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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Emendas á totalidade presentadas ao Proxecto de lei de recoñecemento da universidade
privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma
de Galicia
A Mesa da Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do día 7 de maio de 2021, adoptou o
seguinte acordo:
Cualiﬁcación de emendas á totalidade presentadas ao Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, con sede na Comunidade Autónoma
de Galicia
Examinados os escritos presentados e dado que se axustan aos requisitos establecidos no Regulamento da Cámara, acorda a súa admisión co seguinte detalle:
Emendas á totalidade de devolución:
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 14745)
— Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 14747)
Santiago de Compostela, 7 de maio de 2021
Miguel Ángel Santalices Viera
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas
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COMISIóN 3ª, ECONOMíA, FACENDA E ORzAMENTOS

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na súa sesión do 7 de maio de 2021, adoptou os
seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa
- 9259 (11/PNC-000957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa partida orzamentaria
destinada ao Concello de Santiago de Compostela para sufragar os gastos ocasionados pola condición de capital de Galicia
BOPG nº 88, do 03.02.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Retirada da iniciativa en comisión

- 7291 (11/POC-001151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre o impacto que podería ter a fusión do BBVA e Banco Sabadell no emprego de Galicia e a posición do Goberno galego ao respecto
BOPG nº 74, do 12.01.2021
Santiago de Compostela, 7 de maio de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 7 de maio de 2021, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións

- 13572 (11/PNC-001371)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e sete deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o mantemento do seu apoio ás
persoas creadoras do ámbito cultural
BOPG nº 119, do 05.04.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e
5 abstencións.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a continuar prestando apoio aos creadores e creadoras culturais mediante a elaboración dun plan que afonde neste ámbito.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

- 14139 (11/PNC-001440)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e dous deputados/as máis
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Sobre o inicio por parte da Xunta de Galicia das obras de ampliación do CPI As Mirandas, no concello
de Ares
BOPG nº 126, do 21.04.2021
Sométese a votación e resulta aprobada a transacción coa emenda do G. P. Popular de Galicia (doc.
núm. 15874) pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta a que solicite ao Concello de Ares que realice na maior brevidade de tempo posible a obra de acondicionamento da parcela prevista.
Unha vez realizada, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade comprométese a licitar, proxectar, contratar e iniciar a obra de ampliación de maneira prioritaria, coa ﬁnalidade de dispoñer
das novas instalacións canto antes.»

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

- 9814 (11/PNC-001012)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a colaboración polo Goberno galego co Concello de Ribeira na investigación histórica, rehabilitación e posta en valor do peirao da Covasa, na parroquia de Aguiño, no concello de Ribeira
BOPG nº 91, do 10.02.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que colabore co Concello de Ribeira na investigación histórica do peirao da Covasa (Aguiño, Ribeira) e na súa posterior rehabilitación e posta en valor.»

CSV: BOPGDSPGFpPQMUrZg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rexeitamento da iniciativa

