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REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA
QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO
O 9 DE NOVEMBRO DE 2017,
2017,
BAIXO A PRESIDENCIA DO
SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

DECRETOS
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Decreto polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a
urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción
Itinerario peonil na marxe dereita da PO-250. p.q. 0+160, de clave:
PO/16/047.06, no concello de Redondela.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Decreto polo que se declara ben de interese cultural a ponte de Pontevea sobre
o río Ulla, entre os termos municipais da Estrada (Pontevedra) e Teo (A Coruña),
coa categoría de monumento.

ACORDOS
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
Acordo polo que se autoriza o inicio da tramitación do anteproxecto de lei de
rehabilitación e de rexeneración urbana de Galicia.

CONSELLERÍA DO MAR
Acordo polo que se autoriza a sinatura dun convenio de colaboración entre a
Consellería do Mar, a Universidade de Vigo e Anfaco-Cecopesca para a
realización da acción de investigación: "Estudo da bioloxía, status poboacional e
diversidade xenética da holoturia (Holothuria forskali) na Ría de Vigo”, por un
importe de douscentos nove mil catrocentos oitenta euros (209.480,00€).
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INFORMES
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
Informe sobre a resolución da 4ª edición das axudas da Axencia Galega de
Innovación para a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas
de investigación en Galicia.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Informe sobre medidas para a excelencia do Sistema Universitario de Galicia
horizonte 2020.

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Informe sobre a designación do anexo II do Hospital Xeral de Vigo como Centro
Integral de Saúde Taboada Leal.
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O CONSELLO DA XUNTA AUTORIZA A EXPROPIACIÓN DOS TERREOS
NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN DUNHA PASARELA SOBRE O RÍO
ALVEDOSA, NO CONCELLO DE REDONDELA
Galicia
Esta actuación suporá un investimento da Xunta de G
alicia de máis de 133.000 euros
prevese
e preve
se a licitación das obras para as vindeiras semanas
completar
Os traballos proxectados permitirán co
mpletar un itinerario peonil continuo no centro
urbano urbano de Redondela, que actualmente se atopa interrompido á altura da
ponte de San Xulián pola marxe dereita
iniciativa
contorn
torna
ánimas
Ademais, esta iniciativ
a prevé o acondicionamento do con
torna do peto de á
nimas de
Pasais,, para a súa posta en valor
Pasais
A infraestrutura levarase a cabo na marxe dereita da estrada e contará cun ancho de
polo menos 2 metros, que foi posible a circulación de peóns e ciclistas
Esta actuación permitirá completar pola marxe dereita as obras de ampliación da
preservarr ao tempo o elemento patrimonial
ponte realizadas no ano 2015 e preserva
O Consello da Xunta aprobou hoxe o Decreto polo que se declara a utilidade pública e
se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de
construción dunha senda na marxe dereita da estrada PO-250, concretamente no punto
quilométrico 0+160, no concello de Redondela.
Esta actuación, para a que só é necesario expropiar unha predio, será licitada nas
vindeiras semanas e suporá un investimento da Administración autonómica de algo
máis de 133.000 euros.
As obras proxectadas permitirán completar un itinerario peonil continuo no tramo urbano
de Redondela, que actualmente se atopa interrompido á altura da ponte de San Xulián
pola marxe dereita, ademais de poñer en valor o cruceiro do peto de ánimas de Pasais.
Para isto, construirase unha pequena pasarela metálica adosada á ponte existente sobre
o rego Alvedosa, á altura do punto quilométrico 0+160 da estrada, no núcleo urbano de
Redondela. Esta infraestrutura levarase a cabo na marxe dereita da obra de paso e
contará cun ancho mínimo de 2 metros, polo que permitirá a circulación de peóns e
ciclistas en condicións seguras.
Ademais, prevese o acondicionamento da contorna do peto de ánimas de Pasais, situado
ao carón da estrutura actual, mediante o recheo e a pavimentación con lousa de granito
do contorno. Desta forma conseguirase unha zona transitable ao redor deste elemento
patrimonial de interese.
As obras previstas comprenden tamén a reposición de firmes, pavimentos e o paso de
peóns, a drenaxe da senda peonil para evitar na base do cruceiro posibles empozamentos
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de auga, a sinalización, balizamento e defensas e a reposición dos servizos afectados.
Ademais da instalación de iluminación na senda peonil e no cruceiro.
Antecedentes
A ponte de San Xulián sobre o río Alvedosa foi reformada en 2015 pola Consellería de
Infraestruturas e Vivenda, mediante unhas obras de ampliación de estrutura e beirarrúa,
nas cales se investiron case 167.000 euros.
