
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 4.ª,

EDUCACIÓN E CULTURA
 

Día: 14.09.2017        Hora: 10:30



 
 

 

 

 
A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, da que vostede forma parte, reunirase o próximo día 14 de 
setembro de 2017, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do día é a seguinte : 
 
 
Punto 1. Preguntas orais en Comision 
  
1.1 5651 (10/POC-001888) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis 
 Sobre os datos referidos aos investimentos levados a cabo pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en actuacións de reparación, 
ampliación e mellora dos centros de ensino, nos concellos da provincia de 
Ourense, durante o ano 2016 

  
1.2 13182 (10/POC-002300) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel 
 Sobre a implantación do título de grao en Criminoloxía na Universidade de 

Santiago de Compostela 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 159, do 07.08.2017 
  
1.3 13514 (10/POC-002367) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles 
 Sobre o número de prazas de mestre de educación especial creadas desde 2008 e a 

repartición en centros públicos e concertados 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 166, do 31.08.2017 
  
Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión 
  
2.1 12953 (10/PNC-001219) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia destinadas a poñer 

de relevo a importancia para as culturas galega e universal do regreso a Galicia do 
pergamiño Vindel 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017 
  
2.2 13041 (10/PNC-001228) 
 Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
 Fernández Gil, César Manuel e 7 máis 
 Sobre a política da Xunta de Galicia relacionada coa continuación do apoio 



 
 

 

 

financieiro para a colaboración cos concellos na prestación dos servizos de 
comedor escolar 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017
  
2.3 13234 (10/PNC-001244) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
 Sobre o apoio da Xunta de Galicia á implantación da titulación oficial de grao en 

Criminoloxía na USC 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 166, do 31.08.2017 
  
2.4 13362 (10/PNC-001251) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
 Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co 

comunicado da Fundación Francisco Franco referente á xestión das visitas ao 
pazo de Meirás 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 166, do 31.08.2017 
  
2.5 13496 (10/PNC-001262) 
 Grupo Parlamentario de En Marea 
 Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 
 Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego en relación coa titulación 

de Criminoloxía 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 166, do 31.08.2017
  
 
 
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, 4 de setembro de 2017 
 

 
 

 
 

Antonio Mouriño Villar 
Presidente da Comisión 

 



 

 

 

RELACIÓN DE MEMBROS DE 
COMISIÓN 4.ª, EDUCACIÓN E CULTURA

POR ORDE ALFABÉTICA
 

Mesa

 

Vogais

Presidente
Antonio Mouriño Villar P

Vicepresidente
Carlos Enrique López Crespo P

Secretaria
Luca Chao Pérez EM

Luis Manuel Álvarez Martínez S
María Ángeles Antón Vilasánchez P
María de la Concepción Burgo López S
María de los Ángeles Cuña Bóveda EM
Teresa Egerique Mosquera P
César Manuel Fernández Gil P
Carlos Gómez Salgado P
Olalla Rodil Fernández BNG
Moisés Rodríguez Pérez P



 

 

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Día: 14.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día
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1.1 5651(10/POC-001888)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis

Sobre os datos referidos aos investimentos levados a cabo

pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria en actuacións de reparación, ampliación e

mellora dos centros de ensino, nos concellos da provincia de

Ourense, durante o ano 2016



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, María Concepción Burgo López, Noela 

Rodríguez Blanco e Raúl Fernández Fernández, 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. 

 

 

Que cantidades investiu a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria en reparacións, ampliacións e melloras durante o ano 2016 na 

provincia de Ourense, desagregado e ordenado por concellos, dentro de cada 

concello por centro e dentro de cada centro con descrición das actuacións 

realizadas e o seu  importe? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de febreiro de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 22/02/2017 18:05:57 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 22/02/2017 18:06:14 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 22/02/2017 18:06:30 
 

Raúl Fernández Fernández na data 22/02/2017 18:06:39 
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1.2 13182(10/POC-002300)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis

Manuel

Sobre a implantación do título de grao en Criminoloxía na

Universidade de Santiago de Compostela

Publicación da iniciativa, 159, 07.08.2017



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas, ao abeiro 

do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, 

Educación e Cultura. 

