REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,
EDUCACIÓN E CULTURA
Día: 06.07.2017

Hora: 10:30

A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo
día 6 de xullo de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Preguntas orais en comisión

1.1

3491 (10/POC-000571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a dispoñibilidade pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria dalgún estudo que permita identificar a posible
existencia de zonas nas que se dea algunha desviación na renda per cápita
familiar, e, se é o caso, as medidas previstas para diminuír o impacto desa
diferenza na educación do alumnado
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 54, do 27.01.2017

1.2

3258 (10/POC-002010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a participación da Secretaría Xeral de Política Lingüística no
certame anual de novela xacobea creado pola Academia Xacobea, a
posibilidade de presentación dun texto de ficción en castelán establecida
nas bases do premio, así como a achega económica desa secretaría para
este

1.3

3259 (10/POC-002011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao convenio de colaboración asinado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coa
Academia Xacobea e os beneficios que esta colaboración supón para
Galicia

1.4

3260 (10/POC-002012)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao convenio de colaboración asinado pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria coa
Academia Xacobea e os beneficios que esta colaboración supón para
Galicia

1.5

3846 (10/POC-002030)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis

Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio en relación co
impacto no castro de Montealegre, en Domaio (Moaña), da execución das
obras para o desdobramento do corredor do Morrazo, o informe emitido ao
respecto e as actuacións previstas para a súa preservación
1.6

4366 (10/POC-002013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración e as decisións adoptadas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria en relación co achado dun túnel na
muralla romana de Lugo, a realización dalgunha investigación ao respecto
e, se é o caso, as súas conclusións, así como as actuacións previstas para a
súa conservación

1.7

4410 (10/POC-002014)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para non realizar a avaliación anual establecida na
disposición adicional quinta do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o
plurilingüismo no ensino non universitario, e as previsións ao respecto

1.8

4433 (10/POC-002015)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria respecto do estado en que se atopa o castelo de Doiras, na
parroquia de Santa María de Vilarello, no concello de Cervantes, e as súas
previsións respecto do mantemento de conversas cos seus titulares para
axudar á súa rehabilitación, conservación e posta en valor

1.9

4035 (10/POC-002061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa situación do
Ateneo de Ourense

1.10

4184 (10/POC-002063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as medidas adoptadas polo Goberno
galego en relación cos problemas de temperatura existentes no IES As
Lagoas, de Ourense, así como as súas previsións respecto da execución
dalgunha reforma nos vindeiros meses

1.11

4611 (10/POC-002066)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o remate das obras de
rehabilitación e acondicionamento, así como a apertura ao público das
instalacións do mosteiro de San Clodio, no concello de Leiro, os servizos
relacionados co termalismo que se van pór en marcha nel e as medidas que
vai adoptar a Xunta de Galicia para potenciar e difundir os recursos
turísticos dese termo municipal
1.12

5353 (10/POC-002016)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das modificacións
introducidas polo Goberno central no sistema de concesión de bolsas
universitarias estatais

1.13

5355 (10/POC-002017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das modificacións
introducidas polo Goberno central no sistema de concesión de bolsas
universitarias estatais, as achegas económicas que ten realizar o Goberno
galego para palialas e a garantía da equidade e a igualdade de condicións
nos actuais sistemas estatal e autonómico

1.14

5424 (10/POC-002018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns que propiciaron a dimisión da metade dos membros do
tribunal de selección de actores e actrices para a posta en escena de dúas
obras de Valle-Inclán polo Centro Dramático Galego, así como as
actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a liberdade
artística dese tribunal

1.15

5477 (10/POC-001966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria respecto da unificación nun mesmo edificio das unidades de
infantil e primaria do CEIP Nosa Señora da Piedade, en Vila de Cruces, así
como a construción nel dun novo ximnasio ou espazo exterior cuberto

1.16

5778 (10/POC-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na provincia da

Coruña en cada un dos corpos que integran a función pública docente
1.17

5779 (10/POC-001911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na provincia de Lugo
en cada un dos corpos que integran a función pública docente

1.18

5780 (10/POC-001912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na provincia de
Ourense en cada un dos corpos que integran a función pública docente

1.19

5781 (10/POC-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na provincia de
Pontevedra en cada un dos corpos que integran a función pública docente

1.20

7244 (10/POC-001885)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a declaración do Entroido
Ribeirao de Santiago de Arriba, no concello de Chantada, como festa de
interese turístico

1.21

7245 (10/POC-001886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a declaración do Entroido do
Oso de Salcedo, no concello da Pobra do Brollón, como festa de interese
turístico

1.22

7258 (10/POC-001917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración dun
estudo referido ao impacto das baixas pensións de xubilación dos
traballadores autónomos na economía e na sociedade galega a medio e
longo prazo e a adopción de medidas para evitar situacións de risco de
pobreza na poboación xubilada, así como o artellamento de medidas, xunto
co Goberno central, para incrementar as contías desas pensións

1.23

7400 (10/POC-002083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións do Goberno galego para
o cumprimento do acordo parlamentario referido á dotación dun local
definitivo ao Ateneo de Ourense
1.24

7499 (10/POC-001913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o funcionamento e número de unidades concertadas e non
concertadas, en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, nos
últimos catro cursos, así como as revisións levadas a cabo pola Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en aplicación das
normas do réxime de concertos educativos con centros docentes privados

1.25

8276 (10/POC-001914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a noticia publicada por un medio de prensa diario referida á
porcentaxe de alumnos que foron vítimas de acoso escolar en Galicia, a súa
confirmación polo Goberno galego e, se é o caso, a súa valoración ao
respecto

1.26

8452 (10/POC-002095)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de incorporar a
figura dos educadores sociais como profesionais que poden contribuír á
mellora da calidade do sistema educativo, a súa incorporación e os
distintos modelos adoptados por outras comunidades autónomas, así como
a súa posible incidencia na redución das taxas de abandono e fracaso
escolar e, se é o caso, as medidas previstas para ese fin

1.27

8510 (10/POC-002031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus da Coruña, da Universidade da Coruña, nos últimos
seis anos

1.28

8511 (10/POC-002032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Ferrol, da Universidade da Coruña, nos últimos seis
anos

1.29

8512 (10/POC-002033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela,
nos últimos seis anos

1.30

8513 (10/POC-002034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Pontevedra, da Universidade de Vigo, nos últimos
seis anos

1.31

8514 (10/POC-002035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Ourense, da Universidade de Vigo, nos últimos seis
anos

1.32

8515 (10/POC-002036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Santiago, da Universidade de Santiago de
Compostela, nos últimos seis anos

1.33

8516 (10/POC-002037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se
xubilou no Campus de Vigo, da Universidade de Vigo, nos últimos seis
anos

1.34

8517 (10/POC-002038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus da Coruña, da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos

1.35

8518 (10/POC-002039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Ourense, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

1.36

8519 (10/POC-002040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Pontevedra, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

1.37

8520 (10/POC-002041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Santiago, da Universidade de Santiago de Compostela, nos
últimos seis anos

1.38

8521 (10/POC-002042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Ferrol, da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos

1.39

8522 (10/POC-002043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, nos
últimos seis anos

1.40

8523 (10/POC-002044)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou
no Campus de Vigo, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

1.41

9687 (10/POC-001673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio en relación cos
achados arqueolóxicos da cova de San Xoán Vello e a cova da Doncela,
situadas na parroquia de San Xoán de Covas, no concello de Viveiro, as
súas previsións respecto da súa inclusión no Catálogo do patrimonio
cultural de Galicia e as outras medidas que vai adoptar para a súa
protección e posta en valor
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017

Punto 2.

Proposicións non de lei en comisión

2.1

1553 (10/PNC-000157)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, coa participación das entidades
representativas da comunidade educativa, dun plan específico de ensino
para o medio rural e a montaña, así como a modificación, dentro do seu
marco, dos criterios que están a rexer o transporte escolar
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 21, do 29.11.2016

2.2

9664 (10/PNC-001011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a inscrición no Rexistro da Propiedade do pazo de Meirás como ben
de interese cultural
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 124, do 07.06.2017

2.3

10226 (10/PNC-001058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e aprobación polo Goberno galego dun plan de usos
para a illa de San Simón, a súa declaración como Illa da Memoria e a
potenciación do seu carácter público, a súa condición de BIC e de parte da
Rede Natura
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 128, do 14.06.2017

2.4

10487 (10/PNC-001086)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación
coa declaración do castro de San Cibrao de Las-Ourantes e da ara romana
de Eiras como bens de interese cultural e as actuacións tendentes á
conservación, protección e divulgación do patrimonio de San Amaro,
Punxín e concellos limítrofes, así como para establecer as medidas
necesarias para protexer os dereitos das comunidades de montes
propietarias dos terreos onde se atopa o patrimonio
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 132, do 21.06.2017

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, 28 de xuño de 2017
Antonio Mouriño Villar
3UHVLGHQWHGD&RPLVLyQ
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1.

Preguntas orais en comisión

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura
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Hora: 10:30
Orde do día

1.1

3491(10/POC-000571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre a dispoñibilidade pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria dalgún estudo que
permita identificar a posible existencia de zonas nas que se
dea algunha desviación na renda per cápita familiar, e, se é
o caso, as medidas previstas para diminuír o impacto desa
diferenza na educación do alumnado
Publicación da iniciativa, 54, 27.01.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado 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.

No Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2016 publícase a Orde do 27
de decembro de 2016 pola que se amplían os importes para o financiamento das
axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado
matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación
especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar
2016/17.
Esta orde amplía en 1.550.300 € a cantidade destinada na Orde do 27 de abril de
2016 (Diario Oficial de Galicia do 16 de maio) para esa mesma finalidade, que
era de 3.300.000 euros para o ano 2016, e na contía de 400.000 euros para o ano
2017.
Falamos, en resumo, dun total de 5.250.300 € que se destinan a axudas directas
ás familias a razón de 50 € para aquel alumnado matriculado en educación
primaria, secundaria obrigatoria e educación especial con renda per cápita
familiar igual ou inferior a 5.400 €. Isto supón a concesión de 105.006 axudas.

Se empregamos os datos feitos públicos pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, temos que o número (provisional) de alumnos
matriculados nas etapas ás que fan referencia as ordes citadas son 223.972
(134.498 en educación primaria, 1.341 en educación especial e 88.133 en
educación secundaria obrigatoria).

Os dous últimos parágrafos levan á conclusión de que un 46,88 % do alumnado
matriculado en centros sostidos con fondos públicos, é dicir, públicos e privados
concertados, necesita este tipo de axuda.
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Grupo Parlamentario

Por último, a mencionada Orde do 27 de decembro de 2016 amplía a cantidade
pola existencia de remanentes no mesmo servizo ao que corresponde a aplicación
orzamentaria 10.60.423A.480.0, isto é á Dirección Xeral de Centros e Recursos
Humanos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Sobre a base do anterior o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas:

1ª) Ten a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria algún
estudio que permita identificar se existen ou non zonas da comunidade autónoma
na que se dea algunha desviación na renda per cápita familiar?

2ª) De non ter ese estudio, que razóns xustifican ese feito?

3ª) De ter ese estudio e existir zonas identificadas con menor renda per cápita,
que medidas ten pensado adoptar ao respecto para reducir o impacto desa
diferenza sobre a educación do alumnado?