Os traballos de ampliación acometidos efectuáronse sobre a estrutura existente sobre o
río, para dotar a estrada de dous carrís de 3,50 metros cada un e de beirarrúa pola marxe
esquerda. A estrutura non se ampliou pola dereita pola existencia dun peto de ánimas
protexido.
Para completar a mellora dese punto e permitir continuidade do itinerario peonil tamén
pola marxe dereita da vía, elaborouse un proxecto de actuación na marxe dereita que
define unha solución coordinada coa Dirección Xeral de Patrimonio na que queda
integrada o peto de ánimas.
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A XUNTA APROBA A DECLARACIÓN COMO BIC DA PONTE DE PONTEVEA, SOBRE O
RÍO ULLA (ENTRE A ESTRADA E TEO)
O Consello da Xunta aprobou o Decreto polo cal se declara ben de interese cultural coa
categoría de monumento a ponte de Pontevea, sobre o río Ulla, que separa os termos
municipais da Estrada (Pontevedra) e Teo (A Coruña).
A documentación recollida avala a concorrencia neste lugar de diferentes camiños
mesmo desde a época romana. Se ben é certo que non existe un acordo entre os
historiadores á hora de identificar neste punto o paso da Vía Romana XIX, si hai
certeza da confluencia de camiños asociados ás rutas de peregrinaxe e comerciais. Do
que non hai dúbida é de que a ponte actual é unha ponte medieval, construída no
século XVI, con reconstrucións importantes no XVIII.
As características arquitectónicas da ponte encadran a construción no tipo románicooxival, con seis arcos de cantaría apoiados en cinco grandes piares, con tallamares
triangulares augas arriba para suavizar a presión e trapezoidais augas abaixo, que
chegan ata o beiril.
Neste caso tivéronse en conta o informe dos órganos consultivos (Consello da Cultura
Galega, Real Academia de Belas Artes e Facultade de Xeografía e Historia da
Universidade de Santiago) que emitiron informe favorable sobre esta declaración.
Tal como establece a Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, o deber de
conservación do ben corresponde aos propietarios e titulares dos dereitos reais sobre el
mesmo e que, polo tanto, están obrigados a conservalo, mantelo e custodialo
debidamente e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración.
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O CONSELLO DA XUNTA ACORDA O INICIO DA TRAMITACIÓN DA PRIMEIRA
LEI DE REHABILITACIÓN DE GALICIA, QUE FACILITARÁ A RECUPERACIÓN DE
100.000 VIVENDAS EN NÚCLEOS RURAIS E NÚCLEOS HISTÓRICOS
abre
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda ab
re unha primeira fase de consultas
sobre un texto legal que pretende despexar o camiño para recuperar o patrimonio
construído e evitar o seu abandono
O obxectivo é dotar a comunidade dunha ferramenta para facer dos núcleos
históricos e dos núcleos rurais factores de dinamización económica e social
A Xunta aposta pola planificación e coordinación entre administracións, pola
eliminación de trabas e pola dotación de recursos económicos como bases para
rehabilitación
fomentar a cultura da re
habilitación
A nova lei simplifica os trámites para aprobar as modificacións puntuais do
planeamento necesarias para recuperar un ámbito, reducindo os prazos nun 40 %
Establécense normas de aplicación directa para as zonas especialmente degradadas
caless non existe plan especial ou nos que este quedou obsoleto
nas cale
Priorizarase a recuperación dos núcleos históricos catalogados como BIC a través
Rexurbe,, nas que intervirá directamente a Administración autonómica
das áreas Rexurbe
axudas,
Nesas áreas intensificaranse as axud
as, definiranse zonas de especial necesidade
dinamización
de rehabilitación e deseñarase un plan de dinamizació
n con alcance arquitectónico,
económico e social
Nas áreas Rexurbe,
Rexurbe, a Xunta poderá expropiar os edificios declarados en ruínas e
obrigas
nos cales se incumpran as obr
igas de rehabilitar, para as que tamén se imporá un
canon
Habilitaranse mecanismos de financiamento para as actuacións das distintas
administracións e para facilitar a iniciativa privada
O Consello da Xunta acordou hoxe o inicio da tramitación do anteproxecto de lei de
rehabilitación e rexeneración e renovación urbana de Galicia, que permitirá impulsar a
recuperación de 100.000 vivendas en núcleos rurais e cascos históricos.
O Goberno galego inicia de forma inmediata unha primeira fase de consultas sobre un
texto legal que pretende despexar o camiño para recuperar o patrimonio construído e
evitar o seu abandono. A Consellería de Infraestruturas e Vivenda exporá mañá a
través da súa páxina web as bases do anteproxecto de lei para que todos os
interesados trasladen as súas achegas á iniciativa que comeza a súa tramitación.