 

Dende 1981 a Universidade de Santiago de Compostela imparte, como 

título propio, estudios de criminoloxía,  sempre con un alto número de 

alumnado e con un importante recoñecemento nacional e internacional,  ao 

igual que o Instituto de Criminoloxía, o terceiro fundado en España. 

 

É por isto que a USC intenta dende 2012, e debido aos cambios normativos 

no sistema universitario, transformar este título propio en un grao oficial de 

criminoloxía que teña validez en todo o territorio español, primeiro porque 

reúne todas las condiciones para facelo, pero tamén porque a implantación 

do título de grao en criminoloxía xa se produciu en mais de trinta 

universidades públicas e privadas dende 2013. De feito Galicia, a pesar de 

ser das primeiras en ter estes estudos, agora é a única autonomía 

poliprovincial que non conta con título oficial e isto formula un problema 

moi grave aos e ás estudantes da USC que non poden competir cos alumnos 

e alumnas de grao doutras universidades. Pero  a Xunta de Galicia sempre 

negou a transformación deste titulo e a implantación do grao. 

 

Esta negativa é inexplicable porque esta titulación xa demostrou a súa 

viabilidade docente, social e económica. Conta con todos os recursos,  

docentes e técnicos,  para implantarse. Ten unha altísima demanda, porque 

todos os anos teñen mais de 50 alumnos en primeiro, o esixido pola Xunta 

de Galicia para manter un título de grao, e 400 de media en toda a 

titulación. As súas saídas laborais son cada vez maiores, como demostra o 

feito de que tan alto número de universidades públicas e privadas 

implantaran este grao. Conta con un recoñecemento académico moi 

importante polo longo traballo realizado,  os seus alumnos levan tempo 

sendo admitidos para realizar prácticas en institucións públicas como la 

Academia Galega de Seguridade Pública. 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Como pode observarse, o título de criminoloxía cumpre todos os requisitos 

para asegurar a súa viabilidade,  e os cambios ou necesidades novas son 

mínimas. Pero sobre todo é inexplicable e inadmisible que a Secretaría 

Xeral de Universidades, contando os estudos de criminoloxía con todos 

estes elementos de viabilidade e prestixio, abandone aos alumnos e 

permita, por non implantar o título de grao,  que os alumnos de 

criminoloxía da USC non podan competir cos das outras universidades 

porque o seu título no  ten validez oficial. Isto non importaba cando estes 

estudios eran en todas as universidades títulos propios,  pero si agora que 

existen títulos de grao. Si os galegos queren facer estes estudos teñen que 

irse a outra universidade,  a máis próxima en Salamanca, e todo iso cando 

xa están implantados e teñen unha alta tradición en Santiago de 

Compostela. 

 

Agora, a secretaria xeral de Universidades está inmersa nun  proceso de 

modificación do Mapa de Titulacións do Sistema Universitario de Galicia. 

Este é o momento de implantar este grao de tanto tradición na USC, que 

practicamente non ten custes e que daría un futuro aos miles de alumnos e 

alumnas que cursaron ao longo dos anos criminoloxía. 

 

Non hai ningún motivo para discriminar aos alumnos de criminoloxía tal 

como está a facer a Consellería de Educación e negar a implantación de 

este título solicitado pola USC. Estar en esta situación proba o que moitas 

veces mantivemos os socialistas, que todo o proceso de cambios no Mapa 

de Titulacións se está a levar sen criterios firmes, con cambios de opinión 

continuos, sen pensar realmente nos intereses de Galicia,  sen dialogo e con 

continuas imposicións inexplicables 

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Vai a permitir a Xunta de Galicia a implantación do título de grao en 

Criminoloxía na Universidade de Santiago de Compostela, tal como 

repetidamente solicitou dita universidade? 

 

2. Cales foron os motivos para negar esta implantación ns anteriores 

ocasións que a solicitou a USC? 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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3. Considera que é mellor para Galicia manter un título propio en 

Criminoloxía cando mais de trinta universidades públicas e privadas 

españolas imparten un grao oficial? 

 

4. Preocúpalle ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria e aos Secretario de Universidades a situación dos 

alumnos presentes e pasados dos estudos de criminoloxía da USC? 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 27/07/2017 13:49:29 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/07/2017 13:49:35 

 



 

 

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Día: 14.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.3 13514(10/POC-002367)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre o número de prazas de mestre de educación especial

creadas desde 2008 e a repartición en centros públicos e

concertados

Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara,  presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta 

oral en Comisión, sobre a atención do ACNEAE galego. 

