REUNIÓN DA COMISIÓN 4ª, EDUCACIÓN
E CULTURA
Día: 27.09.2018

Hora: 10:30

PARLAMENTO DE GAiJCA
REXSTRO XERAL SADA

19SETJ
Núm

A Comisión 4, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo

día 27 de setembro de 2018, ás 10.30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte:

Punto 1. Preguntas
1.1

35428 (1OíPOC-005635)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Gobemo galego respecto do inicio do curso escolar
20 18-20 19
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 353, do 06.09.2018

1.2

36083 (10/POC-005750)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o investimento total levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluídos
os custos de mantemento, no auditorio de Lugo, así como os prazos
previstos para a súa transferencia ao concello e a súa apertura ao público
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0355, do 13.09.2018

1.3

36115 (10/POC-005752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en
relación cun caso de acoso escolar en Narón, a demanda da familia de
adopción de medidas cautelares e as previsións do Goberno galego ao
respecto
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 355, do 13.09.2018

Punto 2. Proposicións non de lei
2.1

22795 (1OIPNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa Igrexa
Católica en relación co réxime de visitas ás catedrais de Mondoñedo,
Ourense e Tui
Publicación da iniciativa, BOPG n.0241, do 17.01.2018
2.2

31940 (10/PNC-002596)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos gastos
desagregados da construción da sede do Consorcio Universitario de Galicia
na Cidade da Cultura, así como ao custo que tería a execución do proxecto
noutros espazos
Publicación da iniciativa, BOPG a.° 319, do 13.06.2018

2.3

34720 (1OIPNC-002819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e
aumentar unha aula de 4° de infantil no CEIP Padre Feijoo
Publicación dci iniciativa, BOPG n.° 350, do 03.09.2018

2.4

35514 (10/PNC-002860)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos de
formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento ás
persoas de todo o territorio galego e a todas aquelas interesadas non
residentes en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n. 0354, do 12.09.2018

2.5

36012 (10/PNC-002886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción
Sobre a planificación polo Goberno galego das obras necesarias e
pendentes no CEIP Ramón Otero Pedraio da Laracha, de xeito que estean
rematadas ao inicio do curso 20 19-2020
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 354, do 12.09.2018

,LAMENTO DE GALCIA
REXSTRO XERAL SADA

LZEo18
Núm

((O .
...................

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 16 1.2 do Regulamento.

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018

Antonio Mouriño Villar
Presidente da Comisión
Asinado dixitalmente por: Antonio Mouriño Villar, na data 19/09/2018
13:53:42
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Preguntas

Reunión da Comisión 4ª, Educación e Cultura
Día: 27.09.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

35428(10/POC-005635)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do inicio do
curso escolar 2018-2019
Publicación da iniciativa, 353, 06.09.2018

Á Mesa do Parlamento
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos
Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar e Encarna Amigo Díaz,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Comisión 4ª Educación e Cultura.

O 12 de setembro iníciase en Galicia o curso escolar 2018/2019 no segundo ciclo de
educación infantil, educación especial e educación primaria. Asemade, o 15 de
setembro iníciase o curso escolar na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato,
na formación profesional e nas ensinanzas de réxime especial.
É por todos coñecido que o inicio do curso escolar implica atender a un importante
número de persoas e habilitar abondosos recursos humanos e materiais para atender
as necesidades formativas de algo menos de 400000 alumnos e alumnas de distintos
niveis educativos
Tendo esto presente podemos afirmar que cada inicio de curso require dun importante
esforzo de coordinación e dispoñibilidade de recursos materiais e humanos por parte
da administración educativa.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
oral en comisión:
-Qué valoración fai o goberno galego sobre o inicio do curso escolar 2018/2019?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018.
Asinado dixitalmente por:
César Manuel Fernández Gil na data 30/08/2018 13:53:39
Maria Antón Vilasánchez na data 30/08/2018 13:53:50
Teresa Egerique Mosquera na data 30/08/2018 13:54:03

Carlos Gómez Salgado na data 30/08/2018 13:54:14
María Isabel Novo Fariña na data 30/08/2018 13:54:47
Antonio Mouriño Villar na data 30/08/2018 13:55:07
María Encarnación Amigo Díaz na data 30/08/2018 13:55:25
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1.2

36083(10/POC-005750)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre o investimento total levado a cabo pola Xunta de
Galicia, incluídos os custos de mantemento, no auditorio de
Lugo, así como os prazos previstos para a súa transferencia
ao concello e a súa apertura ao público
Publicación da iniciativa, 355, 13.09.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral na
Comisión 4.ª, relativa á apertura do auditorio de Lugo.

