
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,

EDUCACIÓN E CULTURA
 

Día: 04.09.2015        Hora: 10:30



 
 
 
A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo 
día 4 de setembro de 2015, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 
Punto 1. Preguntas orais en Comisión 
  
1.1 37378 (09/POC-005511) 
 Grupo Parlamentario Mixto 
 Iglesias Sueiro, Carmen 
 Sobre a valoración e xustificación da Dirección Xeral de Patrimonio das 

intervencións levadas a cabo e o actual estado do recinto do castelo de 
Monterrei, as razóns e os datos que fundamentan a viabilidade do proxecto 
para a súa transformación en parador nacional e os efectos 
socioeconómicos que terá para a comarca a conversión do seu recinto nun 
hotel 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 473, do 03.06.2015 
  
1.2 37986 (09/POC-005587) 
 Grupo Parlamentario Mixto 
 Iglesias Sueiro, Carmen 
 Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o 

acceso á rede de internet no Instituto de Ensinanza Secundaria de Vigo e as 
previsións respecto da súa ampliación para a implantación de todos os 
módulos do ciclo da Familia de Imaxe Persoal da nova normativa LOU 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 485, do 23.06.2015 
  
1.3 38135 (09/POC-005594) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis 
 Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria para a mellora das comunicacións que empregan 
os equipos informáticos do Instituto de Educación Secundaria de Teis, en 
Vigo, así como as medidas que vai implementar para garantir a ampliación 
dos espazos educativos do centro co fin de impartir os novos ciclos e a 
formación profesional básica 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 485, do 23.06.2015 
 Publicación correccións, BOPG n.º 490, do 02.07.2015 
 
 

 



 
 
Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión 
  
2.1 32367 (09/PNC-002704) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Rodríguez González, Román e 7 máis 
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas 

probas de avaliación para terceiro e sexto de primaria previstas na Lei 
orgánica para a mellora da calidade educativa 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 06.02.2015 
  
2.2 34250 (09/PNC-002875) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do Carme 
 Sobre a incoación pola Xunta de Galicia do expediente para a declaración 

da ponte de Pontevea como ben de interese cultural 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 429, do 11.03.2015 
  
2.3 37693 (09/PNC-003167) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Camino Copa, Angel e 8 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 

impulso da declaración da igrexa da Cruz do Incio como ben de interese 
cultural 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 477, do 10.06.2015 
  
2.4 38297 (09/PNC-003212) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 

persoal docente e ccos entros educativos públicos de ensino non 
universitario. (Procedemento de urxencia) 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 490, do 02.07.2015 
  
2.5 38563 (09/PNC-003234) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Burgo López, María Concepción e 3 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 

coa sentenza xudicial referida á supresión do Instituto de Educación 
Secundaria As Mercedes de Lugo 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 509, do 27.08.2015 
  



 
 
2.6 38864 (09/PNC-003264) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e Prado Cores, María Montserrat 
 Sobre a sentenza xudicial referida á transformación do Instituto de 

Educación Secundaria As Mercedes de Lugo nun centro integrado de 
formación profesional 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 510, do 28.08.2015 
  
2.7 39131 (09/PNC-003291) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis 
 Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego no proceso de 

adxudicación das prazas das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan 
I2C da Xunta de Galicia 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 500, do 31.07.2015 
 
Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas 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, 31 de agosto de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

María Soledad Piñeiro Martínez 
Presidenta da Comisión 
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1.1 37378(09/POC-005511)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre a valoración e xustificación da Dirección Xeral de

Patrimonio das intervencións levadas a cabo e o actual estado

do recinto do castelo de Monterrei, as razóns e os datos que

fundamentan a viabilidade do proxecto para a súa

transformación en parador nacional e os efectos

socioeconómicos que terá para a comarca a conversión do seu

recinto nun hotel

Publicación da iniciativa, 473, 03.06.2015
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Carmen Iglesias Sueiro, deputada e voceira do Grupo Mixto, ao abeiro do 

disposto no Regulamento do Parlamento de Galicia, formula a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª de Educación e Cultura. 

 

O que está a suceder no Castelo de Monterrei é un despropósito e unha 

obstinación dos poderes políticos para converter o monumento nun Hotel en 

contra da opinión da cidadanía que defende o uso público e cultural e en contra 

do máis elemental sentido común. 

En setembro de 2014 os xornais facíanse eco das agresións que estaba a sufrir 

o Castelo por parte da empresa Dragados que realizaba obras adxudicadas por 

Turismo sen o máis mínimo respecto polo ben patrimonial no que estaban a 

traballar e que tivo como consecuencia o esnaquizamento de partes dos muros 

de pedra que protexen o recinto do castelo que se “reparan” con cemento. 

Asemade denunciaban que as marcas dos camións estaban por todas partes, 

así como danos das portas de acceso ao recinto. Tamén sinalaban que a fenda 

de Torre da Homenaxe está a aumentar, presumiblemente, por mor das obras. 

A Plataforma Cidadá en Defensa do Castelo tivo que denunciar os feitos no 

Xulgado, así como o descubrimento de obxectos litúrxicos tirados nun 

vertedoiro próximo provenientes da Reitoral. 

A principios deste mes de maio tivemos coñecemento da intervención realizada 

no Castelo onde, a día de hoxe, tanto a praza do concello como o patio de 

armas locen cunha grande capa de formigón, arquetas e sumidoiros financiado 

con orzamento da Xunta de Galicia a través dun proxecto chamado de 

“rehabilitación e adecuación” do Castelo de Monterrei. 