 

O pasado 6 de xullo, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publicou un 

informe estatístico acerca do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio 

Educativo (ACNEAE). O obxecto da estatística é facer un seguimento das 

políticas formativas levadas a cabo pola administracións educativas co obxecto 

de satisfacer as demandas concretas deste alumnado.  

Entre os datos salientables que ofrece o informe, observamos unha asimetría 

notable entre o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade pública ou 

concertada no conxunto do Estado (un 7,7% e un 5,8% do alumnado deses 

centros, respectivamente) e o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade 

privada (un 1%). É claro, polo tanto, que os centros públicos e concertados vense 

na obriga de facer un esforzo maior na integración e formación do ACNEAE.  

Se atendemos as cifras, comprobamos que Galicia non é unha excepción a esta 

norma.  

 Nas escolas públicas galegas hai 13.945 alumnos e alumnas con trastornos 

da aprendizaxe. Nas privadas, 3.308. 

 Nas escolas públicas hai 6.467 alumnos e alumnas con trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e a comunicación. Nas privadas, 1489.  



 
 

 

 

 Nas escolas públicas hai 3.589 alumnos e alumnas que sofren 

problemáticas derivadas de situacións de desvantaxe socioeducativa. Nas 

privadas, 477. 

 Nas escolas públicas hai 176 alumnos e alumnas cun descoñecemento 

grave da lingua de ensinanza. Nas privadas, 34. 

 Nas escolas públicas hai 355 alumnos e alumnas cun retraso madurativo. 

Nas privadas, 90. 

 

A necesidade de reforzar os medios cos que contan as escolas públicas galegas 

para integrar e formar ao ACNEAE vese aínda mellor ao comparar as porcentaxe 

do alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou 

a trastornos graves 

 

 En España constitúen o 2,8% do alumnado matriculado nun centro 

público. En Galicia, o 3,8%. 

 En España constitúen o 2,6% do alumnado matriculado nun centro 

concertado. En Galicia, o 4,7%. 

 En España constitúen o 0,4% do alumnado matriculado nun centro 

privado. En Galicia, o 1,3%. 

 

Así, aínda que en Galicia a porcentaxe do alumnado con necesidades educativas 

especiais asociadas a discapacidade ou a trastornos graves matriculado nun 

centro privado é maior que no conxunto do estado, a súa diferenza con respecto 

as porcentaxes que atopamos no ensino público e concertado son tamén moito 

maiores, o que pon en evidencia a necesidade de reforzar a ensinanza que recibe 

o ACNEAE galego. 



 
 

 

 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

Cantas prazas de mestre de educación especial se crearon dende 2008? 

Cantas foron en centros concertados? 

Cantas en centros públicos? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 13:16:39 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 13:16:46 
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2. Proposicións non de lei en Comisión
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2.1 12953(10/PNC-001219)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

destinadas a poñer de relevo a importancia para as culturas

galega e universal do regreso a Galicia do pergamiño Vindel

Publicación da iniciativa, 158, 04.08.2017



 

 

A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados, María Antón Vilasánchez, César Fernández Gil, Teresa 
Egerique Mosquera, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio 
Mouriño Villar, Moisés Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, ao abeiro do 
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, 
Educación e Cultura. 
 
 
Exposición de motivos 
 
O próximo mes de outubro regresará a Galicia o pergamiño Vindel, unha xoia da lírica 

medieval galego-portuguesa que se encontra desde hai décadas na Morgan Library de 

Nova York e que se exhibirá entre os meses de outubro de 2017 e marzo de 2018 no 

Museo do Mar de Galicia. 

O pergamiño constitúe un dos máximos expoñentes da cultura peninsular, conformado 

por sete cantigas de amigo do xograr Martín Códax datadas entre finais do século XIII e 

inicios do XIV. 

Malia que as composicións se recolleron tamén noutros códices da tradición lírica 

trobadoresca galego-portuguesa, a singularidade do pergamiño radica na notación 

musical que acompaña seis das sete cantigas, o cal ofrece unha información realmente 

valiosa sobre este legado literario composto para ser cantado.  