Partindo de que non existe maior desprotección que o abandono, o obxectivo desta
norma é dotar a Comunidade dunha ferramenta para facer compatible a protección
patrimonial coas condicións de habitabilidade e a actividade, e facer así dos núcleos
históricos e dos núcleos rurais factores de dinamización económica e social.
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Para acadar ese obxectivo, a Xunta aposta pola planificación e coordinación entre
administracións, pola eliminación de trabas e pola dotación de recursos económicos
como bases para fomentar a cultura da rehabilitación.
Para dar maiores facilidades para realizar accións de rehabilitación, prevese a
aprobación de normas de aplicación directa en zonas especialmente degradadas e que
carecen de plan especial ou teñen un obsoleto.
Esas normas, que prevén facilitar a recuperación de ata 100.000 vivendas, terán como
destino -respectando a protección que poidan ter as edificacións-, facilitar actuacións e
a utilización conxunta dos portais; a regularización e agregación de parcelas, a unión
de locais comerciais no baixo de máis dun edificio; a demolición e reforma da fachada
cando a protección do edificio sexa de tipo ambiental; ou o baleiramento parcial ou
total en edificios en que a protección sexa estrutural.
Ademais, prevese abrir a posibilidade de concesión de licenzas directas en edificios de
núcleos históricos, agás cando se trate de bens patrimoniais protexidos.
O texto, co fin de eliminar trabas, simplifica os trámites para aprobar as modificacións
puntuais non substanciais do planeamento urbanístico que son necesarias para a
recuperación dun ámbito, reducindo os prazos nun 40 %.
Para isto, a superficie da modificación non deberá superar os 10.000 metros cadrados
nin o 1% do solo urbano do municipio (ou o 3% no caso dos concellos de menos de
5.000 habitantes) e tampouco poderá modificar a clasificación do solo.
Na liña de revitalizar os núcleos rurais, os concellos poderán crear rexistros municipais
de núcleos en estado de abandono co obxectivo de favorecer as actuacións de
rehabilitación e simplificar os procedementos de adquisición das vivendas en ruína. A
inscrición será voluntaria para os propietarios dos inmobles.
O anteproxecto establece dous ámbitos de actuación: a rehabilitación edificatoria, que
abrangue as actuacións en vivendas e edificios de forma illada por parte de
propietarios, e a rexeneración urbana, que recolle as accións executadas pola Xunta e
os concellos.
No que se refire á rexeneración urbana, afiánzase, con rango legal, a figura das áreas
de rehabilitación integral (ARI), nas cales Galicia se ten constituído nunha referencia, e
créase unha rede de oficinas para estas.
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Áreas Rexurbe para a recuperación dos núcleos históricos BIC
Adquiren especial importancia as áreas Rexurbe, áreas de rexeneración urbana de
interese autonómica. Estes ámbitos, que serán declarados polo Goberno galego,
eríxense como ferramentas esenciais para a recuperación, con carácter prioritario, dos
núcleos históricos catalogados como ben de interese cultural (BIC) que se atopen
degradados, ou outros, que pola súa singularidade e a súa deterioración, precisen
dunha especial actuación.
Nesas áreas, ademais da rehabilitación directa por parte da Xunta, intensificaranse as
axudas, definiranse zonas de especial necesidade de rehabilitación e deseñarase un
plan de dinamización con alcance arquitectónico, económico e social
Nas áreas Rexurbe, a Xunta poderá expropiar os edificios declarados en ruínas e nos
cales se incumpran as obrigas de rehabilitar, coa posibilidade de minorar o prezo ata
nun 50%, de acordo coa normativa estatal, sempre tendo en conta as circunstancias
económicas de cada propietario.
Ademais, prevese a creación dun canon para gravar os edificios situados en área
Rexurbe nos que se incumpre a obriga de rehabilitar, cuxa recadación irá destinada á
avanzar na recuperación do ámbito.
No marco das áreas Rexurbe prevese definir zonas de especial necesidade de
rehabilitación (ZER) para edificios ou conxuntos deles, cando sexa preciso realizar unha
intervención urxente ou para facilitar a instalación de dotacións ou equipamentos con
especial relevancia.
Para a administración destas áreas créanse os centros Rexurbe, co obxectivo de
centralizar a xestión das actuacións e facilitar as intervencións de particulares e
promotores.
Financiamento
As medidas financeiras establecidas no texto para levar a cabo as accións de
rehabilitación en vivendas de núcleos rurais e núcleos históricos recollen, en primeiro
lugar, as actuacións directas da Xunta de Galicia.