O auditorio de Lugo parece que se aproxima á súa apertura ao público tras moito
tempo de vagar sen rumbo fixo. O acordo entre a administración local de Lugo e
o Goberno autonómico para levar a cabo o proxecto asinouse en agosto de 2004.
A idea inicial era converter o cuartel de San Fernando nun auditorio e centro
cultural, pero os plans orixinais mudaron ben pronto. O auditorio que finalmente
chegou a inaugurarse en 2016, malia carecer de equipamento e permanecer
pechado ao público, está agora nunha parcela titularidade da Xunta no barrio de
Magoi.

O obxectivo que tiña Feijóo, entón conselleiro, era que as obras do auditorio
arrincasen convenientemente no 2005, ano electoral, pero iso non aconteceu.
Nese ano produciuse un cambio de Goberno. A Xunta comezou entón a dubidar
da idoneidade do proxecto, xa que a proposta arquitectónica que gañara o
concurso de ideas organizado polo Concello tiña un impacto na contorna que o
departamento de Patrimonio do Goberno consideraba prexudicial. No mesmo
sentido se pronunciou o ICOMOS no ano 2007. O organismo consultivo da
Unesco denunciou que a obra facía perigar a declaración de Patrimonio da
Humanidade da Muralla de Lugo, sita a 100 metros do lugar.

Así, no 2008 o Goberno bipartito decidiu propoñer unha alternativa: trasladar o
centro cultural a unha parcela propiedade da Xunta. O Goberno asumía a
construción do auditorio para cederllo ao Concello unha vez rematado.

Na sinatura do novo acordo, a Consellería de Política Territorial estimou que a
licitación das obras produciríase no ano 2009, pero o adianto das eleccións
galegas obrigou a dilatar novamente o proxecto.

Foi entón cando Feijóo regresou ao Goberno, agora como Presidente. O seu
entón conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, prometeu que o
auditorio custaría 13,4 millóns de euros e que estaría rematado a finais de 2013.
Non obstante, os feitos quitáronlle a razón pouco despois. As obras foron
licitadas no 2010 e adxudicadas en 2011 por 18 millóns de euros e un prazo de
execución de tres anos. O prazo de execución, como ben sabemos, non se
cumpriu, e non foi ata o 20 de abril de 2016 que Feijóo inaugurou o auditorio,
pese a que, como dixemos, non contaba aínda cos recursos necesarios para o seu
desfrute.

Quedaba entón por resolver o tema do equipamento, que tiña un coste estimado
de 3,5 millóns de euros. A Xunta propuxo entón facerse cargo do pagamento a
cambio de que o Concello non lle cobrase o imposto de bens inmobles de varios
edificios, entre eles o do hospital Lucus Augusti, durante seis anos. Así o
acordaron as dúas administracións e así o plasmaron nun novo convenio.

Tras todo este periplo, o auditorio continúa pechado ao público cun gasto
mensual recoñecido por Medio Ambiente de 6.004, 38 euros, o que nos fai
preguntarnos polo custe total dun proxecto que avanzou de frustración en
frustración e cuxo final descoñecemos a día de hoxe.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

 Cal foi a inversión total que fixo ata o de agora a Xunta de Galicia no
auditorio de Lugo, incluíndo os custes de mantemento?
 Cando prevé facer a transferencia ao Concello?
 Cando estima que as instalacións se abrirán ao público?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 06/09/2018 13:32:54

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/09/2018 13:33:01
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1.3

36115(10/POC-005752)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de
Galicia en relación cun caso de acoso escolar en Narón, a
demanda da familia de adopción de medidas cautelares e as
previsións do Goberno galego ao respecto
Publicación da iniciativa, 355, 13.09.2018

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
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a condena á Xunta de Galiza nun caso de acoso
escolar en Narón.