A Xunta porfía en facer do Castelo un Parador de Turismo e incumpre as máis 

mínimas premisas polas que un cliente deste tipo de establecementos 

escollería este Hotel e non outro. O cliente dun Parador está interesado, 

fundamentalmente, no turismo patrimonial e as obras e os feitos amosan un 
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total desleixo polo patrimonio e evidencian unha ambición obtusa na conversión 

hoteleira precipitada e inxustificable. 

É por elo que se fan as seguintes preguntas orais en Comisión: 

- Como valora e xustifica a Dirección Xeral De Patrimonio as intervencións 

e o actual estado do recinto do Castelo de Monterrei? 

- Que razóns xustifican e que datos se manexan para a viabilidade do 

proxecto de transformación do Castelo en Parador Nacional habida 

conta de que xa existiu tal proxecto nun edificio lindeiro que fracasou? 

- Que efectos socioeconómicos terá para a comarca a conversión do 

recinto do Castelo en Hotel e en que os basea? 

 

Pazo do Parlamento, venres, 22 de maio de 2015 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Iglesias Sueiro na data 22/05/2015 11:04:50 
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1.2 37986(09/POC-005587)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia para

mellorar o acceso á rede de internet no Instituto de

Ensinanza Secundaria de Vigo e as previsións respecto da súa

ampliación para a implantación de todos os módulos do ciclo

da Familia de Imaxe Persoal da nova normativa LOU

Publicación da iniciativa, 485, 23.06.2015
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Iglesias Sueiro,  Deputada e Vicevoceira do Grupo Mixto do 

Parlamento de Galicia, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa Resposta oral na Comisión 4ª 

Educación e Cultura.  

 

O IES de TEIS en Vigo imparte os ciclos da Familia Profesional de Informática 

e máis os ciclos da Familia de Imaxe Persoal.  

Actualmente, contan con máis de 200 equipos que precisan conexión 

simultánea a Internet a maior parte da xornada. Porén, pese a impartir un ciclo 

especializado en informática dos máis importantes de Galiza, resúltalles case 

imposible utilizar as novas tecnoloxías tales como documentos en liña, servizos 

de almacenamento na nube, acceso ás plataformas de formación (como 

moodle) etc..., chegando a bloquearse a rede pola alta demanda impedindo a 

conexión.  

Todo elo é debido ao deficiente servizo de internet subministrado que 

compromete gravemente a calidade do ensino no centro.  

Contan cunha rede ADSL completamente insuficiente para atender o elevado 

número de equipos conectados para dar servizo a un alumnado especializado. 

As comprobacións de velocidade realizadas polo responsable da infraestrutura 

de rede do centro así o amosan.  

O centro leva varios anos reclamándolle unha solución á Consellería de 

Educación obtendo como única resposta que estudarán a situación.  
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Por outra banda, no que atinxe ao ciclo da Familia de Imaxe Persoal, no 

vindeiro curso pasarán a ser regulados pola normativa LOE dous ciclos, 

Estética e Beleza e Asesoría de Imaxe Persoal. Isto implica unha ampliación de 

oferta de módulos e horas que se verá comprometida por motivos de espazo.     

A opción escollida pola Consellería, de momento, para o réxime de adultos é 

ofertar só parte dos módulos á espera dunha solución.  

Este feito pode ser aceptable só de maneira absolutamente provisional, non 

prolongable máis aló dun curso lectivo. O alumnado debe contar coa oferta de 

todos os módulos que contén o ciclo formativo, de non ser así daríanse 

situacións nas que se un/unha alumno/a suspende un módulo nun curso 

académico e no seguinte non podería repetilo por falta de oferta  

Por todo o anteriormente exposto, formulase a seguinte Pregunta para a súa 

Resposta en Comisión: 

 

 Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para mellorar o servizo 

de comunicacións do IES de Teis en Vigo e solucionar os problemas co 

subministro do servizo de internet insuficiente e deficiatario? 

 Contempla a Xunta de Galicia a ampliación do IES de Teis para poder 

implantar todos os módulos da Familia de Imaxe Persoal da nova 

normativa LOU? 

 

Pazo do Parlamento, 12 de xuño de 2015 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 

Deputada e Vicevoceira do G.P.Mixto do Parlamento de Galiza. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Carmen Iglesias Sueiro na data 12/06/2015 14:31:34 
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1.3 38135(09/POC-005594)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e 2 máis

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria para a mellora das

comunicacións que empregan os equipos informáticos do

Instituto de Educación Secundaria de Teis, en Vigo, así como

as medidas que vai implementar para garantir a ampliación dos

espazos educativos do centro co fin de impartir os novos

ciclos e a formación profesional básica

Publicación da iniciativa, 485, 23.06.2015

Publicación correccións, 490, 02.07.2015



 

 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 
 

Os deputados Ramón Vázquez Díaz e Xabier Ron Fernández e a deputada Yolanda Díaz 

Pérez, membros do grupo parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral na Comisión IV, relativa ás necesidades do IES Teis 

de Vigo. 

 

O centro educativo público IES de Teis imparte ciclos da familia profesional de 

informática ademais de imaxe persoal o que supón contar cun moi elevado número de 

equipos informáticos conectados á rede por ADSL. Este centro público é dos máis 

importantes de Galicia na impartición dos devanditos ciclos formativos ao dispoñer de 

31 postos de traballo activos nos 6 obradoiros informáticos e as dúas aulas con 16 

postos cada unha. 

Os procesos de ensino aprendizaxe do centro reséntense grandemente toda vez que as 

probas de velocidade arroxan cifras que revelan que a maioría do alumnado  dispón 

dunha conexión na súa casa que mellora por tres ou catro os datos das probas de 

velocidade realizadas no centro. O volume  dos equipos que teñen que funcionar 

simultaneamente excede o número de 200, provocando que resulte unha fazaña  poder 

empregar as novas tecnoloxías, a saber, documentos en liña, servizos de 

almacenamento na nube, acceso ás plataformas formativas... para provocar unha e 

outra vez mesmo o bloqueo dos equipos. 