Unha segunda ferramenta para o financiamento das accións de rehabilitación é o Fondo
Rexurbe, a través de préstamos sen xuros para os proxectos presentados polos
concellos nos cales se delimite unha área Rexurbe. As actuacións deberán ter como
obxectivo mellorar estas áreas desde o punto de vista urbanístico, social, económico e
ambiental.
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O Goberno galego tamén prevé o Fondo de Cooperación para os concellos de menos
de 50.000 habitantes, así como os programas de financiamento mediante convenios
con entidades financeiras ou convocatorias de axudas para particulares e promotores.
A estas medidas cómpre engadirlle outros programas de axudas pertencentes a outros
departamentos da Xunta como Economía, Amtega, Cultura ou Urbanismo.
Estes investimentos teñen retornos beneficiosos desde o punto de vista económico e
social da Comunidade Galega, xa que por cada millón de euros en axudas públicas a
particulares, resulta un investimento inducido de máis de 3 millóns de euros, a creación
de 200 postos de traballo e o retorno en tributos e cotizacións de máis de 1,6 millóns
de euros. No caso das administracións locais, por cada millón de euros en
subvencións, créanse 56 empregos.
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MAR DESTINA PRETO DE 210.000 EUROS AO ESTUDO DA BIOLOXÍA E
XENÉTICA DO CARALLO DE MAR NA RÍA DE VIGO PARA MELLORAR A SÚA
XESTIÓN
O Consello da Xunta autorizou hoxe a sinatura dun convenio entre a Consellería
Anfaco--Cecopesca para investigar sobre a
do Mar, a Universidade de Vigo e Anfaco
forskali),
holoturia (holothuria forskali
), coñecida como carallo de mar
Este proxecto abordará aspectos relevantes para a súa xestión pesqueira, como
a reprodución da especie, esencial para establecer vedas, ou a talla de primeira
madurez, para determinar unha talla mínima que asegure o éxito reprodutivo
O Consello da Xunta autorizou hoxe a sinatura dun convenio de colaboración entre a
Consellería do Mar, a Universidade de Vigo e Anfaco-Cecopesca para investigar a
bioloxía, status poboacional e diversidade xenética da holoturia (holothuria forskali) na
ría de Vigo, co obxectivo de fomentar unha xestión sustentable deste equinodermo
coñecido como carallo de mar ou cogombro de mar. A esta acción de investigación a
Xunta destinará 209.480 euros e estará vixente ata o 31 de agosto de 2020.
Esta investigación denominada Estudo da bioloxía, status poboacional e diversidade
xenética da holoturia (holothuria forskali) na ría de Vigo estará coordinada polo Centro
de Investigacións Mariñas (Cima) da Consellería do Mar e, dentro del, o grupo de
investigación Ecimat da Universidade de Vigo e Anfaco-Cecopesca realizarán diferentes
traballos de investigación.
Así, a Universidade de Vigo estudará aspectos relevantes para a xestión pesqueira do
carallo de mar, entre eles, a distribución espacial e a estrutura da poboación da especie
e biomasa do stock comercial. Tamén o seu ciclo reprodutivo, esencial para o
establecemento de vedas; o crecemento da especie, necesario para coñecer a idade á
que os individuos formarán parte da biomasa explotable, e a talla de primeira madurez,
para establecer unha talla mínima que asegure o éxito reprodutivo da poboación. Para
o estudo do ciclo reprodutivo recollerán mostras nas enseadas de Barra, Liméns e
Cangas, o banco de maior extracción deste recurso.
Por outra banda, Anfaco-Cecopesca estudará a diversidade xenética e a estruturación
da poboación do carallo de mar mediante a secuenciación do ADN. Ademais, tamén se
encargará da estimación dos parámetros da poboación, que serán de grande utilidade
para o manexo das pesqueiras, como por exemplo, a estrutura xenética espacial e a
diversidade xenética.
A información derivada do proxecto poderá ser utilizada no futuro para avaliar o
mantemento da diversidade xenética no tempo, así como monitorizar os efectos das
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pesqueiras sobre este recurso pesqueiro. Ademais, a través deste tipo de accións,
establécense liñas de traballo cos axentes interesados na xestión deste recurso.
Co obxectivo de asegurar o debido cumprimento do acordo, crearase unha comisión de
seguimento composta pola vicerreitora de Investigación e Transferencia da
Universidade de Vigo, polo secretario xeral de Anfaco-Cecopesca e pola directora xeral
de Desenvolvemento Pesqueiro ou persoas en quen deleguen.