- 14002 (11/PNC-001427)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa oferta do bacharelato
de artes no concello de Redondela
BOPG nº 126, do 21.04.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 7 de maio de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
mesa a seguinte emenda á totalidade, con expresa petición de devolución, ao
Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada “Universidad
Intercontinental de la Empresa” (doc. núm. 13722), sobre a base das seguintes
consideracións:
Non queda acreditada a necesidade dunha lei que recoñeza a primeira
universidade privada de Galicia, denominada ‘Universidad Intercontinental de la
Empresa’, toda vez que as tres universidades públicas que conforman o Sistema
Universitario de Galicia (SUG) cobren a demanda dos estudos de ensino superior
no noso país con estándares de calidade debidamente avaliados e certificados.
Non é certo nin correcto que co recoñecemento desta lei se amplíe a oferta de
formación dado que a maioría dos títulos proxectados xa existen en Galicia como
tales, nalgúns casos en varios campus.
Non compartimos tampouco a maneira de proceder para a tramitación desta lei,
que dende o principio padeceu dunha absoluta falla de transparencia e opacidade
que mesmo foi denunciada polas tres universidades galegas. Non se puxo a
disposición das persoas ou entidades interesadas a memoria xustificativa de
creación da nova universidade que permitise adoptar unha decisión razoada e
fundamentada en indicadores científicos, sociais e económicos que garantan a
pertinencia de someter esta proposta á aprobación do Parlamento galego.
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Moi ao contrario, para a avaliación da súa pertinencia, as persoas interesadas
tiveron que dar por veraces os diversos informes preceptivos oficiais que, nalgún
caso, máis que limitarse a velar polo cumprimento da legalidade e a pertinencia
do proxecto, por momentos parecían converterse en promotores da iniciativa.
Este é o caso dos diversos informes emitidos pola Secretaría Xeral de
Universidades (SXU).
Este Departamento da Xunta de Galicia insiste en sinalar os motivos que
xustifican a oportunidade da nova universidade:
- A docencia mixta presencial-interactiva e a especialización na empresa,
tecnoloxía e emprendemento.
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- A mellora da empregabilidade do alumnado, baseado en que o proxecto supón
un “modelo de referencia internacional en innovación, tecnoloxía, enfoque
empresarial, excelencia académica e carácter internacional”.
- Un forte impacto económico, xa que atraerá estudantes doutros lugares e
aumentará a taxa de actividade emprendedora en Galicia.
Ningunha das tres razóns aducidas -mais non argumentadas- pola SXU obedecen
á realidade en tanto que:
- As universidades públicas galegas veñen de demostrar a súa extraordinaria
resiliencia na capacidade para impartir docencia non presencial debido á
pandemia da covid-19,
- As tres universidades do SUG teñen persoal especializado (e de recoñecido
prestixio) nestas áreas, e ofertan títulos nos ámbitos de actuación da nova
institución,
- Non comprendemos nin admitimos que a formación que imparta a nova
universidade mellore os índices de empregabilidade, e menos aínda que se poña
en dúbida que a excelencia, a internacionalización, a innovación ou o enfoque
empresarial non son claves no actual modelo do SUG,
- E, por último, descoñecemos os indicadores empregados para afirmar que os
novos estudos favorecerán un aumento da taxa de actividade emprendedora.
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Resulta abraiante que a Xunta de Galicia, con competencias nesta materia e que
leva sometendo ás universidades públicas a unha asfixia orzamentaria a pesar da
cal estas manteñen o seu recoñecemento de excelencia, asuma que a mellora da
empregabilidade e da taxa emprendedora virá da man da existencia dunha
universidade privada.
O Grupo Parlamentario Socialista fai seus os argumentos das tres universidades
públicas galegas: coa súa oferta cóbrese perfectamente a demanda de estudos de
educación superior do noso país. Por outra banda, levan tempo reclamando a
posibilidade de incrementar as prazas nalgúns dos seus títulos máis demandados
sen que esta solicitude fose aceptada aducindo que o ofertado era suficiente.
Diante deste argumento, sorprende que se limiten as prazas de acceso ás
universidades públicas e que se xustifique como razoable crear una nova
universidade que evidentemente as incrementará.
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Mais o argumento fundamental e ao noso entender irrefutable para solicitar a
devolución deste proxecto de lei é que a Universidade Intercontinental da
Empresa non cumpre nin con moitos dos requisitos xerais esixidos no Decreto
222/2011, de 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nin co requisito do artigo 13. g) da Lei
6/2013, do SUG:
“O catálogo de titulacións ofertadas deberá ser complementario e non reiterativo
respecto das titulacións preexistentes e consolidadas no SUG, e valorarase
especialmente a súa conexión coas novas ramas xurdidas no campo científico e
con novas necesidades profesionais”.
Así o sinala o Consello Económico e Social de Galicia no seu informe -por certo,
negativo-, ao facer alusión ao da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario Galego, baseado na valoración da Comisión Galega de Informes,
Avaliación, Certificación e Acreditación, que indica que “a teor da
documentación presentada, non se cumpriría co disposto pola letra g) do artigo
13 da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia”, o que
contradí o afirmado no proxecto de lei cando indica que “co recoñecemento desta
universidade se amplía a oferta formativa no eido da educación universitaria
galega”
Inexplicablemente, a SXU insiste en todos os seus informes neste punto, cando
afirma que “a oferta formativa pretende ser complementaria á oferta actual
existente no SUG, descartando a idea de ser competitiva coas outras
universidades” ou cando asegura “debido á alta especialización das titulacións
ofertadas, non se observa reiteración coas titulacións preexistentes no SUG”.
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Só a modo de exemplo, o grao en Administración de Empresas impártese en
Galicia nas tres universidades públicas en cinco campus; no de Lugo ofrécese
ademais o grao en Empresa e Tecnoloxía; as tres universidades teñen diversos
