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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 ao Proxecto de lei 
do Sistema Universitario de Galicia (PL-000005, doc. núm. 2122), con 
expresa petición de devolución, en virtude das seguintes consideracións: 
 
 

 Falla totalmente a visión de conxunto sobre o sistema universitario,  
sen que en nada contribúa a optimizar a coordinación entre as 
Universidades nin a xerar novas solucións que as fagan máis 
competitivas, ao non promover unhas estruturas realmente 
articuladas e áxiles.  

 
 Denota a busca dun control político das Universidades por parte da 

Xunta de Galicia, atentando claramente contra a autonomía 
universitaria que está garantida pola Constitución. 

 
 Non aporta ningunha cuestión realmente nova, amosando a súa 

escasa ambición, con  formulacións claramente insuficientes, como o 
que se refire ás universidades privadas, onde  se solicitan requisitos 
claramente insuficientes para a súa constitución, ou as titulacións 
non presenciais, cunha redacción tan ambigua que non resolve 
ningún problema. 

 
 Existe unha regulamentación excesiva en moitos dos seus contidos, 

pero esta resulta ser practicamente nula en canto ás obrigas da Xunta 
de Galicia respecto das universidades. 

 
 A cuestión fundamental do financiamento do sistema universitario 

non queda resolto, ao non garantirse  a suficiencia económica do 
Sistema Universitario de Galicia,  para que poida desempeñar a súa 
labor con criterios de calidade e excelencia. 
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 Aspectos fundamentais non están presentes ou non o están 
suficientemente reflectidos, tal e como acontece,  entre outros,  ca 
figura do Profesorado Investigador ou no concepto de equilibrio 
docencia - investigación. 

 
 A estrutura de investigación do Sistema Universitario de Galicia non 

está contemplada en forma rigorosa e precisa, algo absolutamente 
necesario por canto as Universidades son as responsable do 80 % da 
investigación que se fai en Galicia. 

 
 Materias básicas tampouco están desenvolvidas con precisión e rigor, 

tal e como acontece por exemplo ca rendición de contas, mentres que 
moito do seu articulado aumenta a carga burocrática que vai en 
detrimento da axilidade e eficiencia necesaria nas Universidades. 

 
 É moi indicativo dos obxectivos que persigue o goberno autonómico, 

que o capítulo máis extenso con diferenza,  sexa o dedicado ao 
control de centros e ensinanzas universitarias e á  tipificación das 
infraccións e sancións. 

 
 Evidenciase a incoherencia existente entre os obxectivos declarados 

na exposición de motivos e o desenvolvemento do articulado,  así 
como a coa política que están a levar a cabo os gobernos do 
presidente Feijoo respecto do Sistema Universitario de Galicia. 

 
 

Pazo do Parlamento, 18 de febreiro de 2013 
 
Asdo.: Abel Losada Alvarez 
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/02/2013 13:40:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á 

totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei do Sistema Universitario Galego 

(doc. 2.122) polos seguintes motivos: 

 

O proxecto de lei non é a regulación que o Sistema Universitario Galego precisa. 

E non o é, ao ver do Grupo Parlamentar do BNG, polas seguintes razóns: 

1.- Pola súa falta de ambición. O texto proposto é unha mera refundición da 

normativa vixente en materia universitaria, recortando mesmo os trazos máis 

positivos da mesma en materia lingüística ou de garantía da autonomía 

universitaria. 

2.- Por supor un grave atentado contra a autonomía universitaria. Ao limitar 

a autonomía financeira e a potestade de auto-organización das universidades 

sometendo o seu exervicio á previa autorización gubernativa e non avanzar na 

necesaria transparencia no funcionamento da ACSVG. 

3.- Por renunciar a estruturar un Sistema Universitario Galego (SUG) 

integrado e equilibrado. Nin se regulan as estruturas común existentes –como a 

CIUG ou BUGALICIA- nin se avanza na criazón doutras novas  ou na 

introducción de medidas como a mobilidade do persoal dentro do SUG ou 

escolas comúns de doutoramento. 
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4.- Porque introduce o “cabalo de Troia” das universidades privadas –

incluídas as que desenvolven a súa actividade a distancia- no SUG, prevendo 

mesmo a súa participación no Consello Galego de Universidades. 