En canto á especie obxecto de estudo desta investigación, cabe destacar que en
Galicia a súa explotación é moi recente. O primeiro plan de explotación aprobouse no
ano 2015 para a Confraría de Cangas e este ano 2017 existen cinco plans aprobados
para as confrarías de Cangas, O Grove, Coruña-Barallobre, Aldán-Hío e Vigo.
Outras investigacións
Este convenio súmase ao que asinaron esta semana a Consellería do Mar e a
Universidade de Vigo para estudar a variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da
navalla na ría de Vigo e a súa aplicación á xestión pesqueira, coa finalidade de
promover un método de explotación baseado en información biolóxica obtida de forma
continua.
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GALICIA MOBILIZA 17M€
A TRAVÉS DA NOVA CONVOCATORIA DE
17M
UNIDADES MIXTAS QUE PERMITIRÁ IMPULSAR
IMPULSAR A INVESTIGACIÓN NOS
SECTORES
DA
AUTOMOCIÓN,
AERONÁUTICO,
NAVAL,
TIC
E
SECTORES
AERONÁUTICO,
FARMACÉUTICO
A Xunta ratifica a súa aposta por estas iniciativas que favorecen a transferencia de
público--privada, a
innovación ao tecido industrial e buscan, mediante a colaboración público
atracción de empresas a Galicia
iniciado
unidades
Con esta cuarta edición, o programa iniciad
o en 2014, alcanza as 30 u
nidades
mixtas constit
constituídas
uídas cunha mobilización de 94M€, apoios por máis de 28M€ por
mantemento
parte do Goberno galego e permite a creación ou mant
emento de preto de 450
emprego de alta cualificación
A actuación enmárcase na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3
coa que se está demostrando que as empresas atopan na Comunidade un
ecosistema de innovación atractivo para investir
No programa, que achega os organismos de investigación á empresa, participan
compañías líderes nos seus sectores como Wartsila, GKN, Esteve ou o Grupo Copo
A Xunta ratifica a súa aposta polas unidades mixtas coa resolución da cuarta
convocatoria que impulsará a investigación e innovación nos sectores da automoción,
aeronáutica, naval, TIC e farmacéutico, a través do apoio a tres novas iniciativas e a
consolidación doutras tres. Este programa alcanza xa os 94 millóns de euros
mobilizados, dos que 17 se corresponden a esta nova edición.
A iniciativa da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da que se informou hoxe
no Consello da Xunta, favorece a cooperación entre as empresas e os centros de
coñecemento e busca o impulso da transferencia da I+D+i ao tecido industrial galego
e a atracción de empresas foráneas á Comunidade que son líderes nos seus
respectivos sectores.
Con esta nova convocatoria, á que a Xunta destina 5 millóns de euros, apoiaranse as
unidades formadas por ITG e Star Defence Logistics&Engineering no eido da
aeronáutica; Gradiant e Telefónica Digital España no campo das TIC; e Aimen e o
Grupo Copo no ámbito da automoción. Ademais promoverase a consolidación dos
proxectos doutras tres unidades: USC-Esteve para o descubrimento temperá de
fármacos; Aimen-Wartsila para o desenvolvemento dunha nova xeración de
compoñentes navais para a liña de eixos de buques; e Aimen-GKN para a fabricación
sustentable de alto rendemento de novos compoñentes de transmisións.
Nesta nova convocatoria os requisitos principais para as unidades mixtas foron que as
áreas de investigación estiveran aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades da
Estratexia RIS3; ter unha duración mínima de 3 anos; estar localizadas en Galicia e
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constituídas por un único organismo de investigación e unha única empresa. O
organismo de investigación tiña que ser galego ou ter un centro de traballo na
Comunidade.
Con esta nova edición, o programa iniciado en 2014 permitiu a posta en marcha de 30
unidades mixtas e a posterior consolidación de catro delas grazas a un apoio público de
máis de 28 millóns de euros, que mobilizará en total 94 millóns e permitirá a creación e
mantemento de preto de 450 empregos de alta cualificación.
Esta iniciativa enmárcase na Estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3)
coa que precisamente se está demostrando que as empresas atopan en Galicia un
ecosistema de innovación atractivo para investir e da que tamén forma parte o
programa Fábrica Intelixente, do que proximamente se convocará a segunda edición
para fomentar o investimento privado.
A Xunta, con esta actuación, continúa apostando pola colaboración público-privada
para impulsar proxectos de innovación con impacto no mercado. As unidades mixtas,
neste senso, encádranse nun esquema de traballo similar ao do polo tecnolóxico e
industrial de avións non tripulados de Rozas. O programa é tamén un dos piares para a
captación e retención de talento en Galicia, e súmanse así a outras iniciativas como os
programas Principia e Oportunius, así como para a captación de novos investimentos
en sectores estratéxicos ou con futuro en Galicia, colaborando deste xeito no
obxectivo marcado recentemente coa aprobación da Lei de implantación empresarial.