estudos de grao en sistemas de información e TICs; tamén existen en varios
campus mestrados en Administración e Dirección de Empresas (MBA) e en
Enxeñaría de Datos, así como doutoramentos de Economía e Empresa e en datos
e sistemas de información.
Ademais, do proxecto presentado por Abanca sabemos que as liñas de
investigación previstas serán Banca e finanzas; Sustentabilidade, RSC e
Desempeño Social Corporativo; Big Data para a toma de decisións; e Intelixencia
de negocio. De novo, máis duplicidade co SUG, nalgún caso con liñas
investigadoras de ampla traxectoria de excelencia.
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Este incumprimento evidente da lexislación podería ser o único argumento para solicitar a
devolución do proxecto de lei, pero hai moitas outras cuestións sobre as que tamén
queremos poñer o foco.
En relación coa investigación e a acreditación da experiencia investigadora do
persoal que formará parte da UIE, o sistema público universitario do Estado
dispón dun sistema amplamente recoñecido para acreditar a experiencia
investigadora, como é a avaliación positiva cada seis anos da actividade de
investigación, ou sexa, o sexenio. Este instrumento, inicialmente concibido como
un complemento de produtividade para premiar a experiencia de investigación do
persoal das universidades, é hoxe o indicador inequívoco que define a
cualificación investigadora dun PDI en calquera universidade e que se lle esixe
para outorgar calidade en moitos procesos da vida académica. A proposta de
creación da UIE non aclara se compren este criterio de contar cunha experiencia
mínima en materia de investigación entre o seu persoal.
Tampouco se contemplan os ingresos previstos que permitan coñecer que se vai
destinar ao fomento da investigación nos distintos capítulos e programas que
caracterizan este capítulo en calquera universidade. Pola contra, son difusos os
mencionados gastos de biblioteca e proxectos de investigación e non hai unha
programación investigadora axeitada. Tampouco se menciona nada sobre
programas de apoio ao persoal investigador novo ou a preparación de propostas
ou sobre formación de Consorcios Europeos de Investigación, ou similares.
Por outra banda, preocúpanos que a memoria xustificativa aduza no seu apartado
2.3 que a nova universidade será beneficiosa para Galicia polo seu impacto
económico xa que supón un “aforro do gasto público en educación, sobre todo en
posgrao”. Descoñecemos se a Xunta de Galicia dá por boa esta afirmación, o que
suporía en efecto o inicio do desmantelamento da educación superior pública en
Galicia.
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O proxecto de lei asegura que a UIE non terá ningunha incidencia na dotación
orzamentaria prevista no Plan galego de financiamento universitario da consellaría
competente, pero da confusa redacción non somos capaces de desbotar a posibilidade de
que vaia existir algunha outra achega de recursos por parte do Goberno galego.
Relacionado con isto último, é tamén importante o que subliñan nas alegacións as
universidades públicas en canto ao patrimonio da futura universidade. Non
parece admisible que os recursos materiais e espazos da UIE se vaian cubrir coas
instalacións e medios de Afundación, que non é mais que a obra social das caixas
de aforros galegas, é dicir, patrimonio de todos os galegos e galegas.
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É tamén preocupante a indefinición, da que se alerta nalgún dos informes
presentados, acerca da metodoloxía educativa ou da contratación de profesorado.
Certamente, á vista da documentación, resulta complicado que a nova
universidade cumpra cos requisitos requiridos na lei 6/2013 e no Real Decreto
420/2015 en materia de contratación de persoal docente e investigador
Sobre o carácter internacional da institución que se pretende crear, non está claro
o que quere expresar a SXU no seu informe en relación coa “forte orientación
internacional”, xa que se descoñecen os convenios ou alianzas estratéxicas con
institucións europeas, de EE.UU ou de América latina e tampouco se refiren
estratexias de internacionalización tal e como hoxe se entenden no ámbito
académico universitario.
Fálase dun modelo de referencia internacional sen especificar os rankings ou
clasificacións internacionais, ou calquera outro dato que visualice a posición no
contexto internacional da institución que se pretende crear, ou calquera indicador
de referencia que permita visualizar tal posicionamento, e poder concluír así que
“achega un modelo de referencia internacional”, cos correspondentes indicadores
de excelencia e innovación.
Por último, ademais das indefinicións e vaguidades do proxecto de lei
presentado, apreciamos certa laxitude nos prazos de inicio e cese de actividade e
un total desinterese nas tarefas de avaliación, inspección e control. Alén da
inexistencia de mención algunha ao uso da lingua galega ou o cumprimento da
igualdade entre homes e mulleres, tal e como establece a legalidade vixente.
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En definitiva, advírtese que a proposta de creación da nova universidade non
achega evidencia nova que permita concluír que suple carencias que estean a
darse no sistema universitario público de Galicia, nin se evidencia en que xeito
pode mellorar os contidos ou proxección actual na relación entre a Universidade
e a empresa e o sector produtivo, nin a innovación no ámbito tecnolóxico, nin na
dimensión estatal nin na internacional.
Lonxe de ser o momento de auspiciar novas iniciativas privadas que se solapan
co que xa oferta o sistema público, cómpre priorizar as tres universidades que
hoxe conforman o Sistema universitario de Galicia e que teñen demostrado e
acreditado sobradamente a súa excelencia de calidade docente e investigadora.
Para iso, é preciso reforzar e ampliar o Plan de financiamento 2022-2026.
Por todos estes motivos solicitamos a devolución do proxecto de lei.
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Pazo do Parlamento, 22 de abril de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Gonzalo Caballero Míguez na data 23/04/2021 15:17:59
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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), ao abeiro
do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
emenda á totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei de recoñecemento da
universidade privada "Universidad Intercontinental de la Empresa" [11/PL000009, (doc. núm. 13722)], en base ás seguintes consideracións:

A educación é un dereito de carácter fundamental recoñecido na Declaración
Universal dos Dereitos Humanos de 1948. Trátase dun dereito que finca os seus
alicerces en principios básicos como o da igualdade de oportunidades, o acceso
universal, a non discriminación ou o principio de solidariedade.
Xa que logo, o dereito á educación en xeral e o dereito á educación superior,
en particular, deben concretarse en ferramentas e servizos públicos de carácter
irrenunciábel para calquera sociedade que aspire a construír un futuro libre e
democrático.
Calquera modelo social baseado na xustiza e no progreso para o noso país
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pasa polo impulso dunha estrutura educativa pública de calidade que conte cun
sistema universitario público forte, que facilite o acceso á educación en igualdade
de condicións e que aposte pola cohesión e o avance social e económico.
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A educación pública e a universidade pública, polo tanto, son eixos centrais
para unha sociedade moderna, científica, crítica e cohesionada socialmente. Todo
goberno que crea nestes valores debe poñer todo o seu empeño en combater
calquera intento de mercantilización dun dereito fundamental, como é o dereito á
educación universitaria.
É a propio acordo da Convención relativa á loita contra as discriminacións
na esfera do ensino de (1960) o que estabelece no seu artigo 4 que “no acceso á
educación superior no se poderá admitir ningunha discriminación fundada na
raza, o sexo, o idioma, a relixión ou en consideracións económicas”.
O proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada “Universidade
Intercontinental de la empresa” que presenta a Xunta de Galiza ante este
Parlamento, pretende dar luz verde por primeira vez na historia do noso país á
creación dunha universidade privada. Unha universidade privada na que as
consideracións económicas, lonxe de seguir o establecido pola Unesco, serán por
primeira vez en Galiza o factor determinante para a selección do alumnado.
Porén, resulta unha evidencia que a único garante para dar cumprimento a un
dereito fundamental, como é o dereito á educación superior, é a universidade
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pública. Unha universidade pública que debe contar ademais co financiamento
necesario para, por unha banda, garantir o dereito fundamental á educación
superior das galegas e dos galegos e, pola outra, para se constituír como motor de
cohesión social, de investigación e de desenvolvemento dos nosos sectores
produtivos.
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Mais este proxecto de lei para a creación da universidade privada
“Universidad intercontinental de la Empresa” supón un vector de intereses
particulares que vai exactamente no sentido contrario. Fronte ao modelo público
do SUG baseado no interese xeral e na autonomía universitaria, a universidade
privada de ABANCA impulsada pola Xunta de Galiza, afonda nun modelo
universitario ao servizo dos grandes intereses financeiros e das elites socias.
A máis do que este proxecto de lei supón en termos de privatización da
universidade galega, a mera existencia da universidade privada no noso país
implica tamén un paso cara atrás na necesidade de dotar o SUG do financiamento
que precisa até acadar taxas homologábeis coas universidades europeas de
referencia.
Moi pola contra, este proxecto de lei evidencia de xeito nidio un proceso de
tramitación no que a Xunta de Galiza ficou sometida unha vez máis aos intereses
de ABANCA. O papel do goberno galego neste procedemento limitouse a
exercer de correa de transmisión dos intereses dos capitais financeiros e do lobby
da universidade privada.
Tal e como se sinalou polos reitores das universidades públicas galegas na
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Comisión de Reactivación Económica Social e Cultural constituída neste
parlamento; a sociedade galega, para dar resposta os retos que temos no presente
e no futuro máis inmediato, precisa dun sistema universitario público forte e ben
financiado. Un modelo que parta da nosa realidade nacional, que contemple as
nosas necesidades económicas, sociais, tecnolóxicas e científicas e que aposte
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polo coñecemento, a formación e a investigación como eixos centrais da Galiza
do futuro.
En consecuencia, a educación universitaria non pode ser susceptíbel de se
empregar cal mercadoría ao servizo do mellor postor, tal e como pretende o
goberno galego con este proxecto de lei.
A política de recortes, a precarización e os intentos de introducir
iniciativas privadas na universidade pública galega foron unha constante na
última década de goberno do Partido Popular. Unha universidade cun plan de
financiamento prorrogado, sen recursos para a investigación, sen posibilidade de
ampliar prazas mesmo naquelas titulacións de máis demanda, con precariedade
laboral de varios sectores do profesorado e dos investigadores,...
E é precisamente neste eido no que si cómpre recoñecer a coherencia da
Xunta de Galiza cando presenta este o proxecto de lei de recoñecemento da
universidade privada que nos ocupa. Un proxecto de lei que non é senón un outro
chanzo para favorecer á privatización e os recortes no sistema universitario
galego.
Asistimos polo tanto con este proxecto de lei a un novo ataque ao sistema
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público universitario, que entronca coas políticas de desmantelamento e
privatización do SUG levado a cabo pola Xunta de Galiza nos últimos anos; mais
nesta ocasión a creación da UIE supón un novo cumio na escalada privatizadora
do goberno galego xa que abre a porta, pola vía dunha tramitación VIP con máis
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sombras que luces, a que por primeira vez se constitúa unha universidade privada
no noso país.
Con este proxecto de lei o goberno galego antepón, defende e repenica ad
infinitum en informes oficiais preceptivos (como os da Secretaría Xeral da
Universidade) o argumentario de ABANCA. Uns intereses particulares que se
atopan de fronte co posicionamento das Universidades Públicas Galegas, das
OOSS ou do mesmo informe do Consello Económico e Social, que entenden a
universidade como un servizo público e autónomo. Libre, en definitiva, sen máis
vocación nin interese que o coñecemento, a formación e a investigación.
Ante este proxecto de lei, obsérvanse dous posicionamentos explícitos e
ben definidos na sociedade galega. Por unha banda, a Xunta de Galiza e
ABANCA que se erixen na defensa dos intereses da universidade privada. Pola
outra, a universidade pública galega e os seus axentes sociais, que se opoñen de
xeito contundente nos seus informes á constitución desta universidade privada e
apostan por unha universidade pública galega e ben financiada.
Mais o goberno galego, lonxe de se acaroar ao interese xeral e traballar
por un modelo público dotado dun plan de financiamento ambicioso; afonda con
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este proxecto de lei na liña do estancamento e dos recortes da universidade
pública, ao tempo que presenta por primeira vez á universidade en Galiza como
un nicho de negocio.
Un negocio de gran proxección na actualidade nuns mercados
internacionais nos que se observa como grandes fondos voitre como Permira
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(que comprou por 770 millóns varias universidades europeas) ou CVC Capital
Partners (que no 2019 comprou por 1100 millóns de euros a Universidade
Alfonso X, El Sabio) especulan cunhas universidades en proxección económica
ao abeiro do desmantelamento dos sistemas universitarios públicos.
Estes e outros moitos movementos de capitais para facerse co ensino
superior demostran que a mercantilización da universidade é unha realidade, e
con este proxecto de lei, a universidade galega non será allea á cobiza destes
fondos voitre que atopan na connivencia do goberno galego a ferramenta perfecta
para converter en mercadoría un dereito fundamental como é dereito á educación.
Cómpre lembrar que ABANCA, que impulsa esta universidade privada,
é a resultante do proceso de desmantelamento do aforro galego que levou adiante
o Partido Popular. Fíxoo agasallando a esta entidade cunhas caixas de aforro
rescatadas cos cartos públicos. Unhas caixas que despois de seren desmanteladas
(e saneadas a posteriori con 8000 millóns de euros públicos) foron vendidas xa
como banco á BANESCO por escasos 1000 millóns de euros, nun dos episodios
máis escuros da historia recente do noso país.
Polo tanto, vemos como un banco que foi o gran beneficiado dunha venda
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ruinosa para os intereses dos galegos, pretende agora constituír baixo o paraugas
da súa fundación unha universidade privada á que só poderán acceder aqueles
sectores da poboación que conten con maiores ingresos. Primeiro ABANCA foi
agasallada co aforro galego a prezo de saldo, a agora o goberno galego pretende
agasallala tamén coa universidade galega.
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Galiza precisa dun sistema universitario público forte que garanta o
dereito á unha educación superior de calidade, que aposte pola investigación, o
desenvolvemento e a innovación, que aposte polos sectores produtivos do noso
país e que teña un apoio sólido das administracións. Unha Xunta de Galiza que
debería velar, por riba de todo, polos intereses e o progreso da sociedade galega e
non actuar cal mera correa de transmisión dos intereses económicos dos grandes
capitais internacionais.