Pazo do Parlamento, 16 de xaneiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/01/2017 19:04:01
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/01/2017 19:04:13
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1.2

3258(10/POC-002010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre a participación da Secretaría Xeral de Política
Lingüística no certame anual de novela xacobea creado pola
Academia Xacobea, a posibilidade de presentación dun texto de
ficción en castelán establecida nas bases do premio, así como
a achega económica desa secretaría para este

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
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 escrita.
Os medios de comunicación acaban de anunciar a creación da Academia Xacobea,
unida á “Orden del Camino de Santiago” e dirixida por Xesús Palmou.
Esta Academia puxo en marcha un certame anual de novela xacobea da man e coa
colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística que se fallará neste ano
2017. As bases deste premio, que ascenderá á nada desprezable cantidade de 12.000
euros, establecen que os participantes deberán presentar un texto de ficción de,
cando menos, 200 páxinas, podendo facelo tanto en galego como en castelán
indistintamente.
Isto quere dicir que podemos atoparnos coa situación de que a Secretaría Xeral de
Política Lingüística da Xunta de Galicia pode distinguir e premiar con 12.000 euros
unha novela escrita en castelán, o que cremos que é antitético e impropio cas súas
obrigas.
Por riba, isto sucede nun contexto de fortísimos recortes no orzamento da Secretaría
Xeral que caeron un 70% dende 2010.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Participa a Secretaría Xeral de Política Lingüística neste premio literario da
Academia Xacobea?
2.ª) Está de acordo o Secretario Xeral en participar nun certame que pode premiar
novelas escritas en castelán?
3.ª) Os 12.000 euros no premio deste certame os achega integramente a Secretaria
Xeral de Política Lingüística?
4.ª) Como valora que a Secretaria xeral de Política Lingüística poda premiar a unha
novela escrita en castelán?
5.ª) Que aporta a política lingüística da Xunta de Galicia participar en premios
como o referido?
6.ª) Que beneficios pode aportar esta participación a normalización da lingua
galega?
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7.ª) Aporta algo máis a Consellería de Cultura á Academia Xacobea?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2017
Asdo.:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/01/2017 10:52:46
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 13/01/2017 10:52:58
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1.3

3259(10/POC-002011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre os datos referidos ao convenio de colaboración asinado
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria coa Academia Xacobea e os beneficios que esta
colaboración supón para Galicia

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
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 escrita.
A “Orden del Camino de Santiago” fixo publica recentemente, coa participación
dun alto cargo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a
creación da “Academia Xacobea” dirixida por Xesús Palmou.
Nesta presentación fíxose fincapé de que esta Academia nacía apoiada pola
Consellería de Cultura a través dun convenio de colaboración.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) En que consiste a colaboración da Consellería de Cultura coa Academia
Xacobea?
2.ª) Que puntos inclúe o convenio firmado con dita Academia?
3.ª) A canto ascende a colaboración económica da Consellería de Cultura con esta
Academia?
4.ª) Cales son as causas que motivan que a Consellería de Cultura vexa como
beneficioso para Galicia a colaboración con esta Academia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2017
Asdo.:

Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/01/2017 10:52:16
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 13/01/2017 10:52:27
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Día: 06.07.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.4

3260(10/POC-002012)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre os datos referidos ao convenio de colaboración asinado
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria coa Academia Xacobea e os beneficios que esta
colaboración supón para Galicia

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
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 escrita.
A “Orden del Camino de Santiago” fixo publica recentemente, coa participación
dun alto cargo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a
creación da “Academia Xacobea” dirixida por Xesús Palmou.
Nesta presentación fíxose fincapé de que esta Academia nacía apoiada pola
Consellería de Cultura a través dun convenio de colaboración.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) En que consiste a colaboración da Consellería de Cultura coa Academia
Xacobea?
2.ª) Que puntos inclúe o convenio firmado con dita Academia?
3.ª) A canto ascende a colaboración económica da Consellería de Cultura con esta
Academia?
4.ª) Cales son as causas que motivan que a Consellería de Cultura vexa como
beneficioso para Galicia a colaboración con esta Academia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2017
Asdo.:

Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 13/01/2017 10:52:16
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 13/01/2017 10:52:27
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Día: 06.07.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.5

3846(10/POC-002030)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 3 máis
Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio en
relación co impacto no castro de Montealegre, en Domaio
(Moaña), da execución das obras para o desdobramento do
corredor do Morrazo, o informe emitido ao respecto e as
actuacións previstas para a súa preservación

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, Abel Losada Álvarez, María Luisa
Pierres López e Manuel Luis Álvarez Martínez, deputadas e
deputados 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 escrita.

A realización das obras de desdobramento do corredor do Morrazo van
supoñer a desaparición dunha parte importante do castro de
Montealegre, radicado na parroquia de Domaio, concello de Moaña.
Este castro é un dos maiores existentes en Galicia, cunha superficie de
3 hectáreas, e tamén un dos máis interesantes. A súa importancia xa era
coñecida pero as escavacións de urxencia que se están levando a cabo a
poñen aínda máis de releve.
Nestes traballos realizados dende maio no castro, apareceron máis de
20.000 pezas de cerámica, metal e pedra, entre elas unha escultura
antropomorfa duns 60 cm. de granito que interprétase como a
representación dun guerreiro castrexo.
Outros grandes achados son o viario de acceso ao castro, algo que non
é común en Galicia e que será totalmente destruído polas obras, e o
concheiro colectivo de 2.000 anos de antigüidade.
Ademais neste xacemento castrexo atópanse unha serie de petróglifos
declarados BIC en 1974.
Aínda poderiamos engadir mais achados e características que fan do
castro de Montealegre un referente da cultura castrexa e da Idade de
Ferro non soamente do Morrazo, senón de Galicia.
O feito de que o castro sexa destruído polas obras da autovía do
Morrazo está provocando o rexeitamento, a denuncia e as protestas da
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

veciñanza e asociacións da zona, apoiadas polo Concello que aprobou
unha moción por unanimidade cunha serie de peticións para evitar a
destrución do castro, entre elas a busca dunha alternativa que modifique
o proxecto de desdobramento do corredor nesta zona, peticións que
foron trasladadas a Dirección Xeral de Patrimonio.
A Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia indica,
no artigo 34.1 que “Todos os plans, programas e proxectos relativos a
ámbitos como a paisaxe, o desenvolvemento rural ou as infraestruturas
ou calquera outro que poida supoñer unha afección ao patrimonio
cultural de Galicia pola súa incidencia sobre o territorio, deberán ser
sometidos ao informe da consellaría competente en materia de
patrimonio cultural, que establecerá as medidas protectoras, correctoras
e compensatorias que considere necesarias para a salvagarda do
patrimonio cultural afectado, sen prexuízo das súas competencias para a
posterior autorización das intervencións que puideren derivar dos
documentos en trámite”, polo tanto é a Dirección Xeral de Patrimonio a
que ten a maior responsabilidade neste problema, e dela depende
calquera decisión sobre a realización da autovía e a afectación do castro
de Montealegre.
Polo exposto, as deputadas e deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Como valora a Dirección xeral de Patrimonio a destrución dunha
parte importante do castro de Montealegre polas obras de
desdobramento do corredor do Morrazo?
2.ª) Emitiu a Dirección Xeral de Patrimonio informe positivo sobe estas
obras na zona do castro de Montealegre?
3.ª) En que se baseou para facelo?
4.ª) Vai desenvolver algunha acción para salvagardar o castro de
Montealegre?
5.ª) Vaise levar a cabo a escavación total do xacemento o só dunha
parte?
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6.ª) Como valora a Dirección Xeral de Patrimonio as peticións
realizadas polo Concello de Moaña para protexer o citado castro e que
non sexa destruído polas obras da autovía?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Abel Losada Álvarez
María Luisa Pierres López
Manuel Luis Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/01/2017 12:41:31
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/01/2017 12:41:40
María Luisa Pierres López na data 20/01/2017 12:41:46
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 20/01/2017 12:41:51

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

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Día: 06.07.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.6

4366(10/POC-002013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre a valoración e as decisións adoptadas pola Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación
co achado dun túnel na muralla romana de Lugo, a realización
dalgunha investigación ao respecto e, se é o caso, as súas
conclusións, así como as actuacións previstas para a súa
conservación

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e
deputado 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 escrita.
A maior evidencia de que a muralla de Lugo necesita dun proxecto
serio e amplo de investigación, e o feito de que cada vez que se realiza
algún traballo de rehabilitación ou consolidación nela, atópase algo
novo e descoñecido.
Así, no mes de xullo, cando se estaban realizando obras de
consolidación no cubo VI, atopouse un túnel na muralla, do que parece
que se tiñan referencias orais, pero ningunha constatación arqueolóxica.
Polas noticias que a consellería foi dando, parece que a entrada do túnel
estaba case tapada por un pozo da rede de saneamento da cidade e que
foi parte dun canal de augas residuais. A entrada é angosta pero no
interior ten unha altura considerable que permite estar de pé a unha
persoa.
Dende o primeiro momento xurdiron diversas teorías, como que podía
ser construído para evacuar as augas dunha curtiduría que se situaba no
terreo colindante na idade medieval ou moderna, dado que aparece
tamén un muro de mampostería xusto enfronte da entrada do túnel que
podería formar parte do pilón de dita curtiduría.
Ao parecer fixéronse análises dos restos para ter unha datación clara e,
aínda que o principio se cría que era medieval, a conclusión que se deu
a coñecer é que era romano, construído polo tanto formando parte xa da
muralla dende o inicio o que o fai un achado enormemente interesante e
que pode ampliar en gran medida o noso coñecemento sobre este
Patrimonio da Humanidade.
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Pero dende esta noticia da datación dada a coñecer en agosto, nada
mais se soubo sobre o túnel nin sobre a actividade da consellería sobre
este achado.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Dende logo consideramos que este descubrimento é de grande
importancia e que polo tanto ten que ser obxecto dunha ampla
investigación arqueolóxica que non só chegue a conclusións sobre as
características e utilidade do túnel, senón tamén sobre a propia
construción da muralla e que permita á consellería tomar decisións
sobre este túnel e sobre como conservalo.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Que valoración fai a Consellería de Cultura do descubrimento dun
túnel na muralla de Lugo?
2.ª) Que decisións foron tomadas pola dita consellería respecto á
achado do túnel?
3.ª) Se está levando a cabo unha investigación sobre a orixe,
características e utilidade do dito túnel?
4.ª) Cando comezou e canto durará esta investigación?
5.ª) Ten a consellería algunha conclusión sobre este achado? Que
coñece ata o momento?
6.ª) Segundo o que pode coñecer a consellería, ten algún proxecto ou
decisión sobre que facer co túnel e a súa conservación?
Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Maria de la Concepción Burgo López na data 01/02/2017 13:36:28
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/02/2017 13:36:34
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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4410(10/POC-002014)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre as razóns da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria para non realizar a avaliación anual
establecida na disposición adicional quinta do Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non
universitario, e as previsións ao respecto

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e
deputado 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 escrita
A disposición adicional quinta do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para
o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia afirma
textualmente: “ Con periodicidade anual, despois de finalizar o curso
escolar, a consellería competente en materia de educación avaliará os
resultados derivados da aplicación deste decreto e desenvolverá cantas
disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación
dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao
marco dun ensino plurilingüe e á plena aplicación da Carta europea das
linguas rexionais ou minoritarias”
Nos sete anos que leva en vigor o decreto, este obriga nunca foi
cumprida polo goberno de Galicia e, polo tanto, non hai ningunha
avaliación dos resultados que tivo e está a ter, o chamado decreto do
plurilingüismo.
Esta falta de avaliación e o incumprimento por parte da Xunta de
Galicia, foron denunciados mesmo no Informe sobre a aplicación da
Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias en Galicia.
Son moitas as voces que alertan dos efectos negativos da aplicación do
decreto do plurilingüismo, entre elas o citado informe que manifesta
claramente a preocupación do Consello de Europa polos efectos
negativos que están a ter por canto reduce a un terzo o uso da lingua
propia no ensino, mentres prohibe o uso do galego en materias como
as matemáticas a física e química.
O citado informe está a denunciar algo evidente como é a redución
gradual da presenza do galego no ensino medio, e o forte retroceso do
seu uso nos niveis educativos de infantil e primaria o que impide unha
correcta formación dos nenos e nenas na lingua propia.
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por outra parte, as estatísticas indican que nos últimos anos hai un
crecemento moi importante do número de persoas que nunca utilizan o
galego, mentres que entre a xente nova das cidades o uso do noso
idioma é moi escaso, e institucións tan importantes como a Real
Academia Galega e o Consello da Cultura Galega consideran que este
decreto constitúe un retroceso para a consecución da normalización
lingüística.
Con todos estes elementos é evidente que se fai absolutamente
necesario avaliar as consecuencias da aplicación do Decreto 79/2010.
Así o ven tamén as Universidades galegas que se ofreceron a realizar
este traballo dende a súa alta cualificación profesional e a súa grande
experiencia.
Os socialistas consideramos que o goberno galego non pode continuar
sen analizar cientificamente os resultados da aplicación do decreto do
plurilingüismo, e que
son os equipos de investigación das
universidades galegas os mais adecuados para realizar unha avaliación
científica, seria, transparente, rigorosa e obxectiva dos resultados da
aplicación do decreto 79/2010.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Por que a Consellería de Cultura e Educación incumpre o Decreto
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non
universitario e non realizou en sete anos a avaliación dos resultados da
aplicación de dito decreto?
2.ª) Como valora o ofrecemento das universidades galegas para realizar
esta avaliación?
3.ª) Como valora que o Informe sobre o cumprimento das obrigas da
Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias reproche ao
Goberno de Galicia non ter feito esta avaliación?
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4.ª) Pensa a Consellería avaliar os resultados da aplicación do Decreto
79/2010?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 1 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/02/2017 19:03:37
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/02/2017 19:03:45
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4433(10/POC-002015)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto do estado en que se atopa o
castelo de Doiras, na parroquia de Santa María de Vilarello,
no concello de Cervantes, e as súas previsións respecto do
mantemento de conversas cos seus titulares para axudar á súa
rehabilitación, conservación e posta en valor