O centro emprega un servizo contratado pola Xunta coa empresa R, mediante a 

subcontratación das liñas existentes, que son de Telefónica, dado que R non dispón de 

cable propio para dar servizo ao centro. E a propia Telefónica recoñece  que o cableado 

existente e os equipos na central máis próxima e a distancia á mesma limitan 

severamente a capacidade das liñas ADSL do centro. 

 



 

 

 

 

Doutra banda a necesidade de aplicar a normativa LOE aos ciclos de estética e  de 

beleza e asesoría da imaxe persoal para este vindeiro curso educativo comportará 

contra con espazos ampliados para ofrecer a totalidade dos módulos. A consellaría  

pola contra parece preferir limitar para o réxime de adultos unha oferta parcial, que 

abranga só parte dos módulos. 

Falla de espazo para a docencia que atinxe tamén o 2º curso da FP Básica para o 

vindeiro curso , ao punto de misturar no mesmo espazo educativo o 2º curso da FP 

básica de informática e comunicacións   coa impartición do ciclo de madeira e outros 

materiais. 

Polo referido o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Considera axeitado a consellería de educación as condicións de espazo e de 

comunicacións que ten o IES de Teis e que se aventuran para o vindeiro curso 

escolar? 

- Que actuacións vai desenvolver a consellaría para procurar que as 

comunicacións que empregan os equipos informáticos do centro sexan as 

axeitadas ás prácticas educativas que se imparten? Vai reclamar  a consellaría ás 

empresas de comunicacións que  presten un servizo digno? 

- Que medidas vai implementar a Xunta para garantir a ampliación dos espazos 

educativos para a impartición de novos ciclos e da FP Básica? 

 

En Compostela, a 18 de xuño do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 18/06/2015 13:27:34 



 

 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 18/06/2015 13:27:38 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 18/06/2015 13:27:44 
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2. Proposicións non de lei en Comisión
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2.1 32367(09/PNC-002704)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 7 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas probas de avaliación para terceiro e sexto de

primaria previstas na Lei orgánica para a mellora da calidade

educativa

Publicación da iniciativa, 411, 06.02.2015



 

 

 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 
 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz e a iniciativa dos seus deputados e deputadas Román 
Rodríguez González, Antonio Mouriño Villar, Moisés Blanco 
Paradelo, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín Baamonde Díaz,  
Hipólito Fariñas Sobrino, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado 
Soto, ao abeiro do disposto no artigo160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 
 
 
Exposición de Motivos 
 

 

A LOMCE introduce nas súas estratexias orientadas a mellorar a 
calidade de ensino a realización de procesos de avaliación en 
diferentes niveles educativos. Estas probas, realizadas na meirande 
parte dos países do noso entorno que contan con máis altos 
resultados educativos, serven para ter unha diagnose das 
debilidades e da situación do cada un dos alumnos para, 
posteriormente, por en marcha medidas correctoras orientadas a 
encamiñar o seu desenvolvemento educativo. 
 
A implementación do actual marco normativo prevé a realización de 
probas de carácter autonómico en 3º e 6º de Primaria. Estas terán 
un carácter indicativo e aportarán información de grande interese 
para planificar liñas de traballo por parte dos centros e da 
administración educativa tendentes ao logro do obxectivo de 
avanzar na calidade e nos resultados do noso alumnado. 
 
A planificación destas probas no tocante a contidos, metodoloxías e 
probas compete neste caso aos gobernos autonómicos, polo que se 
entende fundamental a adecuación das mesmas ás características 
e singularidades de cada comunidade. 
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Rúa do Hórreo, 63 
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Por todo o exposto, 

 
 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que nas probas  
de avaliación propostas pola LOMCE para 3º e 6º de Primaria, se 
teñan en conta as características específicas do sistema educativo 
galego e que os seus resultados sirvan para desenvolver accións 
orientadas a reducir e paliar as debilidades detectadas.” 

 

 

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 201 
 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 21/01/2015 10:27:35 

 
Román Rodríguez González na data 21/01/2015 10:27:46 

 
Antonio Mouriño Villar na data 21/01/2015 10:28:01 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 21/01/2015 10:28:10 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 21/01/2015 10:28:22 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 21/01/2015 10:28:30 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 21/01/2015 10:28:36 

 
Ramón Santos Pérez na data 21/01/2015 10:28:46 

 
Javier Dorado Soto na data 21/01/2015 10:28:57 
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2.2 34250(09/PNC-002875)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a incoación pola Xunta de Galicia do expediente para a

declaración da ponte de Pontevea como ben de interese

cultural

Publicación da iniciativa, 429, 11.03.2015



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

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

das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e María do Carme Adán Villamarín e do 

deputado Daniel Rodas Chapela, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á 

incoación do expediente para declarar BIC a ponte de Pontevea. 

 

A ponte de Pontevea está situada entre os concellos de Teo, na parroquia de Reis, 

lugar de Pontevea, e A Estrada, na parroquia de Couso, lugar do mesmo nome. Nos dous 

concellos existe unha forte identificación popular coa ponte de Pontevea, figurando 

mesmo no noso escudo. Divide ambos concellos e salva o leito do río Ulla. 

Descoñécese con exactitude a data de construción da ponte. Probabelmente sexa 

do século XV modificando ou substituíndo outra anterior, algunhas teorías defenden que 

é romana, aínda que non se coñecen datos que o confirmen. 

Os primeiros documentos coñecidos que falan dela datan do século XVI e narran 

o deterioro que sufriu por mor dunha enchente que destrozou a maioría das pontes que 

marcaban o río Ulla. Segundo Manuel Reimóndez Portela, no século XVIII 

reconstruiríase da man do gran arquitecto Miguel Ferro Caaveiro. 

