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IX Lexislatura 

  
ACTA DA REUNIÓN DA MESA-

XUNTA DE PORTAVOCES DO  

14  DE  XULLO  DE 2015 

 

No Pazo do Parlamento, na sala de reunións prevista para o efecto, da planta 2ª do 

edificio, reúnese a Mesa-Xunta de Portavoces, ás  11:40 horas, do martes día 14 de 

xullo de 2015, coa asistencia das seguintes persoas: 

 

MESA 

D.ª Pilar Rojo Noguera presidenta 

D.ª M.ª Soledad Soneira Tajes vicepresidenta 2.ª 

D.  José Manuel Balseiro Orol secretario (que dá fe do acto) 

D.ª Concepción Burgo López  vicesecretaria 
 

PORTAVOCES 

GP Popular de Galicia (P) 

D.  Pedro Puy Fraga titular 

D.ª Marta Rodríguez Arias viceportavoz 

GP dos Socialistas de Galicia (S) 

D.  José Luis Méndez Romeu titular 

D.ª M.ª Carmen Gallego Calvar viceportavoz 

GP da Alternativa Galega de Esquerda (AGE) 

D.ª Yolanda Díaz Pérez viceportavoz 

D.  Antón Sánchez García viceportavoz 

GP do Bloque Nacionalista Galego (BNG) 

D.  Francisco Xesús Jorquera Caselas titular 

D.ª Ana Belén Pontón Mondelo viceportavoz 

GP Mixto (Mx) 

D.ª M.ª Consuelo Martínez García titular  

D.ª Carmen Iglesias Sueiro viceportavoz 
 

XUNTA DE GALICIA 

D.ª Blanca García-Señoráns Álvarez directora xeral de Relacións 

Institucionais e Parlamentarias 
 

PERSOAL 

D.  Xosé Antón Sarmiento Méndez  letrado oficial maior 

D.ª Purificación López Gómez letrada 

 

 

A sesión desenvólvese conforme á seguinte   

orde do día 

«Punto 1. Lectura e aprobación, se é o caso, do borrador da acta da reunión do día 

20 de xuño de 2015. 

Punto 2. Solicitudes de convocatoria e fixación das ordes do día de sesións 

extraordinarias de comisións parlamentarias (doc. núm. 38755 e 38756). 

Punto 3. Comunicacións, rogos e preguntas». 

…/… 
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PUNTO 1. LECTURA E APROBACIÓN, SE É O CASO, DO BORRADOR DA 

ACTA DA REUNIÓN DO DÍA 30 DE XUÑO DE 2015. 

 

Doa Pilar Rojo Noguera,  presidenta, somete á consideración o borrador da acta da última 

reunión da Xunta de Portavoces, á que os portavoces non formulan obxeccións. 

 

Xa que logo, a Xunta de Portavoces, aproba, por asentimento, a acta da sesión do día 30 de 

xuño de 2015, sen modificacións  (agás posibles correccións de erros). 

 

 

PUNTO 2. SOLICITUDES DE CONVOCATORIA E FIXACIÓN DAS ORDES DO 

DÍA DE SESIÓNS EXTRAORDINARIAS DE COMISIÓNS PARLAMENTARIAS 
(DOCS. NÚMS. 38755, 38756  E,  NOVO, 38801). 

 

A presidenta, dona Pilar Rojo Noguera, informa que a Mesa, na reunión precedente,  

admitiu a trámite as solicitudes formuladas polas deputadas e deputados do G.P. Popular 

de Galicia ao abeiro do disposto nos artigos 67.2 e 98 do Regulamento, de convocatoria 

de sesións extraordinarias das comisións permanentes 3.ª, Economía, Facenda e 

Orzamentos e de Regulamento (doc. núm. 38755 e 38756, respectivamente) e da non 

lexislativa de control da CRTVG (doc. núm. 38801). Subliña asemade a necesidade de 

habilitar os días precisos do mes de xullo para a tramitación dos respectivos asuntos. 

 

 

As e os portavoces asenten. 

 

 

Xa que logo, a Xunta de Portavoces, de conformidade co disposto nos artigos 67.2 e 3 e 

53 do Regulamento, acorda fixar a orde do día das sesións extraordinarias das comisións 

que se detallan a seguir, que serán convocadas de acordo co calendario provisorio 

acadado entre as e os portavoces dos grupos parlamentarios, coa conseguinte 

habilitación dos días necesarios do mes de xullo cos únicos efectos de cumprir os 

trámites que posibiliten as súas celebracións. 