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EDUCACIÓN IMPULSARÁ GRAOS EN INGLÉS, BOLSAS PARA RECOÑECER
RECOÑECER OS
MELLORES ALUMNOS E UN NOVO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO PARA
DOCENTES QUE TRANSFIRAN COÑECEMENTO Á SOCIEDADE
O Plan de excelencia recolle un paquete de dez medidas, algunhas delas pioneiras
en España, para mellorar a calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG),
favorecer a súa internacionalización, impulsar a cooperación interuniversitaria e
premiar o esforzo de estudantes e profesorado
O programa, con horizonte ata 2020, é un dos piares fundamentais, xunto coa
na
mellora do mapa de titulacións, n
a construción da universidade galega do século
XXI: eficiente, equitativa, especializada e excelente
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de presentar ante
o Consello da Xunta un conxunto de medidas de excelencia para o Sistema
Universitario de Galicia (SUG) para o trienio 2018-2020. O departamento educativo do
Goberno galego reúne nun plan dez accións de mellora da calidade do sistema –
previstas no plan de financiamento ata 2020–, tanto a nivel estrutural como a nivel
alumnado e profesorado. Dentro das medidas contempladas, cómpre destacar a oferta
de graos en inglés, a posta en marcha da Bolsa Concepción Arenal á excelencia
académica para recoñecer aos mellores alumnos de cada curso e a creación dun novo
complemento retributivo autonómico de transferencia de coñecemento, entre outras
accións.
Este conxunto de accións constitúe –xunto co mapa de titulacións moderno e
adaptado á sociedade, cun plan de financiamento estable ata 2020 e cun modelo de
investigación de vangarda–un dos catro piares que axudan a construír a universidade
galega do século XXI. Unha universidade definida pola eficiencia, pola equidade, pola
especialización e pola excelencia. Deste xeito, o dito Plan de excelencia (un documento
aberto a novas achegas de considerarse necesarias) permitirá dar un novo salto de
calidade ás universidades galegas e seguir trazando o camiño de futuro, un camiño de
vangarda e excelencia.
Cómpre destacar que as dez medidas se dividen en dous grupos diferentes. No
primeiro inclúese a colaboración en graos interuniversitarios, a oferta de graos en
inglés e a mellora nas clasificacións internacionais. Neste caso, as tres accións
instrumentaranse mediante indicadores, isto é, vincularase a cada un dos indicadores
unha contía no exercicio 2018, que se repartirá en función das propostas das tres
universidades.
Cómpre lembrar que o primeiro grao interuniversitario, o de Paisaxe, comezará a
ofertarse o vindeiro curso 2018/19 na Universidade da Coruña e na Universidade de
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Santiago de Compostela. En todo caso, prevese que se poidan crear máis graos destas
características ata 2020.
Graos en inglés e mellora nas clasificacións internacionais
Os graos en inglés non son títulos exnovo, senón que se formula, por proposta da
propia universidade, a creación dun grupo en inglés dentro do título. Neste caso, o
80% dos créditos obrigatorios do título deberán ser impartidos en lingua inglesa,
mentres que será preciso que o grupo conte, polo menos, cun mínimo de 20 alumnos
en 1º curso. Ademais, a proposta da universidade debe incluír o compromiso de
impartir o grupo para os catro anos de duración do título. A previsión inicial é que
poida haber tres graos en inglés, un por universidade, no próximo curso.
A terceira acción do primeiro grupo é a mellora nalgún criterio das principais
clasificacións internacionais: Academic ránking of World Universities (coñecido como
ránking de Xangai), Times Higher Education ou QS World University Rankings. A
proposta faraa a propia universidade e incluirá o contido e a descrición da acción, así
como o impacto nos seus resultados nun prazo temporal máximo de tres anos. A
previsión inicial pasa por financiar tres propostas no curso 2018/19, unha por
universidade.
Recoñecemento ao esforzo do alumnado
Pola súa banda, o segundo grupo está composto por un total de sete accións que se
desenvolverán mediante convenios e convocatorias. Deste xeito, unha das principais
medidas é a Bolsa Concepción Arenal á excelencia académica, que ten por obxectivo
premiar ao alumnado máis excelente do SUG curso a curso. Estará destinada a
estudantes de 1º, 2º e 3º de grao que superen, en primeira convocatoria, a totalidade
dos créditos programados para ese curso. Deberán contar cunha nota media igual ou
superior a 7,5 puntos nas ramas de enxeñaría e arquitectura, e de 8,5 puntos no resto
de graos. Isto é, requírese unha nota mínima equivalente á que se pide nos premios fin
de carreira.