O 17 de xullo de 2018 un xulgado de Ferrol condenou a Xunta de Galiza por
non ter adoptado as medidas previstas legalmente perante un caso de acoso escolar a un
menor de Narón.
Segundo recollen os medios de comunicación que se fixeron eco da decisión
xudicial, o xulgado aprecia “a responsabilidade da Administración, pois se ben
adoptaron medidas” desde o centro de ensino cando tiveron constancia das agresións –
físicas e psicolóxicas- que viña sufrindo o alumno, “nin foron as legalmente previstas
nin foron suficientes para garantir a protección integral do menor”, sinala a sentenza.
Da mesma maneira, a familia do alumno denuncia que neste curso que agora
comeza (2018/2019) o seu fillo terá que compartir aula cos seus acosadores en diversas
materias.
A Xunta de Galiza aprobou a través da Consellaría de Educación, Cultura e
O.U. a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar en 2011 que desenvolveu posteriormente a través do Decreto
8/2015. Este marco normativo prevé medidas para a prevención, detección e tratamento
1

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

das situacións de acoso escolar que deben ser implementadas nos centros escolares;
entre elas un protocolo que debe ser incluído no Plan de convivencia dos centros.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Como valora a Xunta de Galiza a condena da administración por non ter
adoptado as medidas que correspondían para garantir a protección integral dun menor
vítima de acoso nun centro de ensino de Narón?
- Ten analizado ou pensa analizar este caso para determinar que fallou? E para
introducir mudanzas nas medidas que até o momento rexen na prevención, detección e
tratamento das situacións de acoso escolar en Galiza?
- Por que despois da condena as persoas agresoras e a vítima compartirán aulas?
- Pensa, neste senso, a Consellaría de Educación atender a demanda da familia
da vítima que pide a adopción de medidas cautelares para evitar que se produzan novas
agresións?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores

2

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

Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 16:21:42

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 16:21:48

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 16:21:49

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 16:21:50

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 16:21:52

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 16:21:53
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2.1

22795(10/PNC-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis
Manuel
Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun acordo coa
Igrexa Católica en relación co réxime de visitas ás catedrais
de Mondoñedo, Ourense e Tui
Publicación da iniciativa, 241, 17.01.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Concepción Burgo López e Luís Manuel
Álvarez Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición
non de lei para o seu debate en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.

Exposición de motivos

A Lei 5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, no seu
artigo 48 di o seguinte sobre os Bens de Interese Cultural:
Artigo 48. Visita pública.
1. As persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral,
titulares de dereitos reais sobre os bens de interese cultural
especificamente declarados permitirán a súa visita pública gratuíta
un número mínimo de catro días ao mes durante, polo menos, catro
horas ao día, que serán definidos previamente.
Neste momento as catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui están
incumprindo esta obriga dado que non é posible entrar a visitalas de balde.
Tan só pódese entrar sen pagar cando se celebran oficios litúrxicos pero,
obviamente, ese non é un momento de visita turística.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a acordar ca Igrexa Católica
a visita cultural e turística libre e gratuíta das catedrais de Mondoñedo,
Ourense e Tui, polo menos catro días ao mes, para así cumprir a Lei
5/2016 do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Os días e horas
desta apertura libre estarán debidamente indicadas e publicitadas.

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

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo.: Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 11/01/2018 13:34:54
Maria de la Concepción Burgo López na data 11/01/2018 13:34:24
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2018 13:35:12
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31940(10/PNC-002596)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a difusión polo Goberno galego do informe referido aos
gastos desagregados da construción da sede do Consorcio
Universitario de Galicia na Cidade da Cultura, así como ao
custo que tería a execución do proxecto noutros espazos
Publicación da iniciativa, 319, 13.06.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas 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, construción da sede do Consorcio Interuniversitario de
Galicia (CISUG) na Cidade da Cultura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Xunta de Galicia vén de anunciar a construción da sede do Consorcio
Interuniversitario de Galicia (CISUG) na Cidade da Cultura. A elección do
espazo responde, segundo o propio Presidente do Goberno, a razóns de aforro
económico. A execución da obra noutro lugar custaría arredor de 30 millóns de
euros, mentres que levantar as instalacións nos ocos que deixou o fracaso do
Gaias suporía só 17 millóns, cofinanciados con fondos interuniversitarios e o
orzamento da Xunta. Así sería se os cálculos do Goberno se axustaran a
realidade, algo que, tendo en conta os antecedentes, cómpre, polo menos, poñer
en dúbida.