 

 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos: 
 

- Sesión  (16.07.2015, ás 10:30 horas) 

Punto único: 

.  Elaboración do ditame, á vista do Informe da Ponencia, sobre a 

Proposición de lei de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello 

de Contas, e outras normas, para a prevención da corrupción. 
(doc. núm. 35966, 09/PPL-000038; publicación do informe BOPG núm. 493, do 10.07.2015) 

 

 

.../... 
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 Comisión de Regulamento: 
 

- Sesión  (17.07.2015, ás 10:30 horas): 

Punto único: 

.  Elaboración do ditame, á vista do Informe da Ponencia, sobre a 

Proposición de lei para a e reforma do Regulamento. 
 (doc. núm. 33374, 09/PPL-000035; publicación do informe BOPG núm. 494, do 13.07.2015). 

 

 Comisión permanente non lexislativa de control da CRTVG, coa conseguinte 

habilitación dos días necesarios para a súa celebración e fixación do prazo de 

presentación de candidatas ou candidatos ao Consello de Administración da 

Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A. 
 

- Sesión  (sen determinar): 

Punto único: 

. Comparecencia dos candidatos e das candidatas propostos como 

membros do Consello de Administración Corporación da Radio 

Televisión de Galicia, S.A. 

 

 

Don José Luis Méndez Romeu, portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia,  solicita 

que non sexa antes do martes 21 e que o prazo de presentación de candidatas e 

candidatos non finalice ata o luns 20. 

 

 

PUNTO 3. COMUNICACIÓNS, ROGOS E PREGUNTAS 

 

A) COMUNICACIÓNS. 

 

Non se producen. 

 

 

B) ROGOS E PREGUNTAS. 

 

b.1) Solicitudes de convocatoria da Deputación Permanente instando a 

celebración dun pleno extraordinario  (doc. núm. 38456, 38531  e 38794). 

 

Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, portavoz do G.P. do Bloque Nacionalista 

Galego, interésase pola convocatoria da Deputación Permanente instando un pleno 

extraordinario, formuladas polo GP do BNG xunto co G.P. Mixto e co G.P. da AGE, 

máis a formulada polos deputados e deputadas do  G.P. dos S (doc. núm. 384456, 38794 e 

38531, respectivamente), para a comparecencia do Sr. Presidente da Xunta de Galicia en 

relación co sector lácteo e outros temas e a creación dunha comisión de investigación 

sobre o accidente ferroviario de Angrois. Don José Luis Méndez Romeu, portavoz do 

G.P. dos Socialistas de Galicia, pregunta acerca das previsións da convocatoria. 

.../... 
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A presidenta, Sra. Rojo Noguera, informa que se cualificaron e admitiron a trámite as 

tres solicitudes na reunión precedente e lembra que para a convocatoria da Deputación 

Permanente -previsiblemente para a vindeira semana-  non se precisa o pronunciamento 

da Xunta de Portavoces. 

 

 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a reunión ás  11:40 horas. 

 

     O secretario 

 

 

A presidenta  

 

 

  José Manuel Balseiro Orol 

 

 

       Pilar Rojo Noguera 
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Punto 2.- Solicitude de convocatoria e fixación da orde do día de sesión extraordinaria do Pleno
 

 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 
Os deputados e deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto 
nos artigos 67.2, 98 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
solicitan a convocatoria dunha sesión extraordinaria do Pleno, coa 
seguinte orde do día: 
 

1. Elección do Valedor do Pobo (09/PVAL-000001) 
 

2. Elección de candidatos ou candidatas para a cobertura de tres 
vacantes de membros do Consello de Contas de Galicia 

 
3. Elección dos membros do Consello de Administración da 

Corporación da Radio Televisión de Galicia (artigo 14 da Lei 
9/2011, de 9 de novembro dos Medios Públicos de 
Comunicación Audiovisual de Galicia) 

 
4.  Textos lexislativos: 

 
4.1- Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 3ª, 

Economía, Facenda e Orzamentos sobre a Proposición de lei 
de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de 
Contas, e outras normas, para a prevención da corrupción 
(09/PPL-000038 (35966)) 

 
4.2- Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 2ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 
Servicios, sobre a Proposición de lei pola que se modifica a 
Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia (09/PPL-
000037 (34779)) 

 
4.3- Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 1ª, 

Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre a 
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular e 
participación cidadá no Parlamento de Galicia (09/PPL-
000036 (33678)) 