Esta ponte foi testemuña de numerosos enfrontamentos bélicos contra as tropas 

napoleónicas durante a guerra de independencia. Entre marzo e abril de 1809 foi un dos 

puntos onde se puido atacar aos soldados franceses que se dirixían cara Compostela, e un 

documento de 1816, escrito por don Domingo Antonio do Ejo narra os enfrontamentos 

polo control da ponte, que se veu seriamente danada na súa estrutura, xa que para impedir 

o paso das tropas francesas os veciños tiraron un dos arcos en varias ocasións, que os 
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galos reconstruían outras tantas veces, realizando estruturas de madeira. 

Rematada a guerra, e a petición popular, lévase a cabo unha primeira restauración 

no ano 1822, na que se reconstrúe o arco destruído durante a guerra, que aínda 

conservaba a estrutura provisional de madeira feita polos franceses. No ano 1845 

realízase unha restauración completa. 

En 1953 estivo a piques de ser refeita. Na primeira proposta que presentaron, 

suxerían dobrar o ancho da estrada e reforzar a estrutura con cemento. Afortunadamente 

foi desestimada esta idea. A segunda propoñía o reforzo das bases dos arcos con cemento 

e e a demolición das bóvedas para substituílas con tramos rectos de formigón. Descártase 

pola súa dificultade. A terceira suxestión era o derrubamento da ponte. Afortunadamente 

ningunha se levou a cabo. 

A comezos dos anos 60, Obras Públicas de Pontevedra muda os lastros de pedra 

por asfalto e substitúe o pretil de pedra por varandas metálicas para tentar facilitar o paso 

dos coches. Os problemas co tráfico, cada vez máis numeroso, fai que nos anos 80 

decidan realizar o novo viaduto polo que se circula dende entón. 

Actualmente a ponte está cortada ao paso dos vehículos. Sufriu outra restauración 

no ano 1995. A última acometeuse no ano 2010, e foi a primeira vez que contou con 

asesoramento e seguimento arqueolóxico, no que se repararon os problemas estruturais, 

pecháronse as fendas e retiraron o asfalto, quedando outra vez á vista os lastros que había 

debaixo. Con todo precisaría unha limpeza nos piares e unha posta en valor, tanto do ben 

coma do seu entorno, así como unha referencia do seu valor histórico e artístico. 

Desde o BNG manifestamos a necesidade de protexer e conservar de xeito 

especial a ponte de Pontevea, como parte integrante do patrimonio histórico galego, é 

testemuña de acontecementos históricos moi relevantes, non só para o noso pobo, senón 

tamén para a Historia. É a  nosa herdanza, e temos a obriga de coidala e preservala para 
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as xeracións futuras do mesmo xeito que os nosos antergos nola legaron a nós. 

Representa parte da nosa riqueza material e patrimonial e reforza a nosa autoestima 

cultural, polo tanto o seu deterioro é o noso empobrecemento. É por iso que a súa 

protección e conservación é tarefa de todos nós. 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte proposición non 

de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a incoar o oportuno expediente 

para que a ponte de Pontevea sexa declarada Ben de Interese Cultural.” 

 

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín  

Daniel Rodas Chapela  

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/02/2015 13:44:25 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/02/2015 13:44:30 
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Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e a iniciativa dos seus deputados Ángel Camino Copa, 
Agustín Baamonde Díaz, Moisés Blanco Paradelo, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, ao 
abeiro do disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento 
da Cámara presentan, ante esa Mesa, a seguinte Proposición non 
de lei para o seu debate en Comisión. 

 

Exposición de Motivos 

 
É ben coñecida a singularidade arquitectónica que caracteriza á 
igrexa da Cruz do Incio, deseñada polo afamado arquitecto Don 
Jose Luís Fernández del Amo e situada na capitalidade do concello 
lucense de O Incio. 
 
Esta igrexa construída entorno ao ano 1960, constitúe unha das 
principais obras de arquitectura moderna e se caracteriza polo 
interese que o deseñador aplicou a cada un dos seus detalles así 
como polo tratamento que lle deu á iluminación interior. 
 
A construción desta igrexa, nace como encargo dun entusiasta 
crego, Don Argimiro López Rivas, que confiou ao arquitecto que 
proxectase o deseño e elaboración da súa primeira parroquia cuxa 
rexencia se lle encomendou. Fernández del Amo, puxo especial 
empeño en que o edificio se integrase coa arquitectura anónima da 
montaña de Lugo.  
 
A estrutura da cuberta da igrexa, de estilo modernista, está formada 
por tesoiras de ferro, vistas, sobre as que se dispón un entarimado 
de madeira. O ambiente interior é sobrio, digno e adecuado, tan só 
enriquecido polo brillo das súas vidreiras. Nos nós inferiores das 
tesoiras colocáronse bombillas espidas, que aportan un aire moi 
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peculiar ao espazo. Para a súa construción empregouse o material 
máis abundante da zona que é a pizarra, polo que se utiliza tanto na 
cuberta como nos muros ou no mesmo pavimento. A torre -un 
paralelepípedo simple co oco das campás incrustado en ángulo- 
convértea nunha das súas obras máis significativas. 
Da relevancia do seu autor, Don Jose Luís Fernández del Amo, dan 
boa conta distintas institucións, entre as que cabe subliñar a Unión 
Internacional de Arquitectos que lle outorgou en 1958 a súa 
mención de honra, así como ser beneficiario da medalla de ouro na 
bienal de planificación e concentracións urbanas de Sao Paulo. De 
feito, esta considerado como unha das figuras máis relevantes da 
arquitectura contemporánea.  
 