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG formula unha
emenda á totalidade a este proxecto de lei asentada nos seguintes criterios:

1. O proxecto de lei da Xunta de Galiza para unha universidade
privada está a motivar unha resposta social unánime do sector da
universidade pública
a) Trala presentación deste proxecto de lei as tres universidades públicas
galegas emitiron informes e alegacións nas que manifestan con
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contundencia a súa oposición á creación desta universidade privada. É a
propia Universidade de Vigo quen acusa o goberno galego de
escurantismo e falta de transparencia nun informe de alegacións no que
censura que a Xunta de Galiza non puxese a disposición da comunidade
universitaria a documentación necesaria para coñecer este proxecto, así
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como as implicacións e as discriminacións que implica para a
universidade pública.
b) Así mesmo, o informe da Universidade de Vigo e da Coruña, ao igual
que se observa no da USC, sinalan irregularidades serias e unha absoluta
falta de transparencia no proceso de tramitación do anteproxecto de lei.
Uns documentos de alegación que a Secretaría Xeral de Universidades nin
sequera entra a valorar en moitas das súas consideracións e/ou responde de
xeito vago, escudándose en xustificacións técnicas e administrativas para
agochar unha falta de transparencia que obedece a evidentes motivacións
políticas.
c) Existen críticas públicas e publicadas por parte de membros dos
consellos sociais das universidades acusando representantes do Consello
Galego de Universidade de actuar a título particular, sen consultar estes
órganos e de dar o visto e prace ao anteproxecto de lei da universidade
privada sen ter en conta as consideracións dos consellos sociais.

