
 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (AGE), a través 

do seu voceiro e a iniciativa do  deputado Juan M. Fajardo Recouso, ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para  o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de Motivos 

Durante este mes de setembro, tense producido unha denuncia perante a 

inspección de traballo por parte do Sindicato CUT, onde se denuncia a 

infracotización realizada pola CRTVG aos seus traballadores dende o 2010. 

Este situación derívase do incumprimento flagrante da normativa, e polo tanto 

da desobediencia empresarial ao respeito do mandato da Lei 8/2010, a lei onde 

se recortaban dereitos e retribucións aos empregados públicos, pero se 

obrigaba a manter as cotizacións dos mesmos nos termos anteriores, feito este 

que non se ten producido no ente público. 

Esta infracotización supón deixar de ingresar nas arcas da seguridade social 

entre 4 e 15 millóns de euros, precisamente cando máis o precisa a caixa da 

seguridade social, e supón un recorte das cotizacións de cada traballador de 

entre 100 e 700 € que deixa de percibir nas prestacións derivadas da súa 

cotización, como poden ser I.T, ou xubilacións, sen contar o desemprego 

derivado de todos aqueles traballadores que neste tempo teñan rescindido a 

súa relación laboral coa CRTVG. 

Polo exposto formulamos a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate 

en Comisión. 

 



 

 

O Parlamento de Galicia insta  a Xunta a que : 

1) Solicite de forma inmediata a revisión das cotizacións do conxunto de 

traballadores da CRTVG, reingresando as cotizacións non percibidas e 

regularizando a cotización de oficio de toda a plantilla.  

2) De inmediato estableza unha investigación que depure as responsabilidades 

do acontecido e se proceda ó cese dos responsábeis políticos desta decisión. 

 

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 28/09/2015 17:51:59 
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