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e
deputado pertencente 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 escrita.
A comarca dos Ancares ten un amplo patrimonio artístico entre o que
destaca o castelo de Doiras, na parroquia de Santa María de Vilarello,
no concello de Cervantes.
Este castelo, verdadeiro símbolo da comarca e referente das fortalezas
medievais, é un BIC dende 1994 e nos últimos días foi noticia porque o
colectivo Patrimonio dos Ancares deu a coñecer -e entregou á Xunta de
Galicia- un informe alertando de danos na fortaleza e dos efectos do
abandono.
O castelo de Doiras pertence a Fundación Xosé de Soto e o seu
secretario negou que o estado da fortaleza fora de abandono dado que
realizan traballos periódicos de mantemento, tendo programadas varias
accións para 2017, aínda que recoñece que a Fundación non ten os
medios económicos suficientes para rehabilitar totalmente e poñer en
valor esta fortaleza.
A responsabilidade do mantemento e da protección dun BIC é
innegablemente do propietario pero tamén da Comunidade Autónoma
que non pode estar impasible ante o deterioro dun patrimonio
monumental de esta importancia ademais de ter todas as competencias
por lei.
Por outra parte sería importante tamén poñelo en valor como recurso
turístico que axude a conseguir unha economía sustentable na zona
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
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1.ª) Como valora a Consellería de Cultura a situación do castelo de
Doiras?
2.ª) Considera que sería importante a súa rehabilitación?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3.ª) Ten pensado falar coa propiedade para axudar á rehabilitación,
conservación e posta en valor do castelo?
Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/02/2017 11:46:21
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 02/02/2017 11:46:29
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4035(10/POC-002061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en relación coa
situación do Ateneo de Ourense

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción
Burgo López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados
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 por escrito.
No ano 1969, rematado o que en Ourense é coñecido como “edificio da
Torre”, a caixa de aforros propietaria deste, e en compensación polos
problemas urbanísticos xurdidos derivados da construción do mesmo,
cedeu varias dependencias deste edificio, que foi declarado “edificio
singular”, á cidade. Nun deses locais, na entreplanta, asentouse o Ateneo,
cuxo aluguer pagaba primeiro o Ministerio de Información e Turismo, e
posteriormente a Xunta de Galicia.
O Ateneo, nunha época na que o debilitamento da ditadura comezaba a ser
patente, fomentou as actividades de oposición ao franquismo favorecendo a
confluencia de diversos movementos de protesta, sendo dende os seus
inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e un referente de
tolerancia e diversidade. Este espazo aberto á sociedade aglutinou a
persoeiros do mundo da cultura e da sociedade ourensán tan insignes coma
os escritores Vicente Risco e Blanco Amor, o doutor Cabaleiro Goás, o
pintor Xaime Quesada, ou aos políticos Celso Montero e Peña-Rey. Coa
chegada da democracia o Ateneo mantivo a súa acción, formando parte da
súa programación actividades culturais, roldas de prensa de plataformas
cidadás, actos de solidariedade, debates políticos, ou actividades varias
como campionatos de xadrez.
O ano 2010 marcou o comezo dun camiño complicado e complexo que
chega ata o día de hoxe, cun futuro incerto para a supervivencia da
entidade. Unha orde de desaloxo, froito de intereses urbanísticos e
económicos ante a que a Xunta de Galicia reaccionou con resignación e
complicidade, obrigaba ao Ateneo a abandonar os seus locais históricos, o
que supoñía ter que asumir un custo ata entón inexistente: o pago dun
aluguer. Finalmente en novembro do ano 2011 prodúcese o desaloxo do
espazo que viña ocupando tradicionalmente esta institución.

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

Grupo Parlamentario

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Tras idas e vindas, o Ateneo instalouse finalmente, compartindo local co
Club de Tenis de Ramirás, quen lles cedeu parte das instalacións. Pero en
2014, o baixo no que se atopa foi posto á venda, e cando esta se produza, se
os novos donos non permiten ao Ateneo continuar, a entidade enfrontarase,
con toda probabilidade, ao final do seu camiño, xa que lle resultará moi
difícil atopar outro espazo cuxo custo poida asumir.
Neste contexto, o 9 de marzo de 2016 aprobouse na Comisión 4ª de
Educación e Cultura unha proposición non de lei do Grupo Socialista,
segundo a cal se chegaba ao seguinte acordo: “O Parlamento galego insta a
Xunta de Galicia a consultar co Ministerio de Hacienda do Estado Español
o rexistro de locais baleiros de titularidade pública, para que se abra un
proceso de negociación encamiñado a dotar dun local ao Ateneo de
Ourense para que continúe coa súa actividade sen ánimo de lucro
garantindo que os contactos se produzan no prazo máximo dun mes”.
Posteriormente, preguntado polo Grupo Socialista no Pleno do Parlamento
de Galicia sobre a situación no que se atopaban as negociacións para dotar
ao Ateneo de Ourense dun local, o Conselleiro de Cultura afirmaba que “o
20 de abril a Consellería recibira unha notificación da Delegación de
Economía e Facenda onde se comunicaba que, tendo en conta as
características do espazo demandado e tendo en conta o inventario de bens
que tiña a Axencia Tributaria, a axencia estatal en Ourense non dispuña de
locais baleiros adecuados ás necesidades demandadas”, ao tempo que
recoñecía que “existen locais, pero agora hai que ver se eses locais que
existen cumpren os requisitos demandados e comunicados por parte da
directiva á Consellería.”
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Achegou o Goberno galego algunha axuda económica ao Ateneo de
Ourense na pasada lexislatura?
2. En caso afirmativo, cal foi a contía total das axudas que se achegaron
a esta entidade?
3. Durante estes derradeiros meses, mantivo o Goberno galego contactos
coa directiva do Ateneo de Ourense para aportar solucións á situación
na que se atopa esta entidade?
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4. Ten previsto a Xunta de Galicia retomar durante esta X lexislatura os
contactos co Ministerio de Hacienda do Goberno de España para
dotar ao Ateneo de Ourense dun local de titularidade pública?
5. Contempla o Goberno galego a posibilidade de, no caso de que non
existan locais de titularidade pública do Ministerio de Hacienda,
poñer a dispor desta entidade un espazo de titularidade pública
dependente da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 24 de xaneiro de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 24/01/2017 19:04:41
Raúl Fernández Fernández na data 24/01/2017 19:04:47
Maria de la Concepción Burgo López na data 24/01/2017 19:04:56
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 24/01/2017 19:05:03
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4184(10/POC-002063)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as medidas adoptadas
polo Goberno galego en relación cos problemas de temperatura
existentes no IES As Lagoas, de Ourense, así como as súas
previsións respecto da execución dalgunha reforma nos
vindeiros meses
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Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Luis Manuel
Alvarez Martínez e Concepción Burgo López, deputadas e deputados
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 por escrito.
O edificio do IES As Lagoas, situado en Ourense, estreouse en novembro
de 1977 para o comezo do curso escolar 77-78, foi o terceiro instituto de
bacharelato da cidade. As súas características construtivas dificultan
conseguir un bo illamento térmico, notándose especialmente o frío en
situacións concretas, como a actual etapa de xeadas continuadas ou en días
como a volta ás clases tras as vacacións do Nadal, chegando o alumnado
así como as e os docentes a soportar en ocasións nas aulas temperaturas que
non superan os 13ºC. Detectada que a causa destas temperaturas é
claramente un problema de eficiencia enerxética, colocáronse no centro
instrucións e recomendacións para paliar os defectos de illamento, pero a
solución definitiva sería unha reforma de certa envergadura económica. Esa
necesidade está sempre presente nas memorias de orzamentos do centro
que se envían á Xunta de Galicia, mais o problema segue sen ser resolto
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Coñece a Xunta de Galicia as baixas temperaturas que se rexistran nas
aulas do IES As Lagoas?
2. En caso afirmativo, que medidas tomou ao respecto para intentar
paliar esta situación?
3. Realizou o Goberno galego algún estudo técnico sobre a eficiencia
enerxética deste centro?
4. Ten previsto a Xunta de Galicia facer algún estudo para mellorar o
illamento térmico das aulas do IES As Lagoas?
5. Vai o Goberno galego a acometer nos vindeiros meses algunha
reforma neste centro de ensino?
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6. En caso afirmativo, en que van a consistir ditas reformas?

Pazo do Parlamento, 27 de xaneiro de 2017
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 27/01/2017 13:55:28
Raúl Fernández Fernández na data 27/01/2017 13:55:35
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/01/2017 13:55:41
Maria de la Concepción Burgo López na data 27/01/2017 13:55:48
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4611(10/POC-002066)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o remate
das obras de rehabilitación e acondicionamento, así como a
apertura ao público das instalacións do mosteiro de San
Clodio, no concello de Leiro, os servizos relacionados co
termalismo que se van pór en marcha nel e as medidas que vai
adoptar a Xunta de Galicia para potenciar e difundir os
recursos turísticos dese termo municipal

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Manuel
Pérez Seco, Abel Losada Alvarez, Concepción Burgo López e Luis
Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados 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 por escrito.
O Mosteiro de San Clodio foi declarado, xunto á ponte do mesmo nome,
Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931. A súa orixe non está
totalmente claro. Algunhas fontes sitúano no século VI. Para outros
estudosos, como Sandoval e Yepes, foi fundado no ano 928. Nun primeiro
momento estivo a disposición dos monxes negros da orde de San Benito,
quen o converteu nun núcleo agrícola próspero. Desde el introduciuse o
cultivo da vide nesta zona. A partir de 1225 ata a exclaustración foi
cisterciense, e novamente beneditino desde finais do século XIX.
Na fachada monasterial pódese vela cruz de Caravaca coñecida como
"Divina Reliquia", venerada polos aldeáns e aldeás para librar ás vides da
saraiba.
A igrexa do mosteiro, que leva o nome de Santa María, é de estilo gótico e
conta con tres ábsidas en correspondencia coas naves. A imaxe da virxe
ocupa o retablo maior rodeada de santos e santas das ordes que nalgún
momento ocuparon o mosteiro. É reseñable a fachada barroca do antigo
palacio abacial. Hoxe o antigo mosteiro, tras un proceso de restauración,
foi convertido en hotel.
Dende o mes de setembro do ano pasado o mosteiro está pechado polas
obras que afectan á nave lateral deste complexo, que ten a súa orixe no
século X, o que supón un grave prexuízo para a actividade turística desta
zona, sen que polo de agora se dera por parte do Goberno autonómico unha
data aproximada da apertura ao público do mesmo. Dende hai anos veñen
anunciando diferentes cargos da Xunta de Galicia a posta en marcha neste
mosteiro do primeiro espazo de viñoterapia de Galicia.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
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de Galicia

1. Segundo o Goberno galego, cando está previsto que rematen as obras
de rehabilitación e acondicionamento do Mosterio de San Clodio?
2. Cando se prevé a apertura ao público das instalacións do Mosteiro de
San Clodio?
3. Que servizos relacionados co termalismo teñen previsto poñerse en
marcha neste espazo?
4. Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia para potenciar e difundir
os recursos turísticos asociados á este concello?
Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Abel Losada Alvarez
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2017 18:56:07
Raúl Fernández Fernández na data 06/02/2017 18:56:18
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/02/2017 18:56:23
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/02/2017 18:56:29
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/02/2017 18:56:37
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Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/02/2017 18:56:43

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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5353(10/POC-002016)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das
modificacións introducidas polo Goberno central no sistema de
concesión de bolsas universitarias estatais

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e
deputado 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 escrita.
Unha política educativa baseada na EQUIDADE é a única que nos fai a
todos
iguais,
independentemente
das
nosas
condicións
socioeconómicas. Un dos instrumentos fundamentais para conseguilo é
unha política de becas que chegue a toda aquela cidadanía con
problemas económicos para poder estudar.
A combinación de recortes orzamentarios, reformas legais e decisións
de xestión conduciron a un cambio de modelo que implica unha
regresión importante nun dereito fundamental como é a educación,
sacrificando a equidade que constituíra unha das nosas maiores
fortalezas educativas e deixando un futuro de oportunidades educativas,
accesible para uns poucos.
Un dos capítulos de maior regresión é o das axudas e becas ao estudo.
Entre as primeiras medidas que tomou o Goberno do Partido Popular
nestes “cinco anos negros” para a educación no noso país está a
promulgación de dous Reais Decretos: O Real Decreto Lei 14/2012, do
20 de abril, que regulamenta a modificación dos prezos públicos das
taxas universitarias existentes ata ese momento, e o Real decreto
1000/2012, do 29 de xuño, que modificou totalmente as condicións
para poder ser beneficiario dunha bolsa de estudos. A partir do curso
2012/2013 prodúcese unha auténtica discriminación cara ao alumnado
bolseiro, xa que agora esíxeselles, ademais de cumprir os topes de
renda e patrimonio, unha nota media dun 5´5 puntos, para bacharelato,
e 6´5 puntos, para unha beca universitaria, rompéndose a igualdade ata
entón de que cun 5 podían estudar os que tiñan recursos económicos e
os que non, mediante becas.
Pero a aplicación do novo sistema de concesión de bolsas, non só
castiga aos que menos teñen, esixíndoselles máis notas que aos que non
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necesitan beca, senón que, ademais, rebáixaselles a contía da mesma.
Crea ademais incerteza, xa que se divide a beca nunha cantidade fixa e
outra variable, dependendo esta última da existencia de recursos
económicos, polo que o alumnado non sabe ao comezar o curso a
cantidade que van recibir.
Con este Real decreto rómpese coa consideración da beca como
“dereito subxectivo” para todos os alumnos que aproben e que non
dispoñan de recursos económicos, xa que agora vai depender da
cantidade económica dispoñible nos orzamentos.
Neste cinco anos a contía media das becas baixou en máis dun quince
por cento e, nas becas compensatorias dedicadas ao alumnado con
menos recursos económicos e que necesitan residencia para estudar
unha carreira universitaria, a baixada foi de máis dun corenta por
cento.
Todo isto afecta claramente aos nosos estudantes. Dende a aplicación
do decreto 1000/2012, miles de alumnos/as galegos/as perderon as súas
becas ou non puideron acceder a elas, e outros miles verán reducidas
drasticamente as cantidades percibidas.