2. Unha universidade privada que duplica titulacións existentes no
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SUG.
O art. 13 g da Lei 6/2013, do SUG establece que o catálogo de titulacións
ofertadas debe ter un carácter complementario e non reiterativo.
Mais se observamos as titulacións ofertadas pola Universidade
Internacional de la Empresa, comprobamos que moitas destas titulacións (das que
8
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non consta desenvolvemento curricular) existen nas universidades públicas do
noso país.

As titulacións ofertadas pola universidade de ABANCA UIE son as
seguintes:
 Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Grao en Negocios Dixitais e Intelixencia Empresarial
 Master Universitario en Administración e Dirección de Empresas
(MSA)
 Master Universitario en Dereito Empresarial e Economía Dixital
 Master Universitario en Neuromarketing e Comportamento do
Consumidor
 Programa de doutoramento en Economía e Empresa
 Grao en Enxeñaría Empresarial e Emprendemento Tecnolóxico
 Master Universitario en Enxeñaría de Datos e Intelixencia de Negocios
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Programa de doutoramento en Data Science e Sistemas de Información.

É evidente que moitas das titulacións que oferta a “Universidade
Internacional de la Empresa” están a ser xa impartidas na actualidade na
universidade pública galega. Pero é que mesmo naquelas que, baixo a literalidade

