
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,

EDUCACIÓN E CULTURA
 

Día: 21.04.2015        Hora: 10:30



 
 
 
A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 21 de abril de 2015, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 
Punto 1. Comparecencias en Comisión. 
  
 35342 (09/CPC-000206) 
 Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 
 Do secretario xeral de Política Lingüística, por petición propia, para 

informar sobre as actividades de promoción e dinamización da lingua 
galega, con especial atención ao ámbito socieconómico 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 436, do 25.03.2015 
  
Punto 2. Preguntas orais en Comisión. 
  
2.1 25138 (09/POC-005364) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio 
 Sobre as actuacións que vai levar adiante a Xunta de Galicia en relación 

coas demandas da ANPA do CPI de Dices (Rois) 
  
2.2 30299 (09/POC-005363) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio 
 Sobre a denegación por parte da Xunta de Galicia da solicitude das 

familias do alumnado escolarizado no Instituto de Ensinanza Secundaria de 
Melide da creación dunha nova parada do servizo de transporte escolar no 
lugar de Boca da Rúa, rúa Folicheiro 

  
2.3 35470 (09/POC-005246) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis 
 Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria respecto da atención das demandas da comunidade educativa 
do Colexio Público Integrado dos Dices, de Rois, da provincia da Coruña, 
en relación co réxime horario do centro 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 443, do 07.04.2015 
  



 
 
Punto 3. Proposicións non de lei en Comisión. 
  
3.1 34158 (09/PNC-002869) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para evitar a 

desaparición do sector da dobraxe en Galicia 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 425, do 04.03.2015 
  
3.2 35616 (09/PNC-002986) 
 Grupo Parlamentario Mixto 
 Iglesias Sueiro, Carmen 
 Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación con homenaxear 

mulleres escritoras no Día das Letras Galegas nos vindeiros cinco anos 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 442, do 06.04.2015 
  
3.3 35745 (09/PNC-002998) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis 
 Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun 

informe de avaliación do nivel de cumprimento, a consecución dos 
obxectivos e o grao de execución orzamentaria do Plan de financiamento 
universitario 2011-2015 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 442, do 06.04.2015 
 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar ás proposicións non de lei ata seis horas 
antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento. 
 
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 
 
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2015 
 
 

María Soledad Piñeiro Martínez 
Presidenta da Comisión 
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1. Comparecencias en Comisión.
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1.1 35342(09/CPC-000206)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do secretario xeral de Política Lingüística, por petición

propia, para informar sobre as actividades de promoción e

dinamización da lingua galega, con especial atención ao

ámbito socieconómico

Publicación da iniciativa, 436, 25.03.2015
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2. Preguntas orais en Comisión.
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2.1 25138(09/POC-005364)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións que vai levar adiante a Xunta de Galicia

en relación coas demandas da ANPA do CPI de Dices (Rois)



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, 

relativa ás actuacións que vai levar adiante a Xunta de Galiza en relación coas demandas da ANPA 

do CPI de Dices (Rois). 

 

A ANPA do CPI de Dices (Rois) ven reclamando desde hai cinco anos unha 

modificación dos horarios deste centro. Segundo argumentan as nais e pais, o cambio de 

horario é obrigado pois non se cumpre a normativa vixente. Así, sinalan que: 

- as clases teñen unha duración inferior a 50 minutos, polo que o alumnado de ESO 

teñen unha perda de 50 minutos de clase semanal, 

- non se respectan os tempos regulamentarios de descanso e recreo en todas as 

etapas do centro (infantil, primaria e secundaria), 

- os horarios non respectan nin fomentan o mellor rendemento escolar e dificultan a 

realización doutro tipo de actividades formativas alén do ensino regrado, 

- deixa pouco tempo para xantar ao alumnado, sobre todo para aquel que se 

despraza aos seus domicilios, 

- en Primaria, só se pode dispor de comedor os luns, martes e mércores, cos 

conseguintes prexuízos para a conciliación da vida laboral e familiar. 

A negativa da Xunta de Galiza a atender esta petición da ANPA reside nos 

problemas que xera na organización do transporte. Mais unha vez comprobamos como os 
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intereses particulares das empresas teñen máis peso que uns horarios racionais, que 

fomenten a aprendizaxe e favorezan a conciliación da vida laboral e familiar. 

Apoiamos desde o noso Grupo Parlamentar esta demanda e a necesidade de 

avanzar cara horarios que realmente prioricen os intereses da comunidade educativa fronte 

ás empresas do sector do transporte. 