O valor deste tesouro bibliográfico e musical outórgalle a este acontecemento unha 

importancia excepcional, que atraerá público interesado, tanto de dentro como de fóra 

da península Ibérica, e que contribuirá a situar a cultura galega nun lugar destacado 

durante os próximos meses. 

 



 

 

Polo tanto, dada a relevancia que supón o regreso a Galicia do pergamiño Vindel, é 

polo que o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de lei en 

Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a promover, en colaboración con 

distintas institucións e entidades culturais, unha programación ampla e diversa de 

iniciativas que poña de relevo a excepcional importancia do pergamiño Vindel para as 

culturas galega e universal, e que faga partícipe deste fito o conxunto da cidadanía”. 

 
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 21/07/2017 10:11:29 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 21/07/2017 10:11:38 

 
César Manuel Fernández Gil na data 21/07/2017 10:11:45 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2017 10:11:49 

 
Carlos Gómez Salgado na data 21/07/2017 10:11:57 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 21/07/2017 10:12:06 

 
Antonio Mouriño Villar na data 21/07/2017 10:12:16 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 21/07/2017 10:12:24 

 
Martín Fernández Prado na data 21/07/2017 10:12:32 
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2.2 13041(10/PNC-001228)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Gil, César Manuel e 7 máis

Sobre a política da Xunta de Galicia relacionada coa

continuación do apoio financieiro para a colaboración cos

concellos na prestación dos servizos de comedor escolar

Publicación da iniciativa, 158, 04.08.2017



 

 

A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

dos deputados e deputadas, César Fernández Gil, Teresa Egerique Mosquera, María 

Antón Vilasánchez, Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio 

Mouriño Villar, Moisés Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa, a seguinte proposición  non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, 

Educación e Cultura. 

 

Exposición de motivos 

 
No curso 2016/17 Cultura e Educación destinou preto de 30 millóns de euros aos 

comedores de xestión propia, así como ao cofinanciamento dos comedores 

xestionados polos concellos e polas ANPAS. Esta cifra supón duplicar o orzamento de 

14,6 millóns que se destinaba en 2007 a este mesmo fin. Ademais, o número de prazas 

de comedores incrementouse en 14.631 desde o curso 08/09, ata chegar no 16/17 ás 

72.631 (comedores xestionados pola Xunta+ANPAS+concellos). 

 
En Galicia, o 86,64% dos usuarios dos comedores escolares xestionados pola 

consellería utilizan o servizo totalmente de balde ou pagando tan só un euro, mentres 

que a contía máxima de 4,5 euros/día tan só a aboa un 9,60% dos usuarios. Esas 

cifras confirman que o servizo de comedor escolar en Galicia, baseado na renda 

familiar, é un dos sistemas máis xustos e asequibles para as familias de todo o Estado 

español. 

 

Para a correcta prestación deste servizo, faise fundamental a suscripción de convenios 

entre o goberno galego e as administracións locais, co gallo de garantir o mantemento 

deste servizo complementario educativo, de fundamental importancia para a 

conciliación da vida laboral e familiar. 

Polo anteriormente exposto, dende o Grupo Parlamentario Popular, presentamos a 

seguinte proposición non de lei en Comisión: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar apoiando 

financeiramente a senda establecida de afianzar a colaboración cos concellos na 

prestación dos servizos de comedor escolar.” 



 

 

 

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2017 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 24/07/2017 11:30:50 

 

César Manuel Fernández Gil na data 24/07/2017 11:30:59 

 

Teresa Egerique Mosquera na data 24/07/2017 11:31:02 

 

Maria Antón Vilasánchez na data 24/07/2017 11:31:09 

 

Carlos Gómez Salgado na data 24/07/2017 11:31:15 

 

Carlos Enrique López Crespo na data 24/07/2017 11:31:23 

 

Antonio Mouriño Villar na data 24/07/2017 11:31:30 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 24/07/2017 11:31:37 

 

Martín Fernández Prado na data 24/07/2017 11:31:45 
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2.3 13234(10/PNC-001244)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre o apoio da Xunta de Galicia á implantación da

titulación oficial de grao en Criminoloxía na USC

Publicación da iniciativa, 166, 31.08.2017



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Noa Presas 

Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat 

Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en comisión, sobre a implantación do Grao 

oficial de Criminoloxía na Universidade de Santiago de Compostela  

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) oferta desde o ano 1981 a 

titulación de Criminoloxía o que a converte na terceira máis antiga do conxunto do 

Estado español.  