A Xunta de Galicia dilapidou na construción parcial da Cidade da Cultura uns
300 millóns de euros, triplicando dese xeito o orzamento previsto cando se
iniciou a obra. O 26 de marzo do ano 2013, o Partido Popular resolveu paralizar
o levantamento dos dous edificios que aínda restaban do proxecto inicial (o gran
Teatro da Ópera e o Centro de Arte Internacional). O propio Feijóo asegurou
entón que non seguiría gastando máis diñeiro en novas instalacións. Coa proposta
da sede do Consorcio Interuniversitario de Galicia, o Presidente volve a
incumprir a súa palabra.

Así, o Goberno galego retoma a súa aposta pola Cidade da Cultura, que tantos
cartos lle custou ás arcas galegas. Aínda hoxe, o simple mantemento das
instalacións ascende a máis de catro millóns de euros anuais.

O malgasto inmenso do Gaias é aínda máis grave se temos en conta a
precariedade do sector cultural galego e o escaso apoio económico que recibe das
administracións públicas. Reparemos nos seguintes datos:
 O financiamento da educación segue, aínda hoxe, por debaixo do de 2009.
É un 5% menor.
 As bibliotecas galegas están peor financiadas que as do conxunto do
Estado. O seu financiamento permanece practicamente igual dende 2011.
 Entre os anos 2006 e 2016, Galicia perdeu máis de 100 bibliotecas.
 No ano 2016, o número de libros editados en galego descendeu ata o nivel
máis baixo dende 1996, ao mesmo tempo que aumentan os libros editados
en castelán, catalán e euskera.
 O gasto en libros non de texto realizado polos fogares galegos decreceu un
54,5% entre o 2006 e o 2016.
 O gasto público no sector do libro descendeu un 52% entre 2006 e 2016.
 A partida dedicada á promoción da lectura e do libro descendeu un 82%.
 A promoción do libro en galego minguou un 54%.

Ao mesmo tempo que todo isto sucede, o burato negro do Gaias non fai máis que
medrar e engulir diñeiro.
Tememos que coa escusa do consorcio –unha iniciativa ben intencionada que
pretende coordinar os servizos das tres institucións universitarias galegas– o
Goberno da Xunta volva tirar os cartos que tanta falla lle fan ao noso maltreito

sector cultural. O temor é ben fundado. Todos coñecemos xa o moito que
desfrutan os populares apoiando obras con orzamentos inflados.

Por todo o dito, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a facer público o informe no que
aparecen os gastos desagregados da construción da

sede do Consorcio

Interuniversitario de Galicia, así como o custe que tería o proxecto noutros
espazos.

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,

Asdo.: Luís Villares Naveira

Luca Chao Pérez

Voceiro do G.P. de En Marea

Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/06/2018 19:18:12

Luca Chao Pérez na data 05/06/2018 19:18:21

Luis Villares Naveira na data 05/06/2018 19:18:27
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34720(10/PNC-002819)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a necesidade de escoitar as demandas das nais e pais de
Allariz e aumentar unha aula de 4º de infantil no CEIP Padre
Feijoo
Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Luis
Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á necesidade de
escoitar as demandas das nais e pais de Allariz e aumentar unha aula de cuarto de
infantil no CEIP Pai Feixoo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses nais, pais, representantes institucionais e veciñanza en xeral
do Concello de Allariz veñen denunciando a masificación das súas aulas e
desenvolveron nos meses de verán diferentes accións reivindicativas, como desenvolver
unha clase na Alameda do Arnado ou unha batucada polas rúas do casco vello emulando
a popular festa do Boi. Tamén se dirixiron á delegación ourensá da Xunta de Galiza e á
Valedora do Pobo.
Estas nais e pais entenden que a Xunta de Galiza está a vulnerar o dereito a un
ensino de calidade e sen masificacións única e exclusivamente polo criterio de recorte
económico. Cómpre recordar que neste ano no CEIP Pai Feixoo hai 51 crianzas
maatriculadas para tan só dúas aulas de 4 de infantil, incumprindo polo tanto a ratio de
25 nenos por aula.
Este desatendemento por parte da Xunta de Galiza contrasta con que neste
mesmo verán o goberno galego decretara a Orde publicada no DOG o pasado luns, 12
de agosto, pola que aproba a creación de 31 unidades máis na escola privado-concertada
1
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para o curso 2018/2019, 16 máis que as creadas o pasado ano, ao que hai que sumar que
os concertos estarán blindados até 2022/2023 nunha clara aposta por privatizar o ensino
público galego.
O diñeiro público debe ser destinado a mellorar as condicións da escola pública,
que é un dereito universal.