 

Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

-Como valora a situación descrita nesta pregunta? Considera que o horario deste 

centro se axeita á normativa vixente? 

-Que razóns levan a Xunta de Galiza a negar a demanda da ANPA do CPI de 

Dices? 

-Ten previsto atender a demanda da comunidade educativa deste centro e implantar 

un horario que cumpra a legalidade e facilite a conciliación da vida laboral e familiar? 

 

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 18/07/2014 13:53:56 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 18/07/2014 13:54:01 
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2.2 30299(09/POC-005363)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a denegación por parte da Xunta de Galicia da

solicitude das familias do alumnado escolarizado no Instituto

de Ensinanza Secundaria de Melide da creación dunha nova

parada do servizo de transporte escolar no lugar de Boca da

Rúa, rúa Folicheiro



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado 

do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto 

no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita, sobre as razóns da Xunta de Galiza para denegar a solicitude formulada por 

diverso alumnado do IES de Melide dunha nova parada.  

 

Segundo información da que dispón o noso grupo parlamentar, a administración 

educativa decidiu denegar unha solicitude formulada por 15 familias que teñen 

escolarizado aos seus fillos e fillas no IES de Melide. Concretamente solicitaban unha 

parada do servizo de transporte escolar no lugar de Boca da Rúa (Rúa Folicheiro) no 

concello de Melide. 

A Xunta de Galiza basea a súa negativa no feito de que só teñen recoñecido o 

dereito a transporte escolar o alumnado cuxos domicilios se atopen fora do casco urbano 

ou que estean a unha distancia do mesmo superior a 2 km. Porén este mesmo decreto 

faculta a Xunta de Galiza autorizar a prestación do transporte cando non se cumpran 

estas condicións, atendendo a razón de incomodidade ou dificultade. 

Desde o Grupo Parlamentar do BNG consideramos que é arbitraria e 

deshumanizada a decisión do goberno galego. Unha mostra de frialdade e 

desconsideración ou despreocupación por mellorar a calidade educativa e os servizos  

ao alumando. É evidente que esta autorización redundaría nun mellor servizo á 

comunidade educativa e facilitaría o desprazamento de 15 alumnas e alumnos sen 

ocasionar ningún tipo de prexuízo. 
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Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

-Que valoración fai a Xunta de Galiza antes os feitos descritos desta pregunta? 

-Considera a Xunta de Galiza que é lóxica a súa despreocupación por mellorar 

os servizos deste alumnado? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza rectificar esta decisión e acceder á crear unha 

nova parada do servizo de transporte escolar no lugar de Boca da Rúa (Rúa Folicheiro) 

para o alumnado do IES de Melide? 

 

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 19/11/2014 12:31:34 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 19/11/2014 12:31:40 
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2.3 35470(09/POC-005246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis

Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria respecto da atención das demandas da

comunidade educativa do Colexio Público Integrado dos Dices,

de Rois, da provincia da Coruña, en relación co réxime

horario do centro

Publicación da iniciativa, 443, 07.04.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López, Francisco 

Caamaño Domínguez e José Antonio Sánchez Bugallo, deputados e deputada 

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 na Comisión 4ª. 

 

 

Ao Grupo Parlamentario Socialista ten chegado nas últimas horas unha 

información preocupante e que afecta  a un pequeno centro educativo da 

provincia da Coruña o  CPI dos Dices de Rois.  

 

 

Nese centro implantouse un novo horario en 1999, cando deixou de ser colexio 

de EXB e pasou a ser un CPI. Un novo horario consultado daquela co conxunto 

da comunidade educativa, e que estaba moi condicionado polo transporte escolar 

compartido con centros da súa zona: CEIP de Urdilde, CEIP Rosalía de Castro, 

CPI de Dodro e mesmo indirectamente con outros centros. 

 

 

Esa situación trouxo como consecuencia un horario que co paso dos anos 

resultou ser un auténtico despropósito polas seguintes circunstancias: 

 

  

- Clases de duración inferior ao mínimo esixido pola lei. 

 

 

- Recreos tamén máis curtos do mínimo estipulado. 

 

 

- A mediodía non hai o tempo necesario para que algúns rapaces e rapazas que 

teñen que ir comer a casa dispoñan do tempo suficiente para facelo, producindo 

como consecuencia  unha saturación no servizo de comedor do centro. 

 

 

- E o máis grave de todo: o alumnado da ESO perde 50 minutos de clase á 

semana. 