Trátase dunha acción pioneira en España da que se beneficiarán os tres mellores
expedientes dos tres primeiros cursos de cada grao e alcanzar máis de 1000
beneficiarios posibles. En todo caso, un alumno pode recibir ata tres premios ao longo
da súa carreira. A contía da bolsa ascenderá a 500 euros por alumno e as primeiras
comezarán a concederse ao remate do vindeiro curso 2018/19.
Cómpre destacar que con estas distincións a Consellería quere recoñecer o esforzo,
mérito e superación dos estudantes universitarios, principios que encarna á perfección
á ilustre escritora galega Concepción Arenal.
Reforzo ao profesorado
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Outra das principais accións que se integran no segundo grupo é o desenvolvemento
dun novo complemento retributivo autonómico para o profesorado universitario
estabilizado que realice actividades de transferencia de coñecemento á sociedade. O
fin último desta medida, tamén de carácter pioneiro en España, é incentivar que as
investigacións dos docentes revertan na sociedade galega para favorecer así o
progreso socioeconómico e mellorar o benestar dos galegos e galegas.
O orzamento previsto ascenderá a 2 millóns de euros anuais e repartirase en función
dos puntos obtidos (haberá ata un máximo de 10 puntos arredor de 250 euros por
punto). O complemento entrará en vigor en 2019.
Másters
Másters de excelencia e captación de alumnado
alumnado iberoamericano
A sexta acción son os másters oficiais de excelencia. En concreto, recibirán unha
mención específica aqueles másters que reúnan unha conxunción de alta calidade
docente e/ou investigadora, forte internacionalización, demanda laboral e profesorado
destacado. Galicia é a primeira comunidade española en implantar esta distinción, que
se levará a cabo mediante convocatoria anual a partir de 2019. A mención terá unha
validez de cinco anos.
Pola súa banda, e dentro do obxectivo de fomentar a internacionalización,
desenvolveranse, en conxunto coas tres universidades, misións de atracción de
coñecemento en Iberoamérica para atraer alumnado de grao e máster. Esta actuación
enmárcase no memorando asinado en maio entre a Consellería e a Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
Deste xeito, o alumnado de grao beneficiarase dunha bolsa para o estudo do mesmo
xeito que se apoia os estudantes galegos para que realicen mobilidade en países
extracomunitarios. Esta acción compleméntase coa da Secretaría Xeral da Emigración
para máster, posta en marcha xa este curso.
Centros singulares de investigación
No eido científico, a maiores do fomentar a transferencia de coñecementos, poñerase
en marcha un programa formativo específico orientado aos responsables dos centros
singulares de investigación, que recibirán formación sobre sobre sistemas de
gobernanza, maiores graos de autonomía, sistemas de rendición de contas e xestión
máis eficiente das estruturas.
O programa, que se desenvolverá mediante convenio coa Feuga (Fundación EmpresaUniversidade Gallega), terá un orzamento superior aos 700.000 euros repartidos entre
os vindeiros tres cursos académicos. Esta iniciativa encaixa co Plan estratéxico de
Galicia e coa Estratexia de especialización intelixente (RIS3), que teñen como
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obxectivo mellorar o aproveitamento do coñecemento científico xerado na contorna
universitaria.
Mapa de empregabilidade e perfís de futuro
A novena acción do plan implica a elaboración dun mapa de empregabilidade con
información útil para os alumnos e familias galegas sobre cada unha das titulacións do
SUG. En concreto, o documento incluirá datos sobre o tempo medio en rematar a
carreira, en atopar o primeiro emprego, tipo de cotización á Seguridade Social, etc. O
proceso comezará en 2018 e prevese a súa publicación para o vindeiro 2019.
A décima e última medida pasa por definir os perfís profesionais de futuro para a
economía galega dos vindeiros anos, unha acción que se realizará tamén mediante
convenio coa Feuga. En función desta análise, deseñaranse novos graos e másters que
aseguren as competencias necesarias para desenvolver estes perfís, considerando as
necesidades materiais e humanas. No proceso contarase coa colaboración de expertos
do tecido empresarial, centros tecnolóxicos e eido académico, entre outros, e a
proposta de títulos resultante ofertarase ás universidades co fin de que os inclúan no
mapa de titulacións da vindeira lexislatura.