Por estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a atender as demandas da
veciñanza alaricana e a incrementar unha aula de infantil no CEIP Pai Feixoo para o
curso 2018-2019.”

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2018 13:33:47

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2018 13:33:52

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2018 13:33:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2018 13:33:54

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2018 13:33:56

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2018 13:33:57
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35514(10/PNC-002860)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da creación de contidos
de formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e
coñecemento ás persoas de todo o territorio galego e a todas
aquelas interesadas non residentes en Galicia
Publicación da iniciativa, 354, 12.09.2018

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu portavoz, e por iniciativa
dos deputados e deputadas César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa
Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño
Villar e Encarna Amigo Díaz, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición non de
Lei en Comisión 4ª Educación e Cultura.
Exposición de Motivos:
O goberno galego está a desenvolver unha estratexia de ensino e aprendizaxe en liña
para facilitarlles o acceso á formación de lingua galega a todas aquelas persoas que
desexan adquirir ou mellorar a súa competencia lingüística aproveitando as vantaxes
que ofrecen as Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) no ámbito da
formación.
Esta aposta decidida pola formación en liña permite, a través do emprego das
ferramentas dixitais, ampliar o número de destinatarios da formación en lingua galega
conseguindo que sexan cada vez máis as persoas que, a través destas modalidades
formativas, deciden ampliar a súa formación en lingua galega.
Dende o grupo parlamentario popular, consideramos que a estratexia de formación en
liña pode ser un elemento de atracción para todas as persoas que desexen adquirir as
competencias lingüísticas de diferentes niveis en galego, polo que consideramos que
pode ser interesante potenciar a creación de contidos e recursos de formación en
lingua galega.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, formula a seguinte proposición non
de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a potenciar a creación de contidos de
formación en lingua galega que faciliten o seu estudo e coñecemento para persoas de
toda a xeografía galega e a todas aquelas persoas interesadas non residentes en
Galicia.”

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/08/2018 13:06:18
César Manuel Fernández Gil na data 31/08/2018 13:06:35
Maria Antón Vilasánchez na data 31/08/2018 13:06:41
Teresa Egerique Mosquera na data 31/08/2018 13:06:49
Carlos Gómez Salgado na data 31/08/2018 13:07:04
María Isabel Novo Fariña na data 31/08/2018 13:07:17
Antonio Mouriño Villar na data 31/08/2018 13:07:47
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/08/2018 13:08:20
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36012(10/PNC-002886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la
Concepción
Sobre a planificación polo Goberno galego das obras
necesarias e pendentes no CEIP Ramón Otero Pedraio da
Laracha, de xeito que estean rematadas ao inicio do curso
2019-2020
Publicación da iniciativa, 354, 12.09.2018

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputados, Luís
Manuel Álvarez Martínez e das súas deputadas, María Concepción Burgo López e
María Dolores Toja Suárez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 4ª.

A comunidade educativa do CEIP Ramón Otero Pedraio da Laracha ven demandando
reiteradamente a conclusión, nunha segunda fase, de obras necesarias para adecuar ás
instalacións do centro ás necesidades existentes, obras que de xeito moi resumido se
poden concretar nas seguintes:
-Tres aulas no edificio novo.
-Remate do patio do novo colexio.
-Pasarelas de comunicación entre os edificios de educación infantil, edificios de
primaria e comedor.
-Reforma da zona de administración do centro de primaria.
Xa no ano 2017 este grupo parlamentario presentou iniciativas para coñecer as
intencións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre este
centro, xa que o propio conselleiro tiña declarado que se ían realizar un importante
número de actuacións en centros da comunidade autónoma e ningunha delas se refería a
este.
Ante esta situación, o Grupo Parlamentario dos Socialistas presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia instar o Goberno galego a planificar a realización das
necesarias e pendentes obras no CEIP Ramón Otero Pedraio da Laracha de xeito que
estean concluídas no inicio do curso 2019/2020.
Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/09/2018 19:01:34
Maria de la Concepción Burgo López na data 05/09/2018 19:02:01
María Dolores Toja Suárez na data 05/09/2018 19:02:14
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