Porén, malia as mudanzas lexislativas que permiten a implantación destes 

estudos con carácter oficial de Grao en Criminoloxía a Secretaría Xeral de 

Universidades rexeitou esta posibilidade de maneira reiterada desde 2012. Neste senso, 

Criminoloxía mantense mais como titulación propia da Universidade.  

Unha decisión que contrasta coa adoptada noutros territorios. Por exemplo, 

Catalunya e Madrid implantaron senllos Graos oficiais en 2013 e, na actualidade, son 

máis de 30 as universidades que o ofertan en todo o Estado español, tanto públicas 

como privadas.  

Por esta razón, o estudantado de Criminoloxía da USC denuncia a situación de 

discriminación que a a negativa da Xunta de Galiza carrexa en relación a outros 

territorios pois fican, entre outras cuestións, excluídas e excluídos do acceso á escala 

executiva das Forzas e Corpos de Seguridade e de Institucións Penitenciarias, por 

exemplo.  
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Así mesmo, malia que en diversas ocasións estudantes de Criminoloxía tentaron 

manter un encontro con responsábeis da Consellaría de Educación para lles expor as 

súas demandas nunca foron recibidos polo Goberno galego.  

 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en comisión: 

O Parlamento insta a Xunta de Galiza a apoiar a implantación da titulación 

oficial de Grao en Criminoloxía na Universidade de Santiago de Compostela.  

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

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 
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Olalla Rodil Fernández na data 28/07/2017 10:29:46 

 
María Montserrat Prado Cores na data 28/07/2017 10:29:53 

 
Ana Pontón Mondelo na data 28/07/2017 10:30:02 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 28/07/2017 10:30:04 

 
Noa Presas Bergantiños na data 28/07/2017 10:30:07 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 28/07/2017 10:30:09 

 



 

 

Reunión da Comisión 4.ª, Educación e Cultura

Día: 14.09.2017        Hora: 10:30

Orde do día
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat 

Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

O comunicado feito público no día de hoxe, 31 de xullo de 2017, pola 

Fundación Franco sobarda todos os límites. Constitúe unha provocación, unha burla da 

lei de memoria histórica, unha ofensa a todas as vítimas do franquismo e do Ditador, e 

un escandaloso exemplo da impunidade con que se move quen fai apoloxía do 

terrorismo fascista. 

Esta actitude desafiante e chulesca é posíbel pola complicidade e a 

permisividade do PP e da Xunta de Galiza, que consenten, amparan e protexen a Illa de 

impunidade e o parque temático franquista en que se converteu o Pazo de Meirás. 

Resulta insultante e vergonzoso que un espazo que é produto dun espolio sexa aínda 

propiedade da familia Franco. E resulta aínda máis indignante que a Fundación que leve 

o seu nome o utilice para contar unha versión absolutamente manipulada da historia e 

para facer apoloxía da Ditadura e do ditador. 

Estes feitos supoñen a constatación –por se non estaba suficientemente claro- da 

permanencia do franquismo nun réxime que se di democrático. E son posíbeis pola 

incapacidade do sistema político español para acabar coa vergoña que supón que a 

familia Franco sexa aínda dona dunha propiedade que é produto dun roubo, que faga 

negocio con ela e que a converta nun parque temático de exaltación dun réxime 

totalitario que exterminou a miles de homes e mulleres por motivos políticos. Sería 
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admisíbel que en Alemaña ou en Italia existisen palacios e fundacións dedicados a 

exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini? 

Para rematar con esta ignominia e esta provocación, o BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a: 

1. Abandonar a actitude de permisividade e complicidade con que actúa a Xunta 

de Galiza en relación coa familia Franco no que ten que ver co uso do Pazo de Meirás. 

2. Facer unha condena pública, firme e rotunda, do uso do Pazo por parte da 

Fundación Franco para facer apoloxía da Ditadura e do Ditador. 