Ademais, o novo sistema tivo enormes dificultades de aplicación pola
falta de coherencia, previsión e incerteza. Entre as máis graves están o
atraso no pago das becas, unha diminución xeneralizada na contía das
mesmas, á que se engade a imposibilidade de coñecer con suficiente
antelación a contía e, por tanto, a dificultade de reclamar en caso de
recibir unha beca inferior.
Esta reforma foi tamén un exemplo da falta de diálogo e participación
na toma de decisións das políticas en materia educativa. A reforma do
sistema de becas implantada polo PP foi unha decisión unilateral que
obviou, non só ás partes afectadas, sobre todo o alumnado, senón que,
ademais, incumpriu a propia normativa que obriga a convocar o
Observatorio de Becas, foro pertinente para a toma de decisións nesta
materia, creado a través do Real Decreto 1.220/2010, de 1 de outubro.
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Todo isto afecta claramente aos nosos estudantes. Dende a aplicación
do decreto 1000/2012, do 29 de xuño, miles de alumnos/as galegos/as
perderon as súas becas ou non puideron acceder a elas, e outros miles
verán reducidas drasticamente as cantidades percibidas provocando
desigualdade e exclusión
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan a seguinte
pregunta:
Como valora o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria as consecuencias negativas que teñen para os
universitarios galegos os cambios decididos polo Goberno do sr. Rajoy
no sistema de concesión de bolsas estatais?
Pazo do Parlamento, 17 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/02/2017 13:43:01
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 17/02/2017 13:43:08
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5355(10/POC-002017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre as consecuencias para os estudantes galegos das
modificacións introducidas polo Goberno central no sistema de
concesión de bolsas universitarias estatais, as achegas
económicas que ten realizar o Goberno galego para palialas e
a garantía da equidade e a igualdade de condicións nos
actuais sistemas estatal e autonómico
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Partido dos
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e
deputado 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 escrita.
Unha política educativa baseada na EQUIDADE é a única que nos fai a
todos
iguais,
independentemente
das
nosas
condicións
socioeconómicas. Un dos instrumentos fundamentais para conseguilo é
unha política de becas que chegue a toda aquela cidadanía con
problemas económicos para poder estudar.
A combinación de recortes orzamentarios, reformas legais e decisións
de xestión conduciron a un cambio de modelo que implica unha
regresión importante nun dereito fundamental como é a educación,
sacrificando a equidade que constituíra unha das nosas maiores
fortalezas educativas e deixando un futuro de oportunidades educativas,
accesible para uns poucos.
Un dos capítulos de maior regresión é o das axudas e becas ao estudo.
Entre as primeiras medidas que tomou o Goberno do Partido Popular
nestes “cinco anos negros” para a educación no noso país está a
promulgación de dous Reais Decretos: O Real Decreto Lei 14/2012, do
20 de abril, que regulamenta a modificación dos prezos públicos das
taxas universitarias existentes ata ese momento, e o Real decreto
1000/2012, do 29 de xuño, que modificou totalmente as condicións
para poder ser beneficiario dunha bolsa de estudos. A partir do curso
2012/2013 prodúcese unha auténtica discriminación cara ao alumnado
bolseiro, xa que agora esíxeselles, ademais de cumprir os topes de
renda e patrimonio, unha nota media dun 5´5 puntos, para bacharelato,
e 6´5 puntos, para unha beca universitaria, rompéndose a igualdade ata
entón de que cun 5 podían estudar os que tiñan recursos económicos e
os que non, mediante becas.
Pero a aplicación do novo sistema de concesión de bolsas, non só
castiga aos que menos teñen, esixíndoselles máis notas que aos que non
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necesitan beca, senón que, ademais, rebáixaselles a contía da mesma.
Crea ademais incerteza, xa que se divide a beca nunha cantidade fixa e
outra variable, dependendo esta última da existencia de recursos
económicos, polo que o alumnado non sabe ao comezar o curso a
cantidade que van recibir.
Con este Real decreto rómpese coa consideración da beca como
“dereito subxectivo” para todos os alumnos que aproben e que non
dispoñan de recursos económicos, xa que agora vai depender da
cantidade económica dispoñible nos orzamentos.
Neste cinco anos a contía media das becas baixou en máis dun quince
por cento e, nas becas compensatorias dedicadas ao alumnado con
menos recursos económicos e que necesitan residencia para estudar
unha carreira universitaria, a baixada foi de máis dun corenta por
cento.
Todo isto afecta claramente aos nosos estudantes. Dende a aplicación
do decreto 1000/2012, miles de alumnos/as galegos/as perderon as súas
becas ou non puideron acceder a elas, e outros miles verán reducidas
drasticamente as cantidades percibidas.

Ademais, o novo sistema tivo enormes dificultades de aplicación pola
falta de coherencia, previsión e incerteza. Entre as máis graves están o
atraso no pago das becas, unha diminución xeneralizada na contía das
mesmas, á que se engade a imposibilidade de coñecer con suficiente
antelación a contía e, por tanto, a dificultade de reclamar en caso de
recibir unha beca inferior.
Esta reforma foi tamén un exemplo da falta de diálogo e participación
na toma de decisións das políticas en materia educativa. A reforma do
sistema de becas implantada polo PP foi unha decisión unilateral que
obviou, non só ás partes afectadas, sobre todo o alumnado, senón que,
ademais, incumpriu a propia normativa que obriga a convocar o
Observatorio de Becas, foro pertinente para a toma de decisións nesta
materia, creado a través do Real Decreto 1.220/2010, de 1 de outubro.
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Todo isto afecta claramente aos nosos estudantes. Dende a aplicación
do decreto 1000/2012, do 29 de xuño, miles de alumnos/as galegos/as
perderon as súas becas ou non puideron acceder a elas, e outros miles
verán reducidas drasticamente as cantidades percibidas provocando
desigualdade e exclusión
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Como valora o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria as consecuencias negativas que teñen para os
universitarios galegos os cambios decididos polo Goberno do sr. Rajoy
no sistema de concesión de bolsas estatais?
2.º) Como valora que a Comunidade Autónoma de Galicia teña que
dedicar fondos públicos para paliar, aínda que escasamente, algunhas
das consecuencias do decreto de modificación da concesión de bolsas
feito polo Goberno do sr. Rajoy?
3.ª) Considera o conselleiro que os sistemas actuais de bolsas estatais e
autonómico aseguran a equidade e a igualdade de condicións para os
galegos e galegas que queren desenvolver estudos universitarios?

Pazo do Parlamento, 17 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 17/02/2017 13:42:21
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 17/02/2017 13:42:28

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

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura
Día: 06.07.2017
Hora: 10:30
Orde do día

1.14

5424(10/POC-002018)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre as razóns que propiciaron a dimisión da metade dos
membros do tribunal de selección de actores e actrices para a
posta en escena de dúas obras de Valle-Inclán polo Centro
Dramático Galego, así como as actuacións previstas pola Xunta
de Galicia para garantir a liberdade artística dese tribunal

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
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 escrita.
Acaba de dimitir a metade dos membros do tribunal encargado da selección de
actores para as dúas obras de Valle-Inclán -A filla do capitán e As galas do
defunto-, que o Centro Dramático Galego vai poñer en escena, debido á falta de
liberdade para realizar a súa función e as trabas postas pola Administración á labor
creativa.
Consideramos que esta situación é grave, porque indica unha inxerencia inaceptable
da Administración na labor dun tribunal, máxime cando xa houbo dúbidas sobre o
desenvolvemento deste proceso de selección de actores e actrices cando se
cambiaron os requisitos sobre o coñecemento esixido de galego.
É necesario que a Consellería de Cultura e Agadic dean explicacións inmediatas
sobre o sucedido con este tribunal de selección.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Que motivos propiciaron a dimisión da metade dos membros do tribunal de
selección de actores e actrices para o CDG?
2.ª) Houbo inxerencias políticas na selección de actores e actrices para as novas
producións do CDG?
3.ª) Como vai garantir a Xunta a liberdade artística do tribunal encargado da
selección?
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 20/02/2017 18:17:29
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Partido dos
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5477(10/POC-001966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto da unificación nun mesmo
edificio das unidades de infantil e primaria do CEIP Nosa
Señora da Piedade, en Vila de Cruces, así como a construción
nel dun novo ximnasio ou espazo exterior cuberto

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez Martínez e
Concepción Burgo López, deputadas e deputado 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 por escrito.
O concello de Vila de Cruces, pertencente á comarca do Deza, conta con 4
centros de primaria, dous situados nas parroquias de Merza e Piloño e os
outros no propio centro urbano do concello. As instalacións do CEIP Nosa
Señora da Piedade, en Vila de Cruces, constan de dous edificios, o edificio
nº1 nado no curso escolar 71/72 e o edificio nº2 nado posteriormente no
73/74.
A fusión dos mesmos produciuse no ano 1983, atendéndose nun deles aos
nenos e nenas de primaria e no outro aos de infantil.
Existe unha demanda que a comunidade educativa vén facendo dende fai
anos para a unificación das unidades de primaria e infantil, a día de hoxe
localizadas en edificacións independentes, dentro do mesmo recinto
escolar, así como da execución dunha zona exterior abrigada que permita
aos rapaces gozar do recreo en días de choiva, así como poder facer deporte
nunha área máis ampla e adaptada ás necesidades do centro.
Polo tanto son os problemas de xestión do centro por un lado, e a
exposición dos nenos e nenas á intemperie por outro, os que levan a
impulsar esta reclamación.
Son varias as ocasións durante o día na que os nenos e nenas máis
pequenas do centro teñen que desprazarse dun a outro centro, para facer
uso do comedor, diariamente, e doutras aulas puntualmente.
Así como tamén o son as veces que durante o día o profesorado e persoal
do centro ten que desprazarse para atender ás diferentes aulas de primaria
ou infantil.
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A maiores destes inconvenientes, durante o inverno son moitos os días nos
que os rapaces e rapazas teñen que gozar os seus momentos de recreo nos
corredores ou aulas do propio colexio, ao non ter un espazo exterior
cuberto suficiente para albergar aos case 200 alumnos que ten o centro.
Esta instalación aproveitaríase para resolver ou minimizar en todo caso o
actual desabrigo dentro do recinto escolar, entre o lugar de desembarco dos
autobuses e a edificación principal.
Estas demandas resolveríanse polo tanto acometendo obras de:
 Adaptación de aulas no edificio 1, (a día de hoxe o que alberga as
aulas de primaria) que pasarían pola división e reconversión dunhas
salas existentes no mesmo, en novas aulas, adaptándoas as
necesidades actuais e coa execución, tamén dentro dos espazos xa
existentes, duns novos aseos que se adapten aos requisitos
normativos para os nenos de curta idade, e precisos para dar servizo
os grupos de infantil.
 Ampliación ou construción dun novo espazo exterior ou patio
cuberto, no lugar onde hoxe se sitúa un pequeno ximnasio, que
funcione como tal e para poder facer uso durante os recreos os días
de choiva.
Polo exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:
1. É coñecedora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria das novas necesidades a nivel dotacional e educativas
dos centros pertencentes ao ámbito rural en Galicia?
2. Ten coñecemento das dificultades funcionais do CEIP Nosa Señora
da Piedade en Vila de Cruces?
3. Cal é a súa valoración sobre as mesmas?
4. Ten pensada a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria levar a cabo accións que contemplen a unificación nun
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5. Tendo en conta o número de alumnos e as carencias existentes na
superficie de ximnasio, así como de espazo exterior cuberto,
contempla esta consellería acometer algún tipo de nova construción
que resolva estas circunstancias?