9

54065

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

da titulación, poderían non ter equiparación no SUG, a falta de desenvolvemento
dos programas e materias que a configuran impide unha fiscalización seria e
rigorosa para saber se estamos ante máis que probábeis titulacións reiterativas, ou
non.
Esta falta de información e transparencia en todo o proceso chegou a
extremos como que documentación relacionada coa UIE solicitada polo artigo 9
neste Parlamento non fose remitida, que as universidades públicas tivesen que
facer alegacións sen documentación imprescindíbel para unha valoración seria
do anteproxecto, ou que a memoria do proxecto presentado por ABANCA, nin
sequera se achegue co expediente do proxecto de lei que consta neste
Parlamento.
A este respecto son as propias Universidades de Vigo e da Coruña quen
sinalan no seu informe o seguinte: “todo fai sospeitar que lonxe de se tratar
dunha oferta complementar da xa existente no SUG vai reiterar titulacións xa
existentes nas tres universidades do sistema (dereito, administración de
empresas, enxeñaría informática, etc.). Sexa como for, a falta de indicación
concreta das titulacións no anteproxecto e a omisión de informes e memorias xa
constitúen, de por si, un incumprimento do disposto no normativa universitaria
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española e galega que impide, pola ausencia de elementos de xuízo esenciais, a
formulación de alegacións.”
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3. A secretaría Xeral de Universidade convertida en axencia de
publicidade de ABANCA
Os informes da Secretaría Xeral da Universidade, tanto no que ten a ver
coas respostas ás alegacións presentadas polas universidades, como na análise e
valoración que fai da documentación presentada pola empresa, evidencian unha
visión de parte absolutamente impropia dunha administración seria.
Unha vez máis, constátase con estes informes que a Xunta de Galiza actúa
cal correa de transmisión dos intereses da Fundación ABANCA e da
universidade privada. Tanto o “Informe de pertinencia socio-económica da
Secretaría Xeral de Universidades, respecto da solicitude de recoñecemento da
"Universidad Intercontinental de la Empresa" como a “Memoria económicofinanceira relativa ao anteproxecto de Lei para o recoñecemento da Universidad
Intercontinental da Empresa (UIE) amosan unha visión de parte até tal extremo,
que elementos de análise e avaliación do proxecto presentado por ABANCA (que
deberían ser abordados dende o rigor, a solvencia e a neutralidade que se lle
supoñen a unha administración seria) tornan en corta-pegas literais das
valoracións da empresa.
Estamos ante documentos oficiais ateigados de xuízos de valor e gabanzas
CSV: BOPGDSPGFpPQMUrZg7
REXISTRONmB2ACsFx4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da universidade privada. Documentos que reflicten unha actitude máis propia
dunha axencia de marketing que dun organismo público coa responsabilidade da
Secretaría Xeral de Universidades.
Porén, a asimilación dos postulados da universidade privada por parte da
Secretaría Xeral de Universidades (que se evidencia en toda a tramitación deste
11
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anteproxecto de lei) contrasta coa actitude deste mesmo organismo cando se
trata, por exemplo, de ampliar titulacións na universidade pública. Unha moi
outra actitude na que a burocratización dos procedementos, a esixencia
documental e as demoras na tramitación dos expedientes son unha constante, tal
e como denuncian dende as propias universidades. Actuacións estas que teñen
tamén o seu correlato no papel exercido pola ACSUG.

4. O sistema universitario galego non precisa unha universidade
privada, precisa un reforzo da universidade pública
O artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas establece os principios de
necesidade e eficacia para un procedemento como o que nos ocupa.
É o propio informe do CES (ao igual que os votos particulares das
OOSS) o que pon o acento en que o noso país conta con tres universidades
públicas, distribuídas en 7 campus por todo o territorio, que xa demostraron con
solvencia que cobren de seu as necesidades de educación superior no noso país.
Tal e como sinalamos anteriormente, o art. 13 g da Lei 6/2013 do SUG
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establece que "o catálogo de titulacións ofertadas deberá ser complementario e
non reiterativo respecto das titulacións preexistentes e consolidadas no SUG”
Resulta polo tanto, a todas luces incomprensíbel que nun sistema universitario no
que as prazas ofertadas polas universidades públicas galegas excederon nun
milleiro o número de alumnos que accederon á universidade; a Xunta de Galiza
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propoña unha ampliación de prazas a través da creación dunha universidade
privada.
Situación esta que torna máis grave aínda cando en varias das titulacións
de máis alta demanda as universidades públicas veñen demandando un
incremento de prazas para dar cobertura a necesidades obxectivas de matrícula.
Demanda a que o goberno galego sempre rexeitou alegando que calquera
incremento de prazas de nova oferta debe levar consigo a redución do mesmo
número as prazas noutras titulacións. É curioso que este condicionante que se
impuxo a universidade pública non se aplique na actualidade a unha universidade
privada con titulacións de evidente carácter reiterativo.
A consecuencia desta realidade non é outra que aqueles alumnos ou
alumnas que poidan pagar os 10.000 euros por un mestrado ou 8000 pola
matrícula anual dun grao si poderán ter acceso a unha praza na universidade, con
independencia do seu expediente académico, aqueles que non poidan pagalo,
ficarán excluídos.

5. Unha universidade para ás elites sociais
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En estreita relación co apartado anterior, decatámonos que da análise da
documentación que consta no expediente (e daquela que non consta) o proxecto
da universidade privada UIE estabelece uns condicionantes económicos para o
acceso á estas titulacións que impiden o acceso ás clases populares. Estamos ante
unha universidade que impide a cohesión e o ascenso social, que non obedece ao
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interese xeral da sociedade galega e que emprega a educación superior como
unha mercadoría máis coa que facer negocio.
Abonda reparar nos prezos propostos para as matrículas para nos decatar
de que estamos ante titulacións inaccesíbeis para as maiorías sociais de Galiza.