3. Aprobar unha lei galega de memoria histórica que prohiba, persiga e sancione 

os actos de exhaltación do franquismo e as entidades que os promovan. 

4. En relación co Pazo de Meirás: 

- Con carácter inmediato, velar porque as visitas ao Pazo non se utilicen para 

contar unha versión manipulada da historia e ofensiva para as vítimas do franquismo. 

- A curto prazo, promover ou colaborar na creación dunha comisión de estudo 

para a devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público e das propiedades privadas 

espoliadas aos seus lexítimos donos ou persoas herdeiras.  
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Santiago de Compostela, 1 de agosto 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: 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2017 10:09:54 

 
María Montserrat Prado Cores na data 01/08/2017 10:10:01 

 
Ana Pontón Mondelo na data 01/08/2017 10:10:03 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 01/08/2017 10:10:06 

 
Olalla Rodil Fernández na data 01/08/2017 10:10:09 

 
Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2017 10:10:11 
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relación coa titulación de Criminoloxía
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa das súas deputadas Anxeles 

Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez e a través do seu voceiro Luís Villares 

Naveira, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,  

presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión, 

relativa á titulación de Criminoloxía da USC. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Universidade de Santiago de Compostela leva impartindo unha titulación 

propia en Criminoloxía (Diploma Superior en Criminoloxía) dende os anos 

oitenta. Tras varios anos xa solicitando por parte da USC a implantación do 

grado en Criminoloxía, a Secretaría Xeral de Universidades que dirixe o goberno 

do Partido Popular ven denegando continuamente tal demanda con febles e 

pouco fundamentadas alegacións. Na actualidade este título non ten validez 

oficial algunha e tanto a situación dos alumnos agora matriculados como a dos 

máis dos 10.000 alumnos xa egresados é desesperante e incomprensiblemente 

desigual.  

Neste senso hai que destacar que Galicia trátase da única comunidade do Estado 

que xunto con Asturias non dispón do Grado en Criminoloxía nas súas 

universidades, o que ten unha incidencia clara na igualdade de oportunidades do 

alumando, independentemente do seu lugar de residencia, así como repercusións 

persoais e económicas importantes. Deste xeito, os estudos de criminoloxía 

impartidos en Compostela dende o ano 1981 fixeron que Santiago conte co 

terceiro instituto de Criminoloxía máis antigo do Estado que recibe, cada ano uns 

300 estudantes. Falamos polo tanto dunha titulación con alta demanda, 



 
 

 

 

percorrido histórico e con un amplo abano de saídas laborais. Por iso, dende o 

ano 2012 a Universidade de Santiago de Compostela vén solicitando a 

implantación dunha titulación oficial homologable á existente noutras 

comunidades e en todos os países da nosa contorna. Sen embargo, a Xunta de 

Galicia por medio da Secretaría Xeral de Universidades, leva rexeitando ano tras 

ano esta solicitude sen que medie xustificación clara. Todo o contrario aconteceu 

nas Universidades de Madrid e Barcelona que xa en 2013 contaron con este título 

para logo ser ofertado en máis de 30 universidades tanto públicas como privadas. 

Títulos cunha elevada demanda que mostran as elevadas notas de corte que 

chegaron a 10,790 no caso da Universidade Complutense de Madrid para o curso 

2016/2017. 

Esta diferenza de consideración implica unha merma de dereitos importantísimas 

para estudantes e egresados de Santiago de Compostela que se atopan cun título 

sen validez legal para, por exemplo, acceder a certos niveis de emprego público. 

Alén dunha minusvaloración no eido privado fronte a titulados doutros lugares 

do estado que contan con título de grao. 

Ante esta situación, e de acordo coa demanda feita polo colectivo de estudantes 

afectados, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei, para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a: 

1. Estimar a solicitude da Universidade de Santiago de Compostela para incluír 

no mapa de titulacións do Sistema Universitario Galego a titulación de 

Criminoloxía. 

2. Establecer o proceso de homologación pertinente entre o título oficial de 

Criminoloxía e o grao universitario. 

 



 
 

 

 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

Luca Chao Pérez 

Deputadas do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 12:44:14 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 12:44:24 

 

Luis Villares Naveira na data 02/08/2017 12:44:31 
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