O propio Colexio de Arquitectos de Galicia, contribuíu a este 
recoñecemento, editando un libro titulado Arquitectura Moderna en 
Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, márgenes y 
transgresiones do que son autores tamén, os recoñecidos 
arquitectos Don Celestino García Braña e Don Fernando Agrasar 
Quiroga. 
 
Esta publicación é un estudo crítico que acompaña unha selección 
de 60 edificios entre os que se menciona e detalla o da igrexa da 
Cruz do Incio. Por elo suxerimos a súa lectura na seguridade de 
que puidera ser un valioso complemento para que a consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria inicie o necesario 
expediente, co fin de que a referida igrexa poda ser considera Ben 
de Interesa Cultural. 
 
Cómpre lembrar que a Lei 3/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio 
Cultural de Galicia establece a declaración de BIC, como un 
instrumento cualificado para protexer, conservar e poñer en valor 
aqueles bens de interese relevante para a permanencia e a 
identidade da cultura galega a través do tempo. 
 
Ademais contribuiría a enriquecer o patrimonio arquitectónico, 
cultural e eclesiástico do que pode presumir este concello, entre o 
que destacamos, pola súa proximidade, a igrexa de San Pedro Fiz 
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do Hospital, declarada Monumento Nacional, e hoxe BIC, o 19 de 
xuño de 1981. 
 
 
Polo exposto con anterioridade,  
  
"O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a analizar se 
procede impulsar a declaración como Ben de Interese Cultural da 
Igrexa da Cruz do Incio, no municipio lucense do mesmo nome, ao 
abeiro do establecido na Lei de Patrimonio cultural de 
Galicia; así como a proceder a incoar coa maior prontitude posible, 
de ser o caso, o correspondente expediente para a súa declaración 
como BIC." 
 

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2015 
 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 03/06/2015 12:22:06 

 
Angel Camino Copa na data 03/06/2015 12:22:22 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 03/06/2015 12:22:36 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 03/06/2015 12:22:44 

 
Javier Dorado Soto na data 03/06/2015 12:22:56 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 03/06/2015 12:23:16 

 
Jesus Goldar Guimil na data 03/06/2015 12:23:29 

 
Antonio Mouriño Villar na data 03/06/2015 12:23:42 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 03/06/2015 12:23:50 

 
Ramón Santos Pérez na data 03/06/2015 12:24:05 
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co persoal docente e ccos entros educativos públicos

de ensino non universitario. (Procedemento de urxencia)

Publicación da iniciativa, 490, 02.07.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa dos seus 

deputados e da súa deputada,  Ricardo Vicente Docasar Docasar,  María 

Concepción Burgo López e Emilio Vázquez Blanco,  a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto nos artigos  160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa mesa, para a súa tramitación urxente,  a seguinte proposición non de lei  

na Comisión 4ª. 

 

      

Nas últimas semanas vimos observando como diferentes medios de 

comunicación veñen publicando as supostas intencións  do Goberno de recuperar 

as condicións laborais e profesionais do persoal funcionario, e en concreto do 

colectivo docente. 

 

 

Os deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Socialista queremos pensar 

que estamos diante dunhas “informacións sólidas” e que non dependen  da etapa 

electoral que se aproxima... 

 

 

Sendo iso así, o Grupo Parlamentario Socialista considera efectivamente  que ten 

chegado o momento de que o profesorado deste país empece a recuperar 

progresivamente  os “dereitos perdidos” por decisións tomadas nos últimos anos 

ao amparo da crise económica, e que ten levado ao colectivo docente a un 

profundo desánimo. 

 

 

Nestes anos de crise económica perdéronse miles de prazas de persoal docente no 

conxunto do país, diminuíron considerablemente os  gastos de funcionamento 

dos centros, non se repuxeron os equipamentos didácticos (e en concreto o 

material informático).      

 

 

O profesorado leva perdido nos últimos anos un 30 % aproximadamente do seu 

poder adquisitivo, levándoos  a niveis de renda de vinte anos atrás. 

 

 

Estivemos vendo tamén como moios profesores e  moitas profesoras vocacionais 

decidiron  abandonar e xubilarse anticipadamente por medo ao seu futuro. 
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Dáse  ao mesmo tempo a circunstancia de que as cousas non foron moito mellor 

no que respecta ás condicións materiais das nosas escolas e institutos. Tamén 

aquí  as cousas teñen evolucionado de maneira moi negativa: material didáctico 

que non se repuxo, instalacións dos centros que non se arranxaron por falta de 

medios para obras de RAM ou obras novas que non foi posible acometer por 

falta de recursos para novas construcións. 

 

 

Tampouco foi un tema menor que o Goberno de España (coa “complicidade  

activista” do Goberno galego impuxese unha nova lei educativa (LOMCE) 

profundamente rexeitada por unha ampla maioría  da comunidade educativa, que 

leva anos demandando (con pouco éxito, por certo) un marco normativo estable 

para poder desenvolver o seu traballo. 

 

 

Entende este grupo parlamentario que neste contexto que vimos de relatar o 

papel do profesorado é absolutamente  clave para a boa marcha de calquera 

sistema educativo, e por iso presenta a seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:   

 

                       

1º) Iniciar a reposición  das condición laborais e profesionais “perdidas!” polo 

colectivo docente  de ensino non universitario durante os último anos. 

 

 

2º) Repoñer  os cadros de persoal docentes  dos centros educativos públicos de 

ensino non universitario que foron recortados nos últimos anos. 

 

 

3º) Abordar con rigor a mellora das instalacións dos centros educativos públicos 

de ensino non universitario que foron quedando obsoletas pola falta dun 

mantemento axeitado nos últimos anos. 