 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

4.4- Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión do 
Regulamento sobre a Proposición de lei para a reforma do 
Regulamento do Parlamento de Galicia (09/PPL-000035 
(33374)) 

 
4.5- Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 1ª, 

Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre o 
Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de 
fundacións e asociacións vinculadas (09/PL-000026 (34138)) 

 
 
 
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015 
 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Alberto Núñez Feijóo na data 27/07/2015 12:32:03 

 
Pilar Rojo Noguera na data 27/07/2015 12:32:16 

 
Pedro Puy Fraga na data 27/07/2015 12:32:32 

 
Marta Rodríguez Arias na data 27/07/2015 12:32:40 

 
Paula Prado del Rio na data 27/07/2015 12:32:48 

 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 27/07/2015 12:32:54 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 27/07/2015 12:33:03 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/07/2015 12:33:10 

 
Alfonso Rueda Valenzuela na data 27/07/2015 12:33:22 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 27/07/2015 12:33:35 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/07/2015 12:33:37 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 27/07/2015 12:33:39 
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DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 
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 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Rosa Oubiña Solla na data 27/07/2015 12:33:41 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 27/07/2015 12:33:44 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 27/07/2015 12:33:46 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/07/2015 12:33:48 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 27/07/2015 12:33:50 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 27/07/2015 12:33:52 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/07/2015 12:33:55 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 27/07/2015 12:33:57 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/07/2015 12:33:59 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/07/2015 12:34:02 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/07/2015 12:34:03 

 
Enrique Novoa López na data 27/07/2015 12:34:08 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/07/2015 12:34:10 

 
Ramón Santos Pérez na data 27/07/2015 12:34:12 

 
María del Carmen Pardo López na data 27/07/2015 12:34:14 

 
Jesús Miguel Prado Patiño na data 27/07/2015 12:34:17 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 27/07/2015 12:34:19 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 27/07/2015 12:34:21 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 27/07/2015 12:34:24 

 
Jesus Goldar Guimil na data 27/07/2015 12:34:26 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/07/2015 12:34:29 

 
José Santiago Freire Abeijón na data 27/07/2015 12:34:31 
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Javier Dorado Soto na data 27/07/2015 12:34:33 

 
Alejandro Gómez Alonso na data 27/07/2015 12:34:36 

 
Angel Camino Copa na data 27/07/2015 12:34:38 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/07/2015 12:34:40 

 
Berta Pérez Hernández na data 27/07/2015 12:34:43 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 27/07/2015 12:34:46 

 
María Isabel García Pacín na data 27/07/2015 12:34:48 
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Punto 3.- Audiencia sobre a solicitude de reconsideración do acordo adoptado pola Mesa 

o día 14 de xullo do 2015. (núm. 39070)
 

 



 

 

Á Presidencia do Parlamento 

A Lei 9/2011, de 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación 

Audiovisual de Galiza regula  nos seus Artigo 14,23 e 32, a elección e nomemanto 

do consello de administración  da CRTVG, da directora ou director xeral e a 

aprobación do mandato marco. En concreto estes artigos establecen o seguinte: 

“Artigo 14. Elección e nomeamento do consello de administración 

1. Os membros do consello de administración son elixidos polo Parlamento de 

Galicia por maioría de dous terzos. Se esta maioría non se acada no prazo de 

tres meses desde a primeira votación, abondará para a elección unha maioría de 

tres quintos. 

2. Os candidatos propostos polos grupos parlamentarios deben ser persoas con 

acreditada experiencia profesional e recoñecido prestixio. Terase en conta a 

pluralidade cultural, ideolóxica e política e procurarase o equilibrio de xéneros. 

3. Os candidatos propostos polos grupos parlamentarios deberán comparecer 

ante a comisión correspondente na forma que determina o Regulamento da 

Cámara, co fin de examinar a súa idoneidade para o cargo. 

4. A xunta xeral de accionistas nomeará os membros do consello de 

administración elixidos polo Parlamento de Galicia. 

5. As vacantes serán cubertas na forma que determinan as alíneas anteriores, 

respectando a pluralidade de orixe. O mandato dos novos conselleiros terá unha 

duración equivalente ao tempo que lles quedase de mandato aos membros aos 

que substitúen.” 



 

 

“Artigo 23. A directora ou o director xeral 

1. A directora ou o director xeral exercerá de forma permanente as funcións de 

administración e representación da Corporación RTVG que lle confiren esta lei 

e os estatutos sociais. 

