
CONCELLODE S3,
SANTIAGO

MOCIÓN PARA O REXEITAMENTO DA CREACIÓN DUNHA UNIVERSIDADE PRIVADA EN GALICIA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Xunta de Galicia ten iniciada a tramitación para a creación dunha universidade privada en Galicia, a

"Universidad Intercontinental de la Empresa", promovida polo banco venezolano Banesco Internacional a

través de AFUNDACION. Esta entiáade, que tería a súa sede en Santiago e campus na Coruña e en Vigo,

seria a culminación dun proceso progresivo de privatización do sistema público de ensino superior galega,

nun contexto de continua privatización do ensino en todas as etapas educativas.

A educación é un ben universal de repercusión social, un dereito que é un piar imprescindible para construir

unha sociedade democrática, máis xusta e igualitaria. A mercatilización da educación é unha manifestación

contra a igualdade de oportunidades. Aceptar unha universidade privada é aceptar a venda de títulos

universitarios atendendo á capacidade económica e non aos méritos do alumnado. Apostar polo privado no

ensino superior choca directamente cos intereses da sociedade galega, que precisa unha universidade

pública de calidade, que sexa garantía do seu progreso e que estea suficientemente respaldada pola

administración da que depende.

O pasado 11 de febreiro, os reiteres das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo asinaron un

comunicado conxunto, no que se incidía en que no Sistema Universitario Galega:

"non se detecta falta de titulacións n¡n de prazas e, se se detectan, somos quen de responder

as noi/as competencias profesionais emerxentes con novas titulacións ou adecuando o número

de prazas ofertadas ñas xa existentes. Nesta situación, eremos que non existe a necesidade de

novas universidades en Galicia. Por /'so, fronte á iniciativa privada, pensamos que os esforzos

dos cidadéns, a través dos seus impostes, deben ir encaminados a fortalecer o actual sistema

universitario público". Ademáis, os reiteres sinalaban que "non nos asuste competir coa

iniciativa privada no eido da docencia, da investigación ou da transferencia, porque somos moi

conscientes da nosa capacidade. O que si nos preocupa é que esa competencia sexa desigual,

non se traballe coas mesmas condicións nin se establezan resultados comparables, xa que

nesta situación se vería afectada a condición indispensable da igualdade de oportunidades".
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Así pois, o gobernó galega non pode deixar de protexer o noso sistema público de educación, permitindo

unha universidade privada que non garante os niveis de calidade na formación e capacitación do profesorado,

cuestións permanentemente revisadas no Sistema Universitario Galega. En lugar diso, a Xunta debería

asegurar un financiamento digno para as universidades galegas, aspirando a taxas de investimento acordes

con países desenvolvidos

O anteproxecto de Lei para a creación da universidade privada refírese a esta como unha entidade "de

interese galega e sen ánimo de lucro". Pero a realidade é que a "Universidad Intercontinental de la Empresa"

está promovida polo banco venezolano Banesco Internacional, o mesmo ao que lie foron entregadas as

Caixas de Aferró de Galicia, e a ela so pederá acceder un grupo de alumnado nunha determinada situación

económica ou que recorran a un grande endebedamento. Ademáis, o idioma galego non está presente no

proxecto desa universidade privada, a pesar de que o Artigo 2 da Leí 6/2013, de 13 de Xuño, do Sistema

universitario de Galicia estabelece no apartado 1 .f "A promoción do galega, lingua oficial e propia de Galicia, e

a súa coexistencia co castelán, tamén lingua oficial, e, no seu caso, con outra linguas de interese para a

docencia e a investigación".

Unha universidade privada sería, pois, nefasta para os intereses públicos, para o Sistema Universitario

Galega e, en concreto, para a Universidade de Santiago de Compostela. Tendo en conta, ademáis, que a

USC é unha institución fundamental para o desenvolvemento de Compostela como capital de Galicia e supon

un importante impacto económico e cultural na nosa cidade, o proxecto impulsado por AFundación tería

consecuencias moi negativas no conxunto de Santiago.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta somete á consideración do Pleno da

Corporación o seguinte

ACORDÓ:

1. Instar á Xunta de Galicia a paralizar e desbotar o proxecto de Lei para o recoñecemento das

Universidades privadas no noso país.

2. Mostrar o apoio do Concello de Santiago á 'Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública' e

as súas reivindicacións.

Santiago de Compostela, 17 de Febreiro-do-.ZQJQ

Martiño Noriega Sánchez
GRUPO MUNICIPAL

Portavoz dp Grupo Municipal de Compost^la Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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