 

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 
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Durante todo este tempo, a comunidade educativa do CPI  dos Dices de Rois 

intentou modificar o horario para adaptalo  á legalidade e conseguir unha 

situación máis racional para estudantes e familias, pois o horario actual implica 

que  a alumnado teña clase pola tarde os cinco días lectivos da semana. 

 

 

Ademais, en primaria teñen clase pola tarde tres días por semana, quedando os 

outros dous días deixados da man de deus, e tendo as familias que facer 

malabarismos para poder conciliar as súas vidas laboral e familiar. 

 

 

Esta situación ten levado ás familias a un profundo estado de desgusto e malestar, 

ata chegar ao momento actual, no que as familias teñen previsto iniciar o 

próximo luns, 23 de marzo, unha folga indefinida por sentirse abandonadas e 

ninguneadas polas autoridades educativas. 

 

 

Ante todas estas circunstancias que vimos de expoñer, e co fin de evitar un grave 

prexuízo ao alumnado e ás familias do CPI dos Dices de Rois, os deputados e a 

deputada que asinan preguntan: 

 

 

1ª)  Ten pensado a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

escoitar e atender as reivindicacións da comunidade educativa do CPI dos Dices 

de Rois (Coruña)?  

 

 

2ª) Considera razoable a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria o horario do CPI dos Dices de Rois (Coruña)?   

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de marzo de 2015  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 19/03/2015 19:40:29 

 
María Concepción Burgo López na data 19/03/2015 19:40:39 
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Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 19/03/2015 19:40:44 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 19/03/2015 19:41:18 
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3. Proposicións non de lei en Comisión.
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3.1 34158(09/PNC-002869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para evitar a desaparición do sector da dobraxe en Galicia

Publicación da iniciativa, 425, 04.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa 

das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión, relativa ás actuación que debe levar adiante a Xunta de Galiza 

para evitar a desaparición do sector da dobraxe na Galiza. 

 

O Grupo Parlamentar do BNG ven trasladando a súa preocupación pola situación 

do sector da dobraxe. Un sector que nace ao abeiro da creación da CRTVG para dar 

cumprimento a un dos mandatos establecidos na Lei de normalización lingüística que 

recolle no seu artigo 18 que “O galego será lingua usual nas emisoras de radio e 

televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos a xestión ou 

competencia das institucións galegas da Comunidade Autónoma” e no artigo 20 establece 

como obrigas da Xunta de Galiza “Fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a 

exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega”. 

Porén nos últimos anos a CRTVG está incumprindo este mandato e os 

compromisos adquiridos con este sector, que levan a unha situación límite, cos problemas 

que se derivan da desaparición dun sector que ten relevancia do punto de vista do proceso 

de normalización lingüística e tamén do emprego xerado ao seu redor. Non podemos 

esquecer que estamos falando de 400 empregos, senón tamén dunha parte relevante que 

permitiu que moitas series, películas ou debuxos animados puideran e podan estar na 

pantalla en galego. Trátase polo tanto dun sector que ten relevancia para a nosa lingua e 

cultura que non podemos permitirnos o luxo de que desapareza. 
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Polo dito formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

comisión: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a adoptar as medidas precisas para apoiar 

o sector da dobraxe e dar cumprimento ao artigo 20 da Lei de normalización lingüística. 

En virtude deste acordo a CRTVG executará as cantidades que estaban acordadas en cada 

anualidade e fomentará a dobraxe ao galego daqueles produtos audiovisuais de maior 

actualidade e modernidade coa finalidade de contribuír ao proceso de normalización e 

prestixiar a nosa lingua propia.” 

 

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Montserrat Prado Cores  

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 25/02/2015 12:59:59 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/02/2015 13:00:07 
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3.2 35616(09/PNC-002986)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación con

homenaxear mulleres escritoras no Día das Letras Galegas nos

vindeiros cinco anos

Publicación da iniciativa, 442, 06.04.2015



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | PNC 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada e vicevoceira do Grupo Mixto, ao abeiro 

do disposto no Regulamento do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte 

Proposición Non de Lei para o seu debate na Comisión 4ª Educación e 

Cultura: 

 

O Día das Letras Galegas celébrase dende 1963 pola RAG para homenaxear 

ás persoas que destacaron pola súa creación en lingua galega ou pola defensa 

da devandita lingua.  

A día de hoxe hai 52 persoeiros homenaxeados dos que só tres son mulleres: 

Rosalía de Castro, Francisca Herrrera e María Mariño.  

Este dato pon de manifesto a escasa consideración que se prestou e se presta 

ás mulleres na literatura galega, neste caso, por parte da RAG. 