Pazo do Parlamento, 20 de febreiro de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 21/02/2017 17:02:39
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 21/02/2017 17:02:45
Maria de la Concepción Burgo López na data 21/02/2017 17:02:51
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5778(10/POC-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 4 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na
provincia da Coruña en cada un dos corpos que integran a
función pública docente

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, Begoña Rodriguez Rumbo, María Dolores
Toja Suárez, Juan Manuel Díaz Villoslada e José Manuel Pérez Seco,
deputados e deputadas 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 escrita.

Cal é o número de profesoras e profesores xubilados no ano 2016 na
provincia da Coruña en cada un dos corpos que integran a función pública
docente?

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2017
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/02/2017 19:25:17
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/02/2017 19:25:29
María Dolores Toja Suárez na data 27/02/2017 19:25:35
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 27/02/2017 19:25:52
Jóse Manuel Pérez Seco na data 27/02/2017 19:26:04
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5779(10/POC-001911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Lugo en cada un dos corpos que integran a
función pública docente

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López e José
Antonio Quiroga Díaz, 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 escrita.

Cal é o número de profesoras e profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Lugo en cada un dos corpos que integran a función pública
docente?

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2017
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/02/2017 19:26:45
Maria de la Concepción Burgo López na data 27/02/2017 19:26:59
José Antonio Quiroga Díaz na data 27/02/2017 19:27:10
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5780(10/POC-001912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Ourense en cada un dos corpos que integran a
función pública docente

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, Raúl Fernández Fernández e Noela Blanco
Rodriguez, 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
escrita.

Cal é o número de profesoras e profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Ourense en cada un dos corpos que integran a función pública
docente?

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/02/2017 19:27:29
Raúl Fernández Fernández na data 27/02/2017 19:27:43
Noela Blanco Rodríguez na data 27/02/2017 19:27:54
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5781(10/POC-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre o número de profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Pontevedra en cada un dos corpos que integran a
función pública docente

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez, Patricia Vilán
Lorenzo, Julio Torrado Quintela e María Pierres López, deputados e
deputadas 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 escrita.

Cal é o número de profesoras e profesores xubilados no ano 2016 na
provincia de Pontevedra en cada un dos corpos que integran a función
pública docente?

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/02/2017 19:28:11
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/02/2017 19:28:22
Patricia Vilán Lorenzo na data 27/02/2017 19:28:31
Julio Torrado Quintela na data 27/02/2017 19:28:38
María Luisa Pierres López na data 27/02/2017 19:28:45
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7244(10/POC-001885)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a declaración
do Entroido Ribeirao de Santiago de Arriba, no concello de
Chantada, como festa de interese turístico

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, Luis Manuel Martínez
Álvarez e María Concepción Burgo López, 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 escrita.

Abundan as teorías sobre a orixe do entroido, como as prehistoricistas de finais
do século XIX, que ven o entroido como unha versión moderna de ritos
ancestrais prehistóricos relacionados coa fertilidade da terra, das mulleres e do
gando na primavera; as teorías medievalistas dos anos 40 son partidarias de
encadralo na tradición cristiá e de vinculalo sempre á Coresma; logo están as que
defenden puntos de encontro entre as anteriores: recoñecemento da orixe pagá do
entroido pero sen negar a súa consolidación como festa na Idade Media.

Sexa cal sexa a súa orixe o certo é que o entroido vense celebrando dende tempo
inmemorial, sendo diferente en segundo que zona de Galicia nos atopamos o que
provoca un sentimento de identificación do pobo, de cohesión e de ligazón á terra
na que viven.

Moitos lugares perderon co decorrer dos anos este tipo de festas e, polo contrario,
noutros acadaron gran relevancia chegando a converterse nun grande atractivo
turístico e cultural para Galicia; falamos do Entroido Ribeirao (concello de
Chantada) que cada ano ve incrementado o número de asistentes atraídos pola
singularidade que ofrecen estas festas, chegando visitantes non só de Galicia
senón tamén doutras partes de Europa.

De feito, temos constancia de que a Asociación de amigas e amigos do Entroido
Ribeirao leva varios anos tratando de lograr un recoñecemento institucional para
esta ancestral festividade do Entroido Ribeirao que se mantén grazas ao esforzo
dos veciños e da veciñas da pequena aldea de Santiago de Arriba e das parroquias
lindeiras.
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Ante estas circunstancias que vimos de expoñer, os deputados e a deputada que
asinan solicitan en resposta escrita contestación á seguinte pregunta:

En que fase están os trámites para a declaración de Festa de Interese Turístico do
Entroido Ribeirao de Chantada (Lugo)?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 29/03/2017 19:03:55
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/03/2017 19:04:06
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 29/03/2017 19:04:15
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/03/2017 19:04:23
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7245(10/POC-001886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a declaración
do Entroido do Oso de Salcedo, no concello da Pobra do
Brollón, como festa de interese turístico

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, Luis Manuel Martínez
Álvarez, María Concepción Burgo López, 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 escrita.

Abundan as teorías sobre a orixe do entroido, como as prehistoricistas de finais
do século XIX, que ven o entroido como unha versión moderna de ritos
ancestrais prehistóricos relacionados coa fertilidade da terra, das mulleres e do
gando na primavera; as teorías medievalistas dos anos 40 son partidarias de
encadralo na tradición cristiá e de vinculalo sempre á Coresma; logo están as que
defenden puntos de encontro entre as anteriores: recoñecemento da orixe pagá do
entroido pero sen negar a súa consolidación como festa na Idade Media.

Sexa cal sexa a súa orixe o certo é que o entroido vense celebrando dende tempo
inmemorial, sendo diferente en segundo que zona de Galicia nos atopamos o que
provoca un sentimento de identificación do pobo, de cohesión e de ligazón á terra
na que viven.

Moitos lugares perderon co decorrer dos anos este tipo de festas e, polo contrario,
noutros acadaron gran relevancia chegando a converterse nun grande atractivo
turístico e cultural para Galicia; falamos do Entroido de Salcedo co oso como
protagonista (Pobra do Brollón) e que cada ano ve incrementado o número de
asistentes atraídos pola singularidade que ofrecen estas festas, chegando
visitantes non só de Galicia senón tamén doutras partes de Europa.

Temos constancia tamén, de que o Entroido do Oso de Salcedo, que xa hai
algúns anos que o Pleno do Concello da Pobra do Brollón aprobara por
unanimidade que se solicitase á Xunta de Galicia a declaración desta festa como
de interese turístico; a Asociación veciñal de Salcedo rexistrou no seu día a
pertinente documentación, así como un estudio pormenorizado no que se
abordaba a orixe, o significado do ritual e numerosa documentación gráfica sobre
o evento, pero dende aquela non recibiron ningún tipo de resposta.
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Ante estas circunstancias que vimos de expoñer, os deputados e a deputada que
asinan solicitan en resposta escrita contestación á seguinte pregunta:

En que fase están os trámites para a declaración de Festas de Interese Turístico
do Entroido do Oso de Salcedo da Pobra do Brollón (Lugo)?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 29/03/2017 19:04:38
Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/03/2017 19:04:47
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 29/03/2017 19:04:59
Maria de la Concepción Burgo López na data 29/03/2017 19:05:09
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7258(10/POC-001917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da
elaboración dun estudo referido ao impacto das baixas
pensións de xubilación dos traballadores autónomos na
economía e na sociedade galega a medio e longo prazo e a
adopción de medidas para evitar situacións de risco de
pobreza na poboación xubilada, así como o artellamento de
medidas, xunto co Goberno central, para incrementar as
contías desas pensións

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e deputado
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 escrita.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O sistema de protección social e, concretamente, as pensións públicas teñen constituído
ao longo da nosa historia democrática os ingresos dun gran número de cidadáns e
cidadás no noso país. Hoxe o son para máis de 9 millóns de pensionistas e as súas
familias.

As pensións téñense evidenciado, nestes anos de crise, como un dos elementos
vertebradores da sociedade que permitiron a cohesión na cidadanía.

Non obstante, o Goberno de España, do Partido Popular, iniciou a súa acción de
goberno coa aplicación de varias medidas regresivas dirixidas a atentar contra a
dignidade das persoas pensionistas:

A primeira foi a aprobación do Real decreto-lei 16/2012, que establece o chamado
“copago farmaceútico” e que supón que os pensionistas teñan que aboar parte do
prezo dos medicamentos.

O endurecemento das condicións de acceso á xubilación, coa aprobación de Real
decreto-ley 5/2013, do 15 de marzo, que supuxo a ruptura do consenso alcanzado
nesta materia a través da Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social.

E, como remate, coa reforma unilateral do sistema público de pensións levada a
cabo pola Lei 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do factor de sostibilidade e o
índice de revalorización do sistema de pensións da Seguridade Social

En Galicia, temos unha poboación maior de 65 anos que representa case a cuarta parte
da poboación total, polo que a contía das pensións é de vital importancia para evitar
maiores casos de empobrecemento e exclusión social, fundamentalmente entre a nosa
poboación máis envellecida.
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No caso das persoas traballadoras autónomas, estas pensións, segundo os datos da
Seguridade Social actualizados a febreiro, son de media uns 605,14€, contía que está
lonxe de acadar o importe do SMI (707,70€), fronte aos 1.070,53€ de media que cobra
un xubilado do réxime xeral; e sendo a prestación máis baixa de todas as que están en
vigor con respecto a outros colectivos (mar, carbón ou agrario).
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Estes ingresos medios en 14 pagas ao ano, dan como resultado a cantidade de
8.460€/ano, cantidade moi preto do límite da pobreza en España, que o ano pasado foi
de 8.011€.

Na situación actual, de especial dificultade económica, a maior parte das persoas
autónomas cotizan pola base mínima, o que supón unha cota mensual duns 267,03€,
unha suma que non garante unha xubilación digna, pero que para a maioría dos
autoempregados é a única que poden aboar.

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Ten previsto o Goberno galego elaborar un estudo sobre o impacto das
pensións das persoas autónomas, na economía e na sociedade, a medio e a longo
plazo?

2ª) Ten previsto o Goberno galego adoptar medidas para evitar que a nosa
poboación xubilada viva no umbral da pobreza?

3ª) Ten previsto o Goberno galego conxuntamente co Goberno do Estado artellar
medidas que incrementen as contías das pensións de xubilación destas persoas?

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/03/2017 18:49:48
Abel Fermín Losada Álvarez na data 29/03/2017 18:49:55
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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7400(10/POC-002083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións do Goberno
galego para o cumprimento do acordo parlamentario referido á
dotación dun local definitivo ao Ateneo de Ourense