O prezo de matrícula de grao por estudante e ano oscilaría entre os

7.500 euros do primeiro ano e os 8250 do quinto ano.


O prezo de matrícula de master por estudante e ano oscilaría entre os

10500 euros o primeiro ano e os 11.800 no quinto ano.
Os prezos da universidade privada supoñen unha discriminación sen
precedentes para aquelas familias de baixos recursos que non poden facer fronte
a estas taxas da universidade privada; tornando os criterios de igualdade, mérito e
capacidade por criterios económicos.
Unha realidade que non nos é allea e que xa se observou en iniciativas de
ensino privado (con formatos de moita menor entidade) Sirva como exemplo o
caso da Universidade da Coruña que en datas recentes rematou a incorporación
ás súas titulacións dos estudos de Turismo, antes ofertados por unha empresa
privada. Dunha oferta académica con prezos privados de matrícula de 4.200
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euros por curso académico pasouse a outra con prezos públicos de matrícula de
600 euros por curso académico. Eis a diferenza entre ter como referencia o
interese xeral ou a xeración de plusvalías a partir do dereito á educación.

14

54070

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

6. A investigación fica esquecida na universidade privada
Un dos elementos recorrentes abordados na comisión de reactivación
económica, social e cultural creada neste Parlamento foi a necesidade de que a
investigación ocupase o papel que lle corresponde e tivese o financiamento que
precisa.
Os investigadores que pasaron por esa comisión sinalaron con clareza que
o financiamento actual do SUG apenas permite cubrir os gastos correntes da
universidade, impedindo na práctica a mellora da formación e da investigación.
O labor investigador precisa de recursos para facer o noso país máis xusto
e tamén máis capaz de afrontar os retos que nos veñen por diante. Unha
universidade que dedica recursos á investigación é unha universidade que
contribúe de xeito claro ao desenvolvemento dunha sociedade. Mais para iso son
básicos dous principios que se esvaecen no modelo de universidade privada que
ampara este proxecto de lei: a autonomía e o interese xeral.
A autonomía universitaria, garante dunha docencia e dunha investigación
libre, científica e favorecedora do progreso social non é compatíbel cun modelo
universitario, como é o que presenta a UIE e que basea a súa existencia na conta
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de resultados.
A investigación é a gran esquecida na universidade privada, porque ao
contrario da docencia no ensino privado (que xera beneficios garantidos no
inmediato) a investigación supón un esforzo de investimento que non se
contempla no proxecto presentado.
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Neste sentido o a confusión entre docencia e investigación sinalada nas
alegacións das universidades deixa ben as claras cal é a perspectiva da UIE a
respecto do labor investigador: “a única referencia que o anteproxecto realiza á
actividade investigadora é inexacta e incompatíbel coa referida normativa
universitaria. Con efecto, di o artigo 2.2 do anteproxecto que "cada área
académica (...) fomentará a actividade investigadora por medio de programas e
estudos do grao, master universitario e programas de doutoramento",
confundindo de forma inexplicábel, a docencia coa investigación”

7. Unha universidade privada que esquece a lingua galega
Dificilmente unha universidade pode favorecer o desenvolvemento dun
país se no seu proxecto non hai nin unha soa mención á lingua propia dese país.
En toda a documentación presentada pola UIE non hai nin unha soa referencia a
cal vai ser o papel que ocupe a lingua galega nesa universidade.
Unha vez máis a lingua galega fica excluída non só do proxecto e da
memoria presentada, senón das consideracións necesarias para habilitar a
presenza do galego no ensino universitario. Cuestión esta que se destacou tamén
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nos informes de alegacións das universidades públicas que sinalaron:
Bótase a faltar no anteproxecto disposicións relativas a garantir a
presenza normal da lingua galega no funcionamento da nova universidade,
descoñecendo o disposto no artigo 2.1.f) LSUG que fai da promoción da lingua

16

54072

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

galega un dos obxectivos e . fins propios do Sistema Universitario de Galicia
(SUG).

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego considera suficientemente xustificada a presente emenda de totalidade ao
Proxecto de lei de recoñecemento da universidade privada "Universidad
Intercontinental de la Empresa", solicitando a súa devolución ao Goberno.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2021

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo

CSV: BOPGDSPGFpPQMUrZg7
REXISTRONmB2ACsFx4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 23/04/2021 19:49:13
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