O Consello Superior de Investigacións Científicas ven de presentar un volume 

de “Escritoras na Galicia do século XIX” que reúne un repertorio bibliográfico de 

máis de 150 escritoras en lingua galega, e non poden ser menos ás do século 

XX, polo que non se atopan motivos para que exista tal diferenza entre 

homenaxeados masculinos e femininos.  

 

Por estes motivos preséntase a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia manifesta a súa vontade de que nos vindeiros 5 

anos de celebración do Día das Letras Galegas sexan as homenaxeadas 

mulleres escritoras, reducindo con elo o agravio que supón, para a 

igualdade de xénero, o feito de ter sido só 3 as mulleres homenaxeadas 

ata o de agora pola RAG. 



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | PNC 

 

2 

 

Pazo do Parlamento, martes, 24 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira e Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 24/03/2015 13:39:41 
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3.3 35745(09/PNC-002998)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de

Galicia dun informe de avaliación do nivel de cumprimento, a

consecución dos obxectivos e o grao de execución orzamentaria

do Plan de financiamento universitario 2011-2015

Publicación da iniciativa, 442, 06.04.2015



 

 

 

 

      Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

 

 

 

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

deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández 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 a seu debate en Comisión IV, sobre a 

avaliación dos resultados do Plan de financiamento Universitario 2011-2015. 

 

Exposición de motivos 

 

O Goberno Galego iniciou un novo modelo de financiamento do Sistema Universitario 

de Galicia a través do chamado Plan de Financiamento Universitario 2011-2015, que na 

práctica se concretou nunha diminución de 54,9 millóns de euros dos recursos 

dispoñibles para as universidades Galegas. 

 

De feito entre os anos 2010 e 2014 a Universidade de Santiago de Compostela perdeu 

22,7 millóns de euros dos seus orzamentos (-6,5% ), a Universidade de Vigo descendeu 

en 16,3 millóns de euros os seus recursos (-9,3% ) e a Universidade de a Coruña viu 

minguar en 22,7 millóns de euros a súa  capacidade orzamentaria (-16,5%). 

 

Atopámonos nun pais, Galicia, cun gasto universitario en termos do PIB, moi por baixo 

da media do Estado Español cuxo nivel de investimento nesta materia está tamén a 



 

 

cola de Europa. Nos anexos do plan de financiamento 2011-2015, contemplábase un 

incremento dos investimentos universitarios en porcentaxe do PIB do 0,91% no 2010, ó 

0,92 no 2011, pasando polo 0,93% no 2012, o 0,95 no 2013, o 0,98 no 2014 e o 1,01 no 

presente exercicio. Unhas previsións que lonxe de cumprirse, non fixeron outra cousa 

que diminuír. 

 

O certo é que detrás do teórico financiamento suxeito a resultados, se procedeu a 

suprimir grupos e liñas de investigación universitaria, se acometeron unhas taxas cero 

de reposición de efectivos, se pretendeu modificar o mapa de titulacións para reducir o 

número de carreiras universitarias e en definitiva, se iniciou unha reconversión sen 

precedentes do Sistema Universitario Galego (SUG). 

 

 

Tanto os reitores como os demais membros da comunidade universitaria, denuncian a 

situación límite que está a provocar o acoso financeiro e normativo ao que o Goberno 

galego está a someter o SUG. 

 

Chegados a este punto, tendo en conta o remate da vixencia do actual Plan de 

Financiamento Universitario 2011-2015 e considerando que o Goberno está a iniciar as 

xestións para a elaboración do novo Plan de Financiamento Universitario para o 

período 2016-2020, parece razoable realizar unha rigorosa avaliación do grao de 

cumprimento do plan que agora remata, a consecución dos seus obxectivos e o seu 

grao de execución orzamentaria. 

 

Só dende unha avaliación dos resultados do presente plan, as súas eivas e acertos, se 

poderá facer unha axeita planificación de non ser que se pretenda cometer os mesmos 

erros. 

 

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 ó Goberno Galego a 

 

-Presentar ao Parlamento Galego un informe de avaliación do grao de cumprimento do 

Plan de Financiamento Universitario 2011-2015 que agora remata, a consecución dos 

seus obxectivos e o seu grao de execución orzamentaria, tendo en conta as achegas da 

Comunidade Universitaria e dos seus órganos de Goberno. 

 

 

En Compostela, a 26 de marzo do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 26/03/2015 10:37:28 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 26/03/2015 10:37:35 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 26/03/2015 10:37:40 
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