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción
Burgo López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados
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 por escrito.
No ano 1969, rematado o que en Ourense é coñecido como “edificio da
Torre”, a caixa de aforros propietaria deste, e en compensación polos
problemas urbanísticos xurdidos derivados da construción do mesmo,
cedeu varias dependencias deste edificio, que foi declarado “edificio
singular”, á cidade. Nun deses locais, na entreplanta, asentouse o Ateneo,
cuxo aluguer pagaba primeiro o Ministerio de Información e Turismo, e
posteriormente a Xunta de Galicia.
O Ateneo, nunha época na que o debilitamento da ditadura comezaba a ser
patente, fomentou as actividades de oposición ao franquismo favorecendo a
confluencia de diversos movementos de protesta, sendo dende os seus
inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e un referente de
tolerancia e diversidade. Este espazo aberto á sociedade aglutinou a
persoeiros do mundo da cultura e da sociedade ourensán tan insignes coma
os escritores Vicente Risco e Blanco Amor, o doutor Cabaleiro Goás, o
pintor Xaime Quesada, ou aos políticos Celso Montero e Peña-Rey. Coa
chegada da democracia o Ateneo mantivo a súa acción, formando parte da
súa programación actividades culturais, roldas de prensa de plataformas
cidadás, actos de solidariedade, debates políticos, ou actividades varias
como campionatos de xadrez.
O ano 2010 marcou o comezo dun camiño complicado e complexo que
chega ata o día de hoxe, cun futuro incerto para a supervivencia da
entidade. Unha orde de desaloxo, froito de intereses urbanísticos e
económicos ante a que a Xunta de Galicia reaccionou con resignación e
complicidade, obrigaba ao Ateneo a abandonar os seus locais históricos, o
que supoñía ter que asumir un custo ata entón inexistente: o pago dun
aluguer. Finalmente en novembro do ano 2011 prodúcese o desaloxo do
espazo que viña ocupando tradicionalmente esta institución.
Tras idas e vindas, o Ateneo instalouse finalmente, compartindo local co
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Club de Tenis de Ramirás, quen lles cedeu parte das instalacións. Pero en
2014, o baixo no que se atopa foi posto á venda, e cando esta se produza, se
os novos donos non permiten ao Ateneo continuar, a entidade enfrontarase,
con toda probabilidade, ao final do seu camiño, xa que lle resultará moi
difícil atopar outro espazo cuxo custo poida asumir.
Neste contexto, o 9 de marzo de 2016 aprobouse na Comisión 4ª de
Educación e Cultura unha proposición non de lei do Grupo Parlamentario
Socialista, segundo a cal se chegaba ao seguinte acordo: “O Parlamento
galego insta a Xunta de Galicia a consultar co Ministerio de Facenda do
Estado Español o rexistro de locais baleiros de titularidade pública, para
que se abra un proceso de negociación encamiñado a dotar dun local ao
Ateneo de Ourense para que continúe coa súa actividade sen ánimo de
lucro garantindo que os contactos se produzan no prazo máximo dun mes”.
Posteriormente, preguntado polo Grupo Parlamentario Socialista no Pleno
do Parlamento de Galicia sobre a situación no que se atopaban as
negociacións para dotar ao Ateneo de Ourense dun local, o conselleiro de
Cultura afirmaba que “o 20 de abril a consellería recibira unha notificación
da Delegación de Economía e Facenda onde se comunicaba que, tendo en
conta as características do espazo demandado e tendo en conta o inventario
de bens que tiña a Axencia Tributaria, a Axencia Estatal en Ourense non
dispuña de locais baleiros adecuados ás necesidades demandadas”, ao
tempo que recoñecía que “existen locais, pero agora hai que ver se eses
locais que existen cumpren os requisitos demandados e comunicados por
parte da directiva á consellería”.
Recentemente o Ateneo de Ourense recibiu a notificación de desaloxo do
local provisional que ocupaban ata o de agora, que deberán abandonar
antes do día 10 de abril deste ano.
Na Comisión 4ª do Parlamento de Galicia celebrada o pasado 24 de marzo,
aprobouse de xeito unánime unha iniciativa do Grupo Parlamentario
Socialista na que se instaba a Xunta de Galicia a “dotar ao ateneo, antes de
que remate o ano 2017, dun espazo de titularidade pública, axeitado e coas
condicións requiridas para que esta entidade continúe coa súa actividade
sen ánimo de lucro”.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Tendo en conta o acordo acadado no Parlamento de Galicia, cando
ten previsto o Goberno galego dotar dun local definitivo ao Ateneo de
Ourense?
2. Cal será a situación de dito local?
3. Dito espazo estará dotado das condicións axeitadas e requiridas para
que esta entidade continúe coa súa actividade sen ánimo de lucro?
4. Dende que se aprobou dita iniciativa para que se dotara ao Ateneo de
Ourense dun local, mantivo a Xunta de Galicia reunións informativas
coa dirección desta entidade?
5. Ofreceu o Goberno galego algún espazo provisional ao Ateneo de
Ourense para almacenar os seus enseres, e para seguir desenvolvendo
a súa actividade?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 09:51:12
Raúl Fernández Fernández na data 31/03/2017 09:51:17
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/03/2017 09:51:22
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 31/03/2017 09:51:28
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7499(10/POC-001913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre o funcionamento e número de unidades concertadas e non
concertadas, en educación infantil, primaria e secundaria
obrigatoria, nos últimos catro cursos, así como as revisións
levadas a cabo pola Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria en aplicación das normas do réxime
de concertos educativos con centros docentes privados

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado 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 escrita.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar
no DOG. do 24 de marzo de 2017 a Orde do 14 de marzo de 2017 pola que se
ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros
docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes.

Esta orde establece no seu artigo 7, que os concertos que se formalicen en virtude
desta orde terán unha duración máxima de seis cursos académicos, a partir do
curso 2017/18, incluído, e ata o final do curso 2022/23, que se producirá o día 31
de agosto de 2023.

A dita disposición, como se expón na propia orde, xustifícase no Real decreto
2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de normas
básicas sobre concertos educativos, así como o establecido no artigo 116.3,
parágrafo segundo, da LOE, redactado polo número 70 do artigo único da Lei
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no que
se establece que o concerto educativo terá unha duración mínima de seis anos no
caso da educación primaria, e de catro no resto das ensinanzas.

Non obstante, resulta evidente que a decisión de concertar todas as ensinanzas
durante seis anos obedece a unha vontade propia do Goberno da Xunta de
Galicia, vontade que vén a evidenciar a súa intención de blindar os centros
concertados, facendo efectivo pola vía dos feitos o “principio de demanda”
previsto na LOMCE, lei que como sabemos está abocada á súa derrogación.

E que é vontade do Goberno da Xunta de Galicia demóstrase por dúas vías que a
continuación se expoñen:
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En primeiro lugar, as comunidades autónomas de Aragón (BOA. do 5 de xaneiro
de 2017), Andalucía (BOJA do 9 de xaneiro de 2017), Castela - A Mancha
(DOC-LM. do 12 de febreiro de 2017), Madrid (BOCM do 30 de decembro de
2016), Navarra (BON. do 1 de abril de 2015) e Valencia (DOGV do 24 de
xaneiro de 2017) regulan a duración dos concertos de forma que os de Educación
primaria terán unha duración de seis anos e de catro no resto das ensinanzas.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

En segundo lugar, unha previsión de alumnado en educación infantil realizada de
xeito elemental, pero empregando as proxeccións de poboación a curto prazo
entre os anos 2016 e 2031 do Instituto Galego de Estatística, pon de manifesto o
seguinte:

É dicir, que se reducirán 371 unidades en educación infantil se facemos o cálculo
de forma absoluta. Aínda admitindo que a cifra non será tan elevada, resulta
evidente que a decisión de concertar estas ensinanzas durante seis anos non é
coherente coa previsión de matrícula.

O anterior vén a levarnos a formular a hipótese de que as eventuais reducións de
unidades que se poidan producir naqueles lugares nos que coexiste oferta pública
e concertada afectarán a aquela, dado que axustar unidades no ensino público
resulta inmediato mentres que no concertado require unha modificación do
concerto.

Ante o exposto, o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Cantas unidades funcionaron en educación infantil, primaria e secundaria
obrigatoria nos últimos catro cursos nos centros públicos, especificando o
número correspondente a cada curso?
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2ª) Cantas unidades concertadas funcionaron en educación infantil, primaria e
secundaria obrigatoria nos últimos catro cursos, especificando o número
correspondente a cada curso?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Cantas revisións de oficio, de acordo co previsto no artigo 46.1 do Real
decreto 2377/1985, do 18 de decembro, se levaron a cabo pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante a vixencia da Orde do 14
de febreiro de 2013, pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de
concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico
2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria (DOG do 1 de abril de 2013) e a
previsión contida no artigo 15.2 desta orde?

4ª) De ter realizado algunha, cantas unidades concertadas se reduciron?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 17:12:03
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 17:12:16
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8276(10/POC-001914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre a noticia publicada por un medio de prensa diario
referida á porcentaxe de alumnos que foron vítimas de acoso
escolar en Galicia, a súa confirmación polo Goberno galego e,
se é o caso, a súa valoración ao respecto

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado 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 escrita.

O día 19 de abril de 2017, liberáronse os datos do Informe PISA 2015 que teñen
que ver co benestar, e que analizan por primeira vez o benestar dos adolescentes
no seu medio escolar.

A raíz do anterior estudio, o diario El País, publicaba unha noticia na sección de
política (e polo tanto de ámbito nacional) na que literalmente se di que “O acoso
escolar é menos frecuente en España que na media dos países analizados (14
fronte ao 19 %). En Galicia e en Canarias foi onde máis alumnos sinalaron que
sufriran algún tipo de bullying varias veces ao mes (ambas as comunidades por
enriba do 17 %) seguidos de Baleares e Andalucía (15,2 e 13,4). O 2,9 % dos
estudantes españois aseguraron ser golpeados ou empuxados por outros alumnos
(a media da OCDE é do 4,3 %). Onde máis, na Rioxa (3,4 %) mentres os
estudantes de Estremadura e Cantabria foron os que menos (2,1 %).”

No caso concreto de Galicia, cifra esa porcentaxe no 17,8 %.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten posto en
marcha o Protocolo prevención, detección e tratamento do acoso escolar e
ciberacoso, no que se establece que as actuacións que constitúan acoso escolar
considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e non poderán
ser constatadas e corrixidas sen a previa instrución dun expediente. Unha vez
iniciada a tramitación deste expediente, a persoa titular da dirección do centro
notificarallo:

-

Ao alumnado implicado e ás súas familias, no caso de ser menores de
idade.

-

Ao servizo de Inspección Educativa correspondente.

-

Ao profesorado titor do alumnado implicado.
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Como consecuencia da notificación ao servizo de Inspección Educativa, o
Goberno da Xunta de Galicia dispón da información precisa sobre a incidencia
dos casos de acoso escolar detectados nos centros da nosa Comunidade
Autónoma.
Partido dos
Socialistas
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En consecuencia, o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) É correcta a afirmación que se fai no citado diario sobre a porcentaxe de
alumnos da Comunidade Autónoma de Galicia que foron vítimas de acoso
escolar?

2ª) De seren certos, que valoración se fai dende o Goberno desa realidade?

3ª) De non seren certos, ten pedido explicacións o Goberno ao dito diario sobre
esa noticia?

4ª) Que valoración fai o Goberno galego da anterior noticia?

Pazo do Parlamento, 25 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 25/04/2017 19:32:05
Maria de la Concepción Burgo López na data 25/04/2017 19:32:17
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8452(10/POC-002095)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da posibilidade de
incorporar a figura dos educadores sociais como profesionais
que poden contribuír á mellora da calidade do sistema
educativo, a súa incorporación e os distintos modelos
adoptados por outras comunidades autónomas, así como a súa
posible incidencia na redución das taxas de abandono e
fracaso escolar e, se é o caso, as medidas previstas para ese
fin

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel Alvarez
Martínez e Concepción Burgo López, deputadas e deputados
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 por escrito.
A conciencia de responsabilidade pública fronte aos problemas da
convivencia, o xurdimento de novas modalidades de exclusión e
marxinación social, e a necesidade de construír un mundo no que todos e
todas podamos compartir bens de forma máis equitativa, son algúns dos
factores que explican e xustifican a eclosión e relevancia social que
conseguiu adquirir a educación social no noso país nas últimas décadas. A
oferta e a demanda de tarefas socioeducativas multiplicáronse, fóronse
abrindo novos espazos sociais para atender necesidades educativas: o
acceso á vida social.
Na actualidade está constatada a complexidade inherente ao día a día do
ámbito educativo, por múltiples factores e fenómenos, como o bulling, que
supuxo nos últimos anos a socialización dun problema, existente desde hai
anos, e que foi crecendo cos seus efectos e consecuencias ata o punto de
supoñer un problema que suscitou alarma social.
É por iso que se fai necesaria, e solicitouse desde distintos sectores, a
incorporación doutras figuras profesionais que contribúan a adecuar a
resposta do sistema educativo ás demandas da realidade actual. A aparición
doutra visión, dende outro discurso da educación, como é o da educación
social, ademais do propio da educación escolar, achegaría, e está a achegar
nas comunidades autónomas onde xa existe dita figura, outro enfoque do
que acontece na comunidade educativa, que se sumaría ao dispositivo
existente, ampliando as posibilidades de acoller e atender a diversidade do
alumnado.
A profesión de educador social adquire rango universitario en 1991, coa
publicación do Real decreto 1420/1991, que xorde pola reivindicación do
colectivo profesional apoiado por distintas institucións sociais e pola
necesidade desta figura para o desenvolvemento das políticas sociais e
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

educativas, en aras da consecución do obxectivo de alcanzar o Estado do
Benestar. A forma de implementar estas políticas é a través das profesións
que abordan a acción social, cada unha dende a súa especificidade; no caso
dos educadores sociais sería a acción socioeducativa, tal como sinala o
mencionado real decreto de creación da titulación.
Esta figura incorporouse con moito éxito entre outras comunidades
autónomas nos centros educativos de Estremadura, Andalucía e Castela A
Mancha.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Contempla a Xunta de Galicia incorporar a figura dos educadores
sociais como profesionais que poden contribuír á mellora da calidade
do sistema educativo?
2. Coñece a Xunta de Galicia os modelos de actuación doutras
comunidades autónomas que incorporan a figura dos educadores
sociais dentro dos profesionais educativos con participación directa
na vida dos centros escolares?
3. De ser así, cal é a valoración que lle merece tal incorporación e os
distintos modelos adoptados?
4. Considera a Consellería de Educación que a incorporación dos
Educadores Sociais na vida dos centros podería contribuír
positivamente na redución das taxas de abandono e fracaso escolar?
5. En caso afirmativo, cales son as medidas que contempla para a súa
incorporación?
6. De non ser así, cales son as razóns que permiten elevar tal
conclusión?
Pazo do Parlamento, 25 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 28/04/2017 13:35:52
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela na data 28/04/2017 13:35:58
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 28/04/2017 13:36:03
Maria de la Concepción Burgo López na data 28/04/2017 13:36:10
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8510(10/POC-002031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus da Coruña, da Universidade
da Coruña, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus da Coruña da Universidade da Coruña en cada un dos anos
seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:28:03
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8511(10/POC-002032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Ferrol, da Universidade
da Coruña, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Ferrol da Universidade da Coruña en cada un dos anos
seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:27:48
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8512(10/POC-002033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Lugo, da Universidade de
Santiago de Compostela, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela en cada
un dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:28:37
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8513(10/POC-002034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Pontevedra, da
Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo en cada un dos anos
seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:26:55
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8514(10/POC-002035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Ourense, da Universidade
de Vigo, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Ourense da Universidade de Vigo en cada un dos anos
seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:26:27
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8515(10/POC-002036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Santiago, da
Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Santiago da Universidade de Santiago de Compostela en
cada un dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:28:58
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8516(10/POC-002037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e
servizos que se xubilou no Campus de Vigo, da Universidade de
Vigo, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal de administración e servizos
con indicación da súa categoría profesional, que se xubilaron no
Campus de Vigo da Universidade de Vigo en cada un dos anos
seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:27:18
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8517(10/POC-002038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus da Coruña, da Universidade da
Coruña, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron Campus da Coruña da Universidade da Coruña en cada un
dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:17:33
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8518(10/POC-002039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Ourense, da Universidade de Vigo,
nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron Campus de Ourense da Universidade de Vigo en cada un dos
anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:18:44
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8519(10/POC-002040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Pontevedra, da Universidade de
Vigo, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita

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

Grupo Parlamentario

Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo en cada un
dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:18:28
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8520(10/POC-002041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Santiago, da Universidade de
Santiago de Compostela, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron no Campus de Santiago da Universidade de Santiago de
Compostela en cada un dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:15:00
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8521(10/POC-002042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Ferrol, da Universidade da
Coruña, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron Campus de Ferrol da Universidade da Coruña en cada un dos
anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:17:53
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8522(10/POC-002043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Lugo, da Universidade de Santiago
de Compostela, nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron no Campus de Lugo da Universidade de Santiago de
Compostela en cada un dos anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:17:10
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8523(10/POC-002044)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador
que se xubilou no Campus de Vigo, da Universidade de Vigo,
nos últimos seis anos

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
O Goberno da Xunta de Galicia ten a obriga democrática e legal de
ofrecer a información que os deputados e deputadas do Parlamento de
Galicia lle soliciten, mais a Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e sobre todo a Secretaría Xeral de
Universidades, incumpre en reiteradas ocasións esta obriga.
Así sucedeu nas respostas dadas ás preguntas desta deputada pola dita
Secretaría nos documentos parlamentarios cos números: 6641, 6654,
6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665,
6666, 6667.
Nestas respostas néganse a esta deputada os datos das xubilacións
producidas en determinados anos nas universidades galegas. Para non
dar estes datos apélase a autonomía das universidades dunha maneira
falaz porque as xubilacións do persoal non depende da vontade nin da
decisión das universidades, senón da vontade do traballador que
cumpra os requisitos legais para poder pasar a situación de xubilación.
Por outra parte, a Secretaría de Universidades ten todos os datos que se
lle solicitan nas preguntas feitas por esta deputada. Nas mesmas
respostas se recoñece esta situación porque sería gravísimo que negase
telos, xa que dende a chegada do sr. Rajoy ao Goberno de España
existe unha taxa de reposición das xubilacións do persoal docente e de
administración e servizos das universidades, sendo a Consellería de
Cultura e Educación a que fixa o número de prazas que cada
universidade pode cubrir cada ano en función do número de
xubilacións. Se a Secretaría Xeral non sabe cantos traballadores se
xubilan cada ano ¿como está fixando a taxa de reposición?
Ademais de todo o dito, e ante a contestación da Secretaría Xeral de
que os datos solicitados están nas páxinas web das universidades, a dita
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Secretaría sabe, ou debería saber, que non se atopan nelas e aínda que
así fose, a obriga da Secretaría Xeral sería recapitulalos e envialos
como resposta as preguntas feitas por unha deputada.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Polo tanto a Secretaría Xeral de Universidades ten todos os datos
solicitados pero non quere dalos, o que provoca unha situación tan
grave que incluso varios medios de comunicación fixéronse eco dela
preguntándose, igual que se pregunta esta deputada, que quere ocultar
dita Secretaría Xeral.
Cal é o número de membros do persoal docente e investigador, con
indicación da súa categoría profesional e área de coñecemento, que se
xubilaron Campus de Vigo da Universidade de Vigo en cada un dos
anos seguintes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016?
Pazo do Parlamento, 2 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/05/2017 11:18:09
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9687(10/POC-001673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio en
relación cos achados arqueolóxicos da cova de San Xoán Vello
e a cova da Doncela, situadas na parroquia de San Xoán de
Covas, no concello de Viveiro, as súas previsións respecto da
súa inclusión no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia e
as outras medidas que vai adoptar para a súa protección e
posta en valor
Publicación da iniciativa, 124, 07.06.2017

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Concepción Burgo López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputada e
deputado 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 reposta oral en
Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
O Goberno local de Viveiro xunto ca asociación Mariña Patrimonio veñen
de solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio a inclusión no Catálogo do
Patrimonio Cultural de Galicia das covas de San Xoán de Vello e da
Doncela en San Xoan de Covas (Viveiro) dados os importantes valores
arqueolóxicos que se atopan nelas.
Hai claros indicios de que na cova de San Xoán Vello existiu unha igrexa
rupestre, que sería a antiga igrexa parroquial de Covas, e que estaba
construída nunha antiga galería mineira, posiblemente relacionada coa
explotación do Forno de Mouros que se atopa a un quilómetro. Do antigo
templo aprécianse a planta e o ábside, ambas de forma rectangular. Na
propia rocha, que forma os laterais da antiga igrexa, hai labradas dúas
hornacinas, así como varias concavidades que poderían ser relicarios. No
exterior da cova existen varios muros que pertencen a construcións anexas
e que son coñecidas como O Campanario.
Deste templo existen noticias no libro da Fábrica de Covas de 1633, así
como na obra de Nicolás Taboada Leal de 1877, que describe restos do
templo así como de pinturas e dunha pila de auga bendita.
A Asociación Mariña Patrimonio, que deu a coñecer estes datos sobre San
Xoán Vello, solicitou en febreiro de 2016 a súa inclusión no Inventario de
Xacementos Arqueolóxicos e denunciou a actividade de posibles
espoliadores que estaban a escavar na antiga igrexa rupestre, un espolio que
continuou nos meses seguintes, pero polo de agora a Dirección Xeral de
Patrimonio non fixo nada ao respecto.
O mesmo está a pasar ca cova da Doncela ou Forno dos Mouros. A citada
asociación solicitou a súa inclusión no Inventario de Xacementos
Arqueolóxicos pero o Servizo de Patrimonio considerou en 2016 que non o
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

era baseándose que na zona había explotacións mineiras de ferro da época
contemporánea. Mais Mariña Patrimonio ten informes xeolóxicos que
indican que na zona non hai ferro e a cova ten claros indicios, pola forma
en que están picadas en rocha as dúas trincheiras e as galerías e a
inexistencia de barrenas de perforación, de que alí houbo unha explotación
mineira antiga.
Segundo a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia di
no artigo 93 que “para os efectos desta lei, integran o patrimonio
arqueolóxico de Galicia os bens de patrimonio cultural de Galicia de
interese histórico, mobles e inmobles, susceptibles de ser estudados con
método arqueolóxico, fosen extraídos ou non e tanto si se encontran na
superficie como no subsolo, nas augas interiores ou no mar territorial. Así
mesmo, forman parte deste patrimonio os elementos xeolóxicos e
paleontolóxicos relacionados ca historia humana, as súas orixes, os seus
antecedentes e o seu desenvolvemento sobre o medio”.
Dende estes presupostos tanto a cova da Doncela como San Xoán Vello
teñen os elementos para ser xacementos arqueolóxicos e polo tanto ser
protexidos, analizados e investigados pola Dirección Xeral de Patrimonio
para evitar un maior deterioro e poñelos en valor.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Dirección Xeral de Patrimonio dos xacementos
arqueolóxicos de San Xoán Vello e a cova da Doncela de Viveiro?
2. Vai a proceder a súa inclusión no Catálogo do Patrimonio Cultural de
Galicia?
3. Si vai facelo, cando?
4. Que outras medidas vai adoptar para protexer e poñer en valor as dúas
covas?
Pazo do Parlamento, 30 de maio de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
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Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Maria de la Concepción Burgo López na data 31/05/2017 11:14:40
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 31/05/2017 11:14:47
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Proposicións non de lei en comisión
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2.1

1553(10/PNC-000157)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego, coa participación
das entidades representativas da comunidade educativa, dun
plan específico de ensino para o medio rural e a montaña, así
como a modificación, dentro do seu marco, dos criterios que
están a rexer o transporte escolar
Publicación da iniciativa, 21, 29.11.2016

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), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Ana Belén Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Xosé
Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

O 19 de novembro de 2016 a Confederación Anpas Galegas organizou en
Seoane do Caurel as primeiras Xornadas sobre ensino na montaña. Nas súas
conclusións, as entidades que fan parte desta Confederación reclamaron a adopción de
medidas concretas para reverter a situación que atinxe as localidades e comarcas rurais,
nomeadamente no Caurel e Ancares, concretamente no que ten a ver coa perda de
centros de ensino.
Desde o ano 2009 pecháronse na Galiza 115 escolas unitarias de acordo cos
datos da Consellaría de Educación. A este feito súmase a redución do número de aulas,
o recorte en profesorado e a precarización do transporte escolar que mermou a calidade
do ensino nas comarcas e localidades do rural, especialmente da montaña de Lugo e
Ourense.
A escola supón un elemento de integración social e desenvolvemento chave para
o noso país, máis aínda para reverter a situación de despoboamento que atinxe o rural
galego xa que a desaparición de centros de ensino constitúe un grave prexuízo para
calquera política de fixación de poboación –principalmente moza.

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

Por todo o exposto, formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a:
1. Elaborar un Plan específico de ensino para o rural e a montaña contando coa
participación activa das entidades que representan a comunidade educativa do noso país.
2. Dotar este Plan de recursos económicos, humanos e materiais suficientes a
comezar por un corpo profesional formado especificamente para traballar na realidade
demográfica e social que atinxe as localidades e comarcas rurais.
3. Modificar, no marco deste Plan, os actuais criterios que rexen a cobertura de
transporte escolar para adaptar o servizo á realidade poboacional do rural e a montaña
garantindo que todas as crianzas teñan acceso a el.”

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2016

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 23/11/2016 18:26:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 23/11/2016 18:26:50

María Montserrat Prado Cores na data 23/11/2016 18:26:55

Noa Presas Bergantiños na data 23/11/2016 18:26:57

Xosé Luis Bará Torres na data 23/11/2016 18:27:01

Ana Pontón Mondelo na data 23/11/2016 18:27:05
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2.2

9664(10/PNC-001011)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre a inscrición no Rexistro da Propiedade do pazo de
Meirás como ben de interese cultural
Publicación da iniciativa, 124, 07.06.2017

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca
Chao Pèrez e Ánxeles Cuña Bóveda e o seu deputado Antón Sánchez García,
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4.ª, relativa á
inscrición no Rexistro da Propiedade do Pazo de Meirás como Ben de Interese
Cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primeiro.- Foi en 2008 cando o Goberno galego aprobou o Decreto 299/2008, do
30 de decembro, polo que se declaran ben de interese cultural, coa categoría de
sitio histórico, as Torres de Meirás, situadas no termo municipal de Sada, na
provincia da Coruña.
Desde ese momento o Pazo de Meirás pasou a formar parte da listaxe de bens de
interese cultural (BIC) de Galicia. Listaxe na que se integran aquelas obras e
monumentos de especial valor aos que a lei concede o grado máximo de
protección. Declaración que implicou, entre outras cousas, a necesidade de
garantir unha serie de días para visitas do público, e que a familia do ditador vén
contravindo sistematicamente.
No momento temporal no que se declarou o mencionado Decreto 299/2008,
estaba vixente a Lei 8/1995, de Patrimonio Cultural de Galicia, que, en
concordancia coa Lei de Patrimonio española, só obrigaba á inscrición no
Rexistro da propiedade da declaración BIC no caso de "monumentos e xardíns
históricos" (art. 15), mentres que Pazo está declarado "sitio histórico”.