 

 

4º) Abordar con rigor a reposición dos equipamentos didácticos dos centros 

educativos públicos de ensino non universitario (e fundamentalmente a 

reposición de material informático). 
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5º) Eliminar a fenda dixital existente nos centros educativos públicos  de ensino 

non universitario, e evitar  que mentres uns centros están comodamente 

instalados no século XXI hai moitos que aínda atópanse no século XX. 

 

 

6º) Garantir que ningún neno ou nena de ensino obrigatorio vaia  a clase sen 

libros de texto e material escolar. 

 

 

7º) Fornecer cos recursos necesarios aos centros educativos que implantaron a FP 

básica e non recibiron para  iso nin un só euro durante o curso 2014-2015. 

 

 

Pazo do  Parlamento, 25 de xuño de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 26/06/2015 12:27:13 

 
María Concepción Burgo López na data 26/06/2015 12:27:28 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 26/06/2015 12:27:35 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 26/06/2015 12:27:46 
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Burgo López, María Concepción e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa sentenza xudicial referida á supresión do

Instituto de Educación Secundaria As Mercedes de Lugo

Publicación da iniciativa, 509, 27.08.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e dos seus deputados Concepción Burgo López, Ricardo 

Vicente Docasar Docasar, Juan Carlos González Santín e Emilio 

Vázquez Blanco, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria decidiu en 

2013 de forma unilateral suprimir os estudos de ESO e Bacharelato no IES 

As Mercedes de Lugo e transformalo nun centro Integrado de Formación 

Profesional.  

 

Esta decisión,  que tivo unha grande  transcendencia para a comunidade 

educativa e a cidade de Lugo, afectando directamente a máis de 200 

estudantes e 28 profesores, foi tomada pola Consellería de Cultura e 

Educación de  forma sorpresiva, sen falar coa dirección do centro nin coas 

ANPAS e sen aportar ningún análise,  nin razóns, nin os criterios nos que 

se sustentaba. 

 

O rexeitamento desta decisión foi unánime.  A equipa  directiva, que 

dimitiu, o profesorado, o alumnado, as ANPAS, as asociacións de veciños, 

o Concello de Lugo,  a deputación, os sindicatos e os partidos políticos 

manifestaron publicamente o rexeitamento a medida tomada pola 

Consellería de Cultura e Educación que supoñía, unha vez máis, o 

agravamento do deterioro do ensino público e o desmantelamento do 

sistema educativo da provincia de Lugo. 

 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de dar a razón a todos os 

que rexeitamos esta transformación. A Plataforma en defensa do IES As 

Mercedes presentou un recurso contra a decisión da consellería e a 

sentencia anula o decreto de transformación do IES en Centro Integrado de 

Formación Profesional, e o fai utilizando  os argumentos que todos os que 
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estabamos en contra, expresamos no seu momento contra esta decisión. O 

sexa, que a decisión foi absolutamente arbitraria. 

 

O TSXG entende que o decreto non se basea en ningún estudio ou análise 

sobre as condicións dos alumnos/as da zona de influencia do IES, nin sobre 

a acollida que poderían ter o novos ciclos de FP fronte aos xa existentes, 

novos ciclos que non dubida en cualificar de pouco novidosos. Ademais, o 

TSXG considera que a supresión representa un grave problema para a 

cidade por canto As Mercedes era un dos dous únicos institutos que daban 

servizo a zona sur de Lugo, a máis dinámica demograficamente da cidade  

e,  de feito,  as estatísticas do Concello de Lugo poñen en evidencia que nos 

próximos anos a evolución do alumnado será a alza. Coa supresión do IES 

As Mercedes toda a zona sur da cidade quedase sen instituto e polo tanto 

Lugo ten unha organización escolar desequilibrada por unha decisión 

unilateral da Consellería de Cultura e Educación, que non contou tampouco 

coa opinión do concello. A supresión deste IES, segundo do TSXG, tamén 

axudou a provocar  a masificación dos outros institutos da cidade como 

Sanxillao, Os Ollos Grandes e o Lucus Augusti. 

 

En definitiva, a supresión do IES As Mercedes, un centro de recoñecida 

calidade docente, gañador de premios importantes no eido educativo, foi, 

segundo o TSXG unha decisión arbitraria, que non se sustentaba por 

ningunha razón e que provocou múltiples prexuízos. 

 

Todo o sucedido pon en entredito a política educativa da Xunta de Galicia e 

fai necesario que se asuman inmediatamente responsabilidades políticas. 

Impoñer decisións arbitrarias sen ter en conta nin aos pais e nais nin a 

comunidade educativa non é admisible e vulnera os dereitos democráticos 

das e dos cidadáns. 

 

Por iso, é necesario que o anterior conselleiro de Educación, Sr. Jesús 

Vázquez ofreza explicacións políticas e dende logo, tamén desculpas a 

todos os afectados e afectadas. E tamén é necesario que se asuman 

responsabilidades políticas, dimitindo o director xeral de Educación 

Formación Profesional e Innovación Educativa, e toda a súa equipa, 

ademais da delegada da Xunta de Galicia na provincia de Lugo. 
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Ademais é necesario que  Consellería de Educación subsane os problemas 

causados pola  súa  decisión na cidade de Lugo, dando o servizo educativo 

necesario a zona sur da cidade. 

 

Esta situación indica de novo como a política da Xunta de Galicia e os seus 

recortes está a desmantelar o sistema educativo público. É moi evidente na 

cidade de Lugo que tamén sufriu a supresión do IES Politécnico sen dar 

razóns, sen estudos e sen criterios para crear centros integrados de FP que 

aínda non demostraron ni a súa calidade nin a súa necesidade. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Acatar a sentenza do TSXG e restablecer o IES As Mercedes con 

todos os estudos que tiña no momento da supresión.  As obras de 

remodelación que están tendo lugar no edificio, se adecuarán a este 

obxectivo. 