5.- Porque non contempla ningún mecanismo nin garantía que asegure a 

sustentabilidade financeira do SUG nin tampouco a garantía de servizos 

mínimos como a dotación de bibliotecas e lugares de estudo, atención á 

diversidade e residencias e outros servizos ao estudantado. 

6.- Porque retrocede, conscientemente, na protección do galego como língua 

propoia do SUG. 

7.- Porque renuncia a criar un modelo de persoal propio das universidades 

galegas, especialmente grave polo que atinxe á necesaria estabilización dos 

investigadores. 

Por todas estas razóns, solicítase a devolución ao goberno do Proxecto de lei do 

Sistema Universitario Galego. 

 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/02/2013 17:22:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e David 

Fernández Calviño,  ao abeiro do disposto  no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei do Sistema 

Universitario de Galicia (doc. 2122) polos seguintes motivos: 

 

Este Grupo Parlamentar atopa unha fonda incoherencia entre os obxectivos e fins da 

norma e o contido articulado e as eivas do mesmo. Este proxecto de lei tenta ao 

respecto do sistema universitario galego unha sorte de exercicio de doma e castración. 

Tratase de procurar unha progresiva erosión do carácter público do sistema coa súa 

apertura ó mundo do lucro privado, de ataque aos dereitos do alumnado pola dobre vía 

do aumento do prezo das matrículas e da redución das axudas e bolsas, do 

empeoramento das condicións de traballo do PDI e PAS, nun contexto marcado polo 

estrangulamento orzamentario e a tentativa de virar a universidade de costas ás 

problemáticas, necesidades e intereses da sociedade galega. 

O proxecto non agocha que pretende transformar nunha sorte de alquimia negra o que 

se crea na universidade pública - docencia, investigación e coñecemento -  en cartos 

para as empresas privada. 

O proxecto tampouco agocha o seu carácter clasista en canto quere excluír  ou pór as 

maiores eivas para acceder o ensino superior ao alumnado pertencente á clase 

traballadora. 
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O proxecto nega o necesario orzamento para desenvolver os obxectivos que marca o 

proxecto. Non se contempla unha memoria pluarianual que garanta financiamento 

suficiente para atender todas as necesidades da universidade. Non podemos compartir 

as consecuencias que para o emprego e a calidade da docencia e investigación 

universitaria aparella que non se dote dunha memoria económica que forneza as 

capacidades do sistema universitario público galego. Quizais o penúltimo golpe 

propinado ao financiamento universitario no actual proxecto de lei de orzamentos da 

Xunta podería supor a destrución duns 250 postos de traballo. 

Non podemos compartir o escenario que ao estrangular o financiamento universitario 

alimenta a espiral da suba das taxas ao alumnado que a súa vez sufre o recorte das 

bolsas, escenario que esquece o compromiso da convocatoria anual de becas ao estudo 

e de formación investigadora con cláusulas de revisión da contía. 

Proxecto que descoida a necesaria apertura do mundo universitario cara a realidade 

nacional do noso país, en particular no que atinxe ao emprego da lingua propia de 

Galicia. 

En resumo, o proxecto adoece das medidas positivas necesarias que fornezan o 

carácter público do noso sistema universitario e dean satisfacción as notables eivas sen 

resolver e que as políticas ultraliberais destes anos non deixaron de alimentar. 

 

Xa que logo, solicítase a devolución do Proxecto de lei do Sistema Universitario 

Galego. 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2013. 
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Asdo:  Ramón Vázquez Díaz 

Asdo: David Fernández Calviño 

Deputados do G.P. da AGE. 

Asdo: Xabier Ron Fernández 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 18/02/2013 17:06:08 

 

David Fernández Calviño na data 18/02/2013 17:06:20 

 

José Javier Ron Fernández na data 18/02/2013 17:06:30 
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