2. A directora ou o director xeral é elixido polo Parlamento de Galicia por 

maioría de dous terzos. No caso de non acadarse a maioría de dous terzos nunha 

primeira votación, o Parlamento de Galicia poderá volver someter a votación o 

mesmo candidato transcorrido un mes desde a primeira votación, e neste caso 

abondará para a súa elección a maioría dos tres quintos do Pleno da Cámara. 

Será nomeado polo consello de administración na súa primeira sesión. 

3. O cargo de directora ou director xeral terá unha duración de cinco anos, e 

poderá ser reelixida ou reelixido no cargo unha vez por período de idéntica 

duración. 

4. Esgotado o mandato, a directora ou o director xeral continúa no exercicio das 

súas funcións ata o nomeamento da nova persoa elixida para o cargo.” 

Artigo 32. Mandato marco 

Os obxectivos xerais da función de servizo público que debe cumprir a 

Corporación RTVG estableceranse normativamente, a través do correspondente 

mandato marco, para un período de nove anos. O mandato marco deberá ser 

aprobado polo Parlamento de Galicia por unha maioría de dous terzos. De non 

acadarse a maioría de dous terzos, e logo da inclusión do asunto na orde do día 

dun próximo pleno, o mandato marco será aprobado por unha maioría de tres 

quintos. No suposto de non resultar aprobado nesta segunda votación, 



 

 

incluiríase o tema nunha próxima sesión plenaria e resultaría aprobado se 

acadase a maioría absoluta dos membros da Cámara”. 

Ademais, as disposicións transitorias cuarta e quinta regulan os prazos do 

nomeamento de cargos e de aprobación do primeiro mandato marco dende a 

entrada en vigor da lei, establecendo textualmente que a  elección da directora 

ou do director xeral e demais membros do consello de administración 

deberá realizarse no prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor 

desta lei e o primeiro mandato marco previsto no artigo 32 desta lei será 

tramitado e aprobado polo Parlamento de Galicia nos prazos previstos para 

a primeira elección da directora ou do director xeral e demais membros do 

consello de administración. 

Concretamente estas disposicións establecen o seguinte: 

“Disposición transitoria cuarta.– Nomeamento dos cargos da Corporación 

Radio e Televisión de Galicia 

1. A elección da directora ou do director xeral e demais membros do consello de 

administración deberá realizarse no prazo máximo de seis meses desde a 

entrada en vigor desta lei. Non obstante, o seu nomeamento producirase na data 

na que a corporación adquira personalidade xurídica. 

2. No prazo dun mes desde a entrada en vigor desta lei, a Mesa do Parlamento 

aprobará, consonte o Regulamento da Cámara, as normas reguladoras do 

procedemento para a elección da directora ou do director xeral e dos membros 

do consello de administración. 



 

 

3. Este procedemento deberá garantir que antes da expiración do prazo sinalado 

na alínea anterior, dous grupos parlamentarios ou unha quinta parte dos 

membros da Cámara poidan solicitarlles aos órganos competentes a inclusión 

na orde do día do Pleno a elección dos devanditos órganos da corporación. 

Disposición transitoria quinta.– Mandato marco 

O primeiro mandato marco previsto no artigo 32 desta lei será tramitado e 

aprobado polo Parlamento de Galicia nos prazos previstos para a primeira 

elección da directora ou do director xeral e demais membros do consello de 

administración.” 

Pese a todo o davandito, a Mesa da Cámara acordou “iniciar o procedemento de 

elección dos 6 membros do Consello de Administración da Corporación Radio e 

Televisión de Galicia, S.A,”, conforme foi comunicado aos grupos 

parlamentarios en escrito con número de rexisto 17600 do 14 de xullo de 2015, 

sen iniciar o procedemento para a escolla de nova directora ou director xeral e 

sen que aos grupos parlamentarios que subscriben lles conste que se teña 

formulado ningunha proposta de mandato-marco nin se teñan previsto prazos 

para a súa aprobación. 

Por estas razóns os grupos parlamentarios abaixo asinantes  solicitan a 

reconsideración do acordo da Mesa do Parlamento de Galiza polo que se decide 

iniciar o procedemento de elección dos 6 membros do Consello de 

Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A,” co obxeto 

de que este se axuste ao establecido pola  Lei 9/2011, de 9 de novembro dos 

Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galiza. 

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2015 



 

 

 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

Grupo Parlamentario da  Alternativa Galega de Esquerda 

 

 

Grupo Mixto 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 21/07/2015 12:56:06 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 21/07/2015 13:01:42 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 21/07/2015 13:04:41 
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