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O ANEXO II DO HOSPITAL XERAL PASA A DENOMINARSE CENTRO INTEGRAL

DE SAÚDE TABOADA LEAL
O centro combina servizos propios da atención primaria xunto con outros de
atención hospitalaria ambulatoria e unidades especializadas de referencia para a
área sanitaria
O inmoble alberga o Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, rradiolo
adioloxía
adiolo
xía
de
convencional, a Unidade d
e Reprodución Humana Asistida, rrehabilitación,
ehabilitación,
Unidade de Atención Primaria e Unidade de Saúde Mental
É un paso máis na reordenación integral da atención sanitaria viguesa, que
comezou coa apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro
Recibe a denominación de Taboada Leal en honra ao ilustre médico que
desenvolveu o seu labor profesional en Vigo, foi o primeiro en tratar o cólera e
promovendo o lazareto da Illa de San Simón
O executivo galego, que dirixe Alberto Núñez Feijóo, informou en Consello da Xunta
que o edificio anexo ao antigo hospital situado na rúa Pizarro e popularmente coñecido
como anexo II, pase a ser o Centro Integral de Saúde Taboada Leal, unha vez que a
partir do próximo luns, 13 de novembro, complete a súa carteira de servizos. O
recoñecemento deste centro supón un paso máis na reordenación da asistencia
sanitaria en Vigo, que comezou coa apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro.
O centro asume servizos propios da atención primaria xunto con outros de atención
hospitalaria ambulatoria e unidades especializadas de referencia para a área sanitaria. O
edificio dispón dunha superficie de 8.022 metros cadrados e nel sitúanse ata seis
servizos: punto de atención continuada (PAC), radioloxía convencional para dar servizo
ao propio PAC e á actividade programada dos centros de saúde, Unidade de
Reprodución Humana Asistida, rehabilitación, a Unidade de Atención Primaria e a
Unidade de Saúde Mental.
Esta carteira de servizos, con personalidade propia, é a que confire ao edificio a
catalogación de Centro Integral de Saúde e convérteo nun eixo máis da reordenación
sanitaria en Vigo.
A distribución dos servizos no edificio fíxose tendo en conta as prestacións de cada un
deles para que a súa actividade sexa o máis áxil posible, tanto para os profesionais
como para os pacientes.
Especial importancia ten a aposta decidida que o Servizo Galego de Saúde fai pola
atención primaria, cun reforzo importante tanto pola presenza do PAC único como do
novo centro de saúde. Unha aposta do departamento que dirixe o conselleiro Jesús
Vázquez Almuíña que se une á potenciación paulatina do resto dos centros de atención
primaria na área sanitaria viguesa.
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O Centro Integral de Saúde Taboada Leal está distribuído en seis plantas. No andar 0,
con entrada directa desde a rúa Pizarro, está situado o PAC único de Vigo, considerado
como de alta resolución e ao que serve como apoio o equipo de radioloxía
convencional, situado no primeiro soto do inmoble, que foi trasladado desde outras
dependencias do antigo Hospital Xeral.
Nas plantas 1 e 2 do edificio concéntranse os servizos de Rehabilitación ambulatoria,
que inclúen piscina, ximnasios, salas de electroterapia e estimulación precoz entre
outros; e o Servizo de Reprodución Humana Asistida, que dispón de áreas de
consultas, laboratorio e administrativa. O laboratorio comunica cun quirófano. A iso hai
que engadir a incorporación de novo equipamento de grandes dimensións para esta
unidade.
O terceiro piso está ocupado polo novo centro de saúde, que desde hai meses realiza a
actividade que viña facendo no centro alugado da rúa Bolivia. O novo centro de saúde
incorporará o vindeiro luns a actividade asistencial que se prestaba na Doblada. Esta
reordenación posibilitará a atención en quendas de tarde.
No cuarto piso sitúanse, desde o pasado mes de xullo, as unidades de saúde mental
que funcionaban na Doblada e Coia.
Ao longo do ano en que estamos pasarán polo edificio da rúa Pizarro máis de 225.000
persoas, se se toma como referencia a actividade dos nove primeiros meses de 2017.
Por servizos, a dita actividade sería: PAC, 61.000 pacientes; centro de saúde, 80.500;
radioloxía convencional, 23.500; saúde mental, 11.000; rehabilitación, 40.000; e
reprodución asistida, 12.000 pacientes.
A designación do novo centro como Taboada Leal pretende render homenaxe ao
médico Nicolás Taboada Leal, que exerceu en Vigo durante a maior parte da súa vida
profesional. Foi o responsable da atención sanitaria durante a epidemia de cólera que
afectou a cidade viguesa no ano 1883. Dedicou boa parte da súa actividade ao control
desta enfermidade e promoveu a construción do lazareto da Illa de San Simón.
Ademais deixou varias publicacións sobre a calidade das augas dos mananciais galegos
e o Concello de Vigo nomeouno cronista oficial da cidade.
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