
 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión da CRTVG. 

Nos derradeiros días algúns medios de comunicación, sobre todo dixitais, 

recollían a denuncia feita polo sindicato CUT, por infracotización nas nóminas 

dos traballadores da CRTVG, o comunicado posterior do ente, deixaba claro 

que non negaba esta situación, recoñecendo “de facto” a existencia de 

cotización por debaixo do legalmente establecido e tratando de xustificar esta 

situación como un erro. 

Dende AGE cremos realmente grave esta situación, xa que en primeiro lugar 

afecta aos dereitos dos traballadores, xa que son moitos os que se verán 

afectados en situación de incapacidade, maternidade, lactancia ou nas súas 

futuras pensións, pero ademais trátase dun posible fraude á Seguridade Social, 

realizada por unha entidade pública co diñeiro de todos e todas, cando somos 

coñecedores da evidente necesidade de recadación por parte da Seguridade 

Social, como garante das pensións públicas presentes e futuras.  

Dende AGE cremos ademais que esta situación pon en cuestión  a suposta 

boa xestión do equipo directivo que continuamente alardea dos datos 

económicos, cando podemos estar ante un caso de maquillaxe contable que 

prexudica as arcas públicas e os traballadores e traballadoras.  

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión da CRTVG :  

Que explicacións pode dar o ente público a esta gravísima situación de 

infracotización a Seguridade Social? 



 

 

 

Cal é a cantidade que o ente público deixou de aboar ás arcas públicas? 

Que medidas e responsabilidades políticas vai a asumir o ente público ante 

esta inaceptable actuación? 

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 
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