 

 

No ano 2014, o CETAL  absorbeu o Centro Tecnolóxico Lácteo  (CETIL) sumando entre 

os dous organismos públicos, mais de 15 millóns de euros de recursos públicos 

investidos nunhas instalacións destinadas a potenciar, dinamizar e innovar  nun sector 

estratéxico para Galicia como é o Agrogandeiro. 

 

A Fundación Cetal conta cun padroado conformado por representantes das 

administracións do estado, autonómica e local. Dende marzo de 2012, ocupa o cargo 

de Director Xeral do CETAL  o señor Javier López Viana, quen está a levar unha xestión 

da Fundación que, cando menos, sorprende pola falla de criterio a hora de converter a 

fundación nunha ferramenta eficaz o servizo da dinamización do sector agrogandeiro e 

alimentario, así como pola falla de cumprimento das funcións que os estatutos lle 

teñen encomendados. 

 

Ademais das eivas no cumprimento dos cometidos propios da Fundación, O CETAL 

atópase inmerso nunha serie de irregularidades financeiras que mesmo o Tribunal de 

Contas do Estado, ten denunciado no seu Informe de Fiscalización das Fundacións 

Estatais durante o ano 2012. 

 

Segundo o Tribunal de Contas, a entidade fiscalizada non deu fiel cumprimento ao 

establecido no artigo 29 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público 

(TRLCSP) e na Instrución Xeral do Tribunal de Contas (IGTCU), dado que remitiu ao 

Tribunal de Contas certificación negativa de contratos sometidos á Lei de Contratos do 

Sector Público, cando, tal como se comprobou durante os traballos de fiscalización, 

durante o 2012, o CETAL adxudicou catro contratos, por un total de 124.000 euros que 

non tiñan a consideración de contratos menores de acordo á mencionada lexislación, e 

que, xa que logo, deberían ser obxecto de inclusión na relación certificada a que se 

refire o epígrafe II.1.1 da IGTCU. 

 

Analisados a totalidade dos dezasete contratos adxudicados pola entidade fiscalizada 

durante o exercicio 2012, doce eran contratos menores por un importe de 124.000 

euros, sendo os outros cinco de importe superior ao límite legal daqueles, ascendendo 

estes na súa totalidade á cifra de 162.00 euros.                                                        



 

 

  

O CETAL adxudicou de xeito ilegal 286.150,08 euros en contratos que por outra banda, 

incluían de xeito maioritario traballos alleos os fins da fundación. Dos 17 contratos 

realizados no 2012, tan só dous se corresponden con estudos e análises propios dun 

centro de investigación como é o CETAL 

 

Por outra banda, moitas das irregularidades descritas se refiren a actuacións 

innecesarias ou sen motivación xustificada, como é o caso das intervencións realizadas 

no aparcadoiro e nos propios xardíns. Os gastos innecesarios chegan ao extremo de 

terse asumido con cargo ao CETAL, o gasto  do renting dun vehículo para a dirección 

xeral ao que engádese o salario dun chofer contratado en principio, para realizar 

funcións de mantemento no edificio. Cabe preguntarse se o director xeral non pode 

conducir o seu propio vehículo. 

 

Pero por riba da flagrante gravidade dos feitos descritos, a maior eiva da fundación 

CETAL radica na ausencia de pulo para traballar na dinamización do sector 

agrogandeiro e alimentario, un feito que supón desaproveitar unha ferramenta con 

grandes potencialidades, mais si cabe, despois de ter recibido transferencias en forma 

de subvencións públicas por un importe superior aos 12 millóns de euros. Unhas 

axudas que non se concretan na elaboración de proxectos, traballos ou na 

transferencia de coñecemento visibles en resultados avaliables para o sector. 

 

O Grupo Parlamentar de AGE, non ten constancia de que despois do Informe do 

Tribunal de Contas, o Goberno do Estado ou o Goberno Galego, teñan iniciado 

actuacións para resolver os problemas descritos e que en boa medida seguiron 

presentes nos exercicios 2013 e 2014. 

 

Para maior gravidade, o membro do padroado e tesoureiro desta Fundación Pública, o 

señor Luís Lamas, tivo que dimitir do seu cargo despois de saberse que o CETAL  

adxudicara un contrato co bufete do que el mesmo é titular, por un importe superior ós 

30.000 euros.  

 



 

 

Tendo en conta estes feitos, resulta difícil de entender que o Director Xeral do Cetal, o 

señor Javier López Viana, continúe ao fronte desta fundación pública mais cando, 

segundo as instrucións de contratación do propio ente público, o director do CETAL é o 

responsable directo de supervisar revisar e asinar os contratos realizados. 

 

Por outra banda a Conselleira de Medio Rural, comprometeuse no Pleno do 

Parlamento de Galicia do 25 de febreiro a adoptar as medidas que fosen necesarias en 

canto se elevara a definitivo o contido do informe elaborado polo Tribunal de Contas 

sobre a fiscalización da contratación realizada pola Fundación Cetal, algo que nestes 

momentos é xa un feito constatado. 

 

Por estes motivos o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, presenta a 

seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión: 

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a que, unha vez que é definitivo o 

informe elaborado polo Tribunal de Contas sobre a fiscalización da contratación 

realizada pola Fundación CETAL no ano 2012, se teñan en conta todas as súas 

recomendacións e observacións, adoptando as medidas oportunas para 

resolvelas, incluída a depuración das responsabilidades políticas pertinentes.  

 

En Compostela, a 26 de marzo do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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