Sen embargo, a vixente Lei de Patrimonio Actual de Galicia (Lei 5/2016)
determina, no seu artigo 21.2 que:
“Despois da declaración de interese cultural de monumentos, xardíns históricos
ou sitios históricos, a consellaría competente en materia de patrimonio cultural
instará de oficio a inscrición gratuíta da declaración no Rexistro da Propiedade”
Do mesmo xeito, a Disposición adicional primeira de dita Lei 5/2016 precisa,
respecto dos BIC, que “Todos aqueles bens integrantes do patrimonio cultural de
Galicia que tivesen a condición de bens de interese cultural con anterioridade á
entrada en vigor desta lei manterán a consideración de bens de interese cultural e
quedarán sometidos ao mesmo réxime xurídico de protección aplicable a estes
segundo esta lei”.
Faise constar que a Resolución do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de
Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do
acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do EstadoComunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 5/2016, do 4 de maio, do
patrimonio cultural de Galicia, non cuestiona en ningún momento nin a
procedencia de rexistro dos BIC coa consideración de sitio histórico nin
tampouco a aplicación da propia Disposición Adicional Primeira aos BIC xa
declarados, dado que a única discrepancia formulada polo Estado referíase á
gratuidade de tal inscrición, “sen prexuízo de que a Xunta de Galicia asuma o
custo da inscrición no suposto dos sitios históricos e de que así se reflicta no
futuro desenvolvemento regulamentario da Lei de patrimonio cultural de Galicia.
Asunción do custo de inscrición que, obviamente, non pode fundamentar, en
ningún caso, a inobservancia do mandato lexislativo á inscrición dos BIC, tamén
os dos sitios históricos.
Segundo.- Neste momento, de acordo coa certificación rexistral do ben (finca
rexistral 7.623 de Sada)., solicitada e emitida o pasado 4 de abril polo Rexistro da

Propiedade de Betanzos, a solicitude do Concello de Sada, non consta a súa
inscrición como BIC, polo que se estaría incumprindo a lexislación vixente.
Ante esta situación, e de acordo coa demanda do mesmo Concello de Sada, que a
tal efecto xa se ten dirixido á Consellería, o grupo Parlamentario de En Marea
presenta a seguinte proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a, aplicando a Lei 5/2016, do
Patrimonio Cultural de Galicia, proceda, de xeito inmediato, á inscrición da
Declaración de Ben de Interese Cultural das Torres de Meirás no Rexistro da
Propiedade.
Santiago de Compostela, 30 de maio de 2017.

Asdo.: Luca Chao Pérez,
Ánxeles Cuña Bóveda

Asdo.: Antón Sánchez García
Voceiro S. do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 30/05/2017 17:34:32

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 30/05/2017 17:34:40

Antón Sánchez García na data 30/05/2017 17:34:47
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10226(10/PNC-001058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a elaboración e aprobación polo Goberno galego dun plan
de usos para a illa de San Simón, a súa declaración como Illa
da Memoria e a potenciación do seu carácter público, a súa
condición de BIC e de parte da Rede Natura
Publicación da iniciativa, 128, 14.06.2017

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.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla
Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

1. A illa de San Simón é un espazo de extraordinario valor cultural, natural,
histórico e paisaxístico. En 1999 foi declarado Ben de Interese Cultural pola Xunta de
Galicia, e a illa e a súa enseada forman parte da Rede Natura 2000.
A illa ten un grande valor simbólico como espazo da memoria histórica galega:
escenario da represión franquista entre 1936 e 1943, foi tamén lugar da loita pola
liberdade, da solidariedade e da resistencia democrática fronte ao fascismo. A páxina
web da consellaría de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria fai referencia
explícita a esta cuestión:
Un dos obxectivos da Illa de San Simón é o fomento da memoria histórica a
través de accións de investigación, análise e divulgación sobre a base do acontecido no
arquipélago, que entre 1936 e 1943 foi convertido en cárcere de presos políticos e
espazo de represión polo réxime da Ditadura de Franco.
Este tráxico pasado ten convertido a San Simón nun símbolo da dignificación
das súas vítimas, e no máis axeitado escenario para traballar na recuperación da nosa
historia e afortalar na nosa sociedade os valores democráticos e de respecto aos
dereitos humanos e civís.
1
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Malia esta declaración de intencións, a realidade é que a partir do ano 2009
desapareceron os contidos e a programación de actividades relacionadas coa
recuperación da memoria histórica democrática de iniciativa institucional, de xeito que a
única actividade anual que se realiza na Illa relativa a esta temática está organizada
polos colectivos memorialísticos galegos.
2. A ausencia dun plan de usos da illa e dunha programación institucional
estábel de iniciativa pública está a provocar de feito a privatización do espazo coa
proliferación de actividades organizadas por empresas e de marcado interese comercial.
Un dos últimos exemplos é a que corresponde ao seguinte anuncio, organizada por
empresas privadas e que supón utilizar o interior da illa con un inequívoco ánimo de
lucro.

E máis alá do uso comercial do espazo, preocúpanos a falta de criterio na
programación de actividades e a falta de sensibilidade en relación co pasado da illa e
coas persoas que sufriron prisión e tortura nela.
Para o BNG, e para moitos colectivos e persoas comprometidas coa
recuperación da memoria histórica, a Illa de San Simón non é un parque temático
2
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recriativo nin a illa do tesouro. É un lugar histórico, natural e cultural que merece
coidado e dinamización. E que debe ser tratado con respecto e sensibilidade.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento de Galicia acorda como resolución instar ao goberno galego a
1. Elaborar e aprobar, no prazo máximo de seis meses, un Plan de usos para a
illa de San Simón que debe regular os usos e actividades do espazo con seguintes
criterios:
- Determinar as funcións do espazo e do equipamento, primando as seguintes:
recuperación, divulgación e dinamización da memoria histórica democrática galega e da
loita polas liberdades e os dereitos civís; estudo e divulgación da historia das illas e da
súa contorna; valores paisaxísticos e ambientais do conxunto.
- Desenvolver uha programación anual de actividades de iniciativa pública, con
especial atención á recuperación da memoria histórica democrática.
- Promover as visitas escolares e didácticas ao espazo, salientando os seus
valores históricos, ambientais e culturais e a súa función como lugar simbólico da
memoria histórica democrática.
Este plan de usos deberá elaborarse coa participación, cando menos, dos
concellos da contorna e das asociacións da memoria histórica, e será sometido a debate
e aprobación no Parlamento.
2. Declarar a Illa de San Simón como Illa da Memoria.
3
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3. Restrinxir, no interior da illa, as actividades que sexan ofensivas para a
memoria das vítimas da represión. Para determinar este tipo de actividades realizarase
unha consulta coas asociacións galegas da memoria histórica e coas familias das persoas
que estiveron presas no lugar.
4. Potenciar o carácter público do espazo, a súa condición de BIC e de parte da
Rede Natura, e, en consecuencia, evitar a tendencia á privatización do uso e prohibir
expresamente a realización no interior da illa de actividades con claro interese
lucrativo.”

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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10487(10/PNC-001086)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa declaración do castro de San Cibrao de LasOurantes e da ara romana de Eiras como bens de interese
cultural e as actuacións tendentes á conservación, protección
e divulgación do patrimonio de San Amaro, Punxín e concellos
limítrofes, así como para establecer as medidas necesarias
para protexer os dereitos das comunidades de montes
propietarias dos terreos onde se atopa o patrimonio
Publicación da iniciativa, 132, 21.06.2017

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Ánxeles
Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu
debate na Comisión 4.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Repartido entre os Concellos de San Amaro e Punxín, no monte chamado A
Cidade, pertencente ás aldeas da Torre e Cristimil, na parroquia de San Cibrao de
Las, concello de San Amaro, e en San Xoán de Ourantes, concello de Punxín,
atopamos o CASTRO DE SAN CIBRAO DE LÁS, tamén coñecido con outros
nomes como A cidade, citania, O castro, Lansbriga, Lansbricae, Lámbrica,
Lanobriga, etc.
Constitúe un dos achádegos castrexos máis importantes da Península Ibérica, e é
un dos castros máis grandes en superficie de Galicia; e é a posible Lámbrica, que
chegou a albergar a máis de 3000 persoas, e que o xeógrafo Pomponius Mela
menciona na súa su obra De Chorographia. Con datación entre o século II a.C. a
II d.C. e código no Catálogo de Patrimonio cultural da Xunta de Galicia
SB.000028864 (anteriormenteGA32074001).
Está rodeado doutros enclaves importantes para o coñecemento, estudio e
divulgación da cultura castrexa: o veciño monte de Santrocado, lugar no que
atopamos outro pequeno castro que serviría como punto de vixilancia tanto dos
que chegaban por terra como dos que o facían polo Miño, ata o embarcadoiro da
Barca, e aproveitando as veas de minerais de estaño e de ouro, achádegos de
petróglifos na parroquia de Eiras, O Monte da Chaira, no que se atoparon pezas

líticas do Paleolítico, O Castro de Eiras e O Castro de San Martiño de Eiras,
Castro de Salomonde, Castro de Beariz, etc
O estudo deste castro comeza ca visita ás ruínas por D. Florentino López
Cuevillas e D. Vicente Risco no ano 1921 que solicitaron permiso para comezar
as escavacións, permiso concedido no ano 1922, e a partir de aí outras persoas
importantes como D. Bieito Pérez Outeiriño, D. Francisco Fariña Busto
continuarán cos traballos arqueolóxicos que recollerán outros autores como D.
Xaquín Lorenzo, D. Xesús Ferro Couselo.
Neste contexto sempre aparecen dúas constantes:
1. A importancia da riqueza do patrimonio cultural, histórico, artístico,
arqueolóxico, arquitectónico e natural xunto co inmaterial existente en
Galicia en xeral, cunha cota altísima na provincia de Ourense.
2. A propiedade comunal do propio monte chamado A Cidade, onde se atopa a
citania, que se recolle desde tempos inmemoriais e documentados dende o
catastro de Ensenada ata no propio catálogo xeral do patrimonio artístico,
arquivos e museos da Subdirección Xeral de Arqueoloxía.
Chama a atención que desde os inicios das escavacións do Castro de San Cibrao
de Las existise unha preocupación por ir descubrindo o patrimonio e non se
garantise a súa protección, dándose temporadas nos que o espolio foi constante e
as denuncias habituais. Non podemos esquecer que unha ARA de Eiras, dedicada
a deus/a Bandua “, publicada por Xaquín Lorenzo no ano 1968, se atopa na Casa
Grande de Eiras, en mans particulares -onde foi citada de maneira pouco concreta
por Cuevillas en 1938-, e en total abandono. Esta Ara contén unha inscrición do
primeiro habitante coñecido do Castro de Lánsbrica, Emilio Reburrino, que a
ofreceu como voto ao deus/a celta Bandua e que pertence a dito castro e que
contén a inscrición co nome da cidade.
Foi denunciada esta situación no ano 2007 por D. Felisindo González que

advertía do risco por quedar ao descuberto a mesma ARA e, a día de hoxe, non
consta nin catalogada, nin protexida e non foi devolta para formar parte do
parque arqueolóxico do castro de San Cibrao de Las.
Actualmente, o castro de San Cibrao de Las, con ser dos máis grandes e
importantes en Galicia inda non obtivo a consideración de ben de interese
cultural, limitándose a súa protección as normas de planeamento provinciais
datadas do ano 1991.
A Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio cultural de Galicia recolle as obrigas
das entidades locais de protección, difusión, e fomento do valor cultural,
adopción de medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens ameazados,
comunicar os danos á Xunta.
A creación da Rede de Parques Arqueolóxicos de Galicia ubicou na súa
inmediatez o Parque da Cultura Castrexa, sen que se producira a declaración de
BIC do xacemento, pese a diversas tentativas para facelo.
Por iso, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición non
de lei:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1.- Declarar o castro de San Cibrao de Las- Ourantes ca máxima urxencia,
como Ben de Interese Cultural, promovendo e fomentando a súa posta en valor, e
máxima difusión e protección.
2.- Catalogar todos os bens/castros/ petróglifos e análogos, da zona de San
Amaro, Punxín e concellos limítrofes, que non están recollidos no censo do
Patrimonio cultural de Galicia, así como facer as xestións necesarias para que
sexan catalogados, sinalizados, conservados e protexidos, así como, encamiñar as
actuacións ao coñecemento pola sociedade.
3.-Catalogar e declarar a Ara romana de Eiras como Ben de Interese Cultural e

proceder ao seu ingreso nas coleccións do Museo Arqueolóxico provincial de
Ourense e o seu posterior depósito no parque arqueolóxico da Cultura Castrexa
sito no castro de San Cibrao de Las- Ourantes
4.- Dotar do orzamento necesario para levar a cabo todas estas actuacións de
posta en valor, difusión e protección do patrimonio arqueolóxico de San Cibrao
de Las –Ourantes, sen menoscabo dos dereitos das comunidades de montes
propietarias dos terreos nos que se ubica.
5.- Compensar economicamente, ao abeiro do artigo 5 da Lei 19/1983 de Montes
en man común de Galicia, ás comunidades de montes propietarias nas que se
atopa o castro de San Cibrao de Las-Ourantes.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2017.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,
Luca Chao Pérez

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.
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