2. En caso de non restablecer os estudos de ESO e Bacharelato nas 

Mercedes, a consellería comezará de inmediato a construír un novo 

IES na zona sur de Lugo para responder ás necesidades de Lugo. 

3. Asumir as responsabilidades políticas as que da lugar a sentenza do 

TSXG por suprimir o IES As Mercedes de maneira arbitraria, 

cesando ao director de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa e a súa equipa, ademais da delegada da Xunta 

de Galicia na provincia de Lugo. 

 

Pazo do Parlamento, 8 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Juan Carlos González Santín 

   Emilio Vázquez Blanco 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Sobre a sentenza xudicial referida á transformación do

Instituto de Educación Secundaria As Mercedes de Lugo nun

centro integrado de formación profesional

Publicación da iniciativa, 510, 28.08.2015
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputado Cosme Pombo Rodríguez e da deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro 

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

para o seu debate en Comisión, referida á sentenza do TSXG decretando a nulidade do 

decreto 49/2013 sobre a  transformación do IES As Mercedes (Lugo) nun CIFP. 

 

O 21 de marzo de 2013 o Consello da Xunta deu o visto e prace á reconversión 

do IES As Mercedes de Lugo nun Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). 

O Grupo Parlamentar do BNG naquel intre presentou unha proposición non de 

lei denunciando as consecuencias da conversión do IES “As Mercedes” nun CIFP, por 

entender que serían moi negativas para o ensino público e provocarían un grave 

quebranto na estrutura educativa do Concello de Lugo: 

1º.- Porque xa provocara a dimisión de toda a equipa directiva do Centro por 

estar en total desacordo coa decisión da Xunta. 

2º.- Porque a decisión sería moi negativa para o alumnado dado que moit@s 

alumn@s de Secundaria e Bacharelato deste centro viñan recibindo unha atención 

personalizada que posibilitou a consecución dunha titulación que non sería posíbel en 

aulas masificadas ou carentes dos apoios orientativos necesarios. 

3º.- Porque unha ampla zona de Lugo, que está medrando con forza (zona Sur) 

quedaría sen centro público referente de BAC e ESO; polo que, o alumnado, veríase na 

obriga de desprazarse a centros máis distantes e máis masificados. 
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4º.- Porque os niveis de calidade e integración do IES As Mercedes (centro 

referencial a nivel de Galiza e do Estado) desaparecerían por unha decisión errónea que 

acababa de tomar a Xunta de Caliza. 

5º.- Porque o profesorado do centro veríase reducido, desprazado, e sen opción 

de participar nun concurso de traslados. 

6º.- Porque o proxecto educativo do Centro (proxecto positivo, integrador, 

innovador e con varios premios que así o acreditan) desbotaríase sen o máis mínimo 

dialogo coa comunidade educativa. 

Naquela altura o Grupo Parlamentar do BNG tamén denunciou a actitude da 

Xunta que tomou a decisión: sen estudar o impacto negativo para o ensino público da 

cidade de Lugo, sen motivación e planificación e que resultaba totalmente irrespetuosa 

coa comunidade educativa, ao non consultarlle decisións que afectarán o futuro do 

Instituto de Ensino Secundario das Mercedes.  

Naquela altura o Grupo Parlamentar do BNG reclamou do Parlamento “instar ao 

Goberno galego a paralizar o proceso de conversión do IES As Mercedes nun centro 

integrado de formación profesional. E a que en todo caso, se negociase calquera 

modificación ou reconversión que afectase ao centro de secundaria coa respectiva 

comunidade educativa, equipa directiva, xefes de departamento, Consello escolar e 

Mesa Sectorial de Educación.” 

Lamentabelmente, o PP apostou por apoiar á Xunta, apostou por desmantelar o 

IES As Mercedes (un centro referente a nivel estatal polo seu funcionamento e polo seu 

modelo de integración de toda a comunidade educativa) e reconvertelo nun CIFP. 

A transformación do IES As Mercedes nun centro integrado de formación 

profesional (CIFP) foi criticado pola comunidade educativa, pola sociedade Luguesa 

(que se manifestou en varias ocasións e que recolleu 10.000 sinaturas reclamando 
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manter o IES das Mercedes) e tamén pola “Plataforma pola defensa do IES As 

Mercedes”, polo Concello de Lugo e pola Deputación Provincial que manifestaron o seu 

desacordo coa transformación do IES As Mercedes nun CIFP, sen un estudio serio e 

rigoroso que motivase tal decisión. 

A Plataforma pola defensa do IES As Mercedes, presentou un recurso 

contencioso-administrativo contra o decreto 49/2013 sobre “a Creación e 

transformación de Institutos de Educación Secundaria da Comunidade Autónoma de 

Galiza” fundamentado en que: 

O Decreto 49/2013 non motivaba a transformación do IES As Mercedes, polo 

que se trataba dunha decisión arbitraria. O IES As Mercedes resultaba necesario para o 

ensino público da cidade de Lugo. Omitíanse informes preceptivos para poder 

transformar o IES. 

O TSXG, o 30 de xuño de 2015, estimou en parte o recurso contra a 

transformación do IES As Mercedes nun Centro Integrado de Formación Profesional, 

decretando “a nulidade do decreto 49/2013 (transformación do IES As Mercedes nun 

CIFP) por ausencia da necesaria motivación”. 

O Grupo Parlamentar do BNG lamenta que o TSXG condene á Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola súa actitude “arbitraria e 

inxustificada”, tamén lamenta a actitude totalmente irrespectuosa da consellería, que 

non foi quen de escoitar á Comunidade educativa do centro, á cidadanía Lucense e á 

Plataforma en defensa do IES As Mercedes en todo o proceso de transformación do 

centro. 

 O Grupo Parlamentar do BNG entende que a Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria debe asumir responsabilidades políticas pola súa decisión 

inxusta e arbitraria de transformar o IES As Mercedes de Lugo nun CIFP. 
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Polo exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego formula a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

Tomar todas as medidas necesarias para que no centro das Mercedes (Lugo) se 

poidan reincorporar os estudos de Secundaria e Bacharelato, que se deixaron de impartir 

cando o IES foi transformado nun CIFP.   

Asumir as responsabilidades políticas diante da inxusta e arbitraria decisión de 

transformar o IES As Mercedes nun CIFP, por medio da dimisión dos/as responsábeis 

desta toma de decisión.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Montserrat Prado Cores 

Deputado e deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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proceso de adxudicación das prazas das axudas de apoio á

etapa predoutoral do Plan I2C da Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, 500, 31.07.2015



 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda, a 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 o seu debate na Comisión IV, en 

relación coa adxudicación das Axudas de Apoio á Etapa Predoutoral do Plan I2C. 

 

Exposición de motivos 

 

A grave situación pola que atravesa a investigación, o desenvolvemento e a innovación 

(I+D+I) en Galicia, están a colocar ó noso pais á cola do Estado e de toda Europa, na 

maioría dos indicadores nesta materia. Tanto o numero de investigadores do noso 

Sistema Universitario, como o gasto en Investigación por habitante ou en relación co 

PIB, non deixan de descender ano tras ano.   

 

Os recortes nas políticas públicas de apoio á investigación levadas a cabo nos últimos 

anos en Galicia, contrastan co sendeiro seguido pola maior parte dos países europeos 

situado en mellores condicións diante da crise económica. Países como Alemaña 

incrementaron un 7% os recursos públicos destinados a investigación, engadidos a 

unha política de apoio a investigación sostida no tempo e polo tanto estable e 

continuada. Todos os informes reflicten que a maior parte dos países de Europa, teñen 

incrementado os seus investimentos en I+D+i nos últimos anos, o que sitúa a Galicia 

nun escenario de atraso e tremendas dificultades futuras. 

 

 

 



 

 

A falla dunha política decidida de impulso da innovación e da investigación como piares 

do futuro de Galicia e dun modelo produtivo viable, concrétase nun retroceso sen 

precedentes en todas as variables relacionadas co progreso científico e tecnolóxico, 

tanto no referente á inversión pública como á privada.  

 

As consecuencias deste despropósito reflíctense nos 16.000 mozos e mozas que cada 

ano marchan de Galicia en busca dunha opción de vida digna. Segundo a Revista 

Galega de Economía, a metade dos titulados universitarios de Galicia marchan do país 

cada ano en busca de emprego, o que supón unha perda irreparable da que con 

seguridade é a mocidade mellor formada da nosa historia. 

 

A situación dos investigadores e das investigadoras é igualmente difícil como 

consecuencia da redución das bolsas e axudas, da supresión dos grupos de 

investigación e da falla de medios para desenvolver o seu potencial e coñecementos. 

 

Un exemplo claro desta realidade atopámola nas convocatorias de axudas da etapa 

predoutoral da Xunta de Galicia. Unhas axudas insuficientes ás que tan só poden 

acceder 92 dos mellores expedientes universitarios do noso pais e que o Goberno 

Galego ameaza con recortar pola vía dos feitos. 

 

De acordo co artigo 13 da Orde do 28 de novembro de 2014 pola que se convocan as 

axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan I2C,  publicada no DOG do 10 de 

decembro, aqueles titulados que non accedan en base ao baremo a unha destas 

axudas, pasará a formar parte dunha lista de agarda para cubrir as renuncias, baixas ou 

incompatibilidades producidas dentro dos catro meses transcorridos dende a 

publicación da resolución das axudas, producida o 14 de Abril de 2015. Un prazo que 

polo tanto remataría o 15 de agosto do presente ano. 

 

Con frecuencia os titulados universitarios presentan solicitudes de axuda a diferentes 

tipos de bolsas e convocatorias. De feito a maior parte dos predoutorais con opcións, 

solicitan de xeito simultáneo as axudas da Xunta e do Ministerio de Educación para ter 

mais opcións de acceder a unha delas dado o escaso número de solicitudes 



 

 

adxudicadas. 

 

As bolsas convocadas polo Ministerio de Educación para contratos predoctorais FPU 

tiveron a súa resolución provisional o 15 de Xullo e teñen un prazo dun mes para 

recurso potestativo de reposición (ata o 15 de agosto). Polo tanto a resolución 

definitiva non será antes de primeiros de setembro. Non será ata esa data cando os 

novos FPU podan tramitar a renuncia á bolsa da Xunta, unha data que supera 

amplamente a data límite do 15 de agosto, como límite para permanecer na lista de 

agarda. 

 

O certo é que todas estas renuncias deberan ser cubertas polas persoas incluídas na 

lista de agarda, mais os prazos establecidos, deixan sen opcións de acceder ás bolsas da 

Xunta a moitos alumnos e alumnas que reúnen os requisitos para poder acceder a elas, 

producíndose un severo atranco no desenvolvemento académico e profesional de 

moitos dos mellores expedientes académicos do pais.  

 

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 adxudicar todas as prazas de 

axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan I2C da Xunta de Galicia, incluídas 

as vacantes producidas polas renuncias ou incompatibilidades constatadas e 

ampliando o prazo de xeito que as prazas desocupadas polos bolseiros FPU 

asumidos polo Ministerio de Educación, podan ser cubertas polas persoas 

incluídas na lista de agarda. 

 

En Compostela, a 23 de xullo do 2015. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 
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