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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

O contexto 

CCOO presentámonos a estas eleccións sindicais de 2011 nun momento en que a universidade 

galega, e a española, non escapan á crise que bate con dureza a nosa sociedade con casi cinco 

millóns de desempregados en España e máis de 240 mil en Galicia. E é que no noso país, a 

crise agudizouse por un modelo de crecemento especulativo baseado no ladrillo e 

caracterizado por un emprego pouco cualificado, precario e mal retribuído. 

Evidénciase a necesidade dun cambio no modelo produtivo. Porén, o investimento en 

educación e en I+D+i non forma parte da estratexia para saír da crise, en contra das tendencias 

dos países máis desenvolvidos que fortaleceron esas políticas como ferramentas para 

superala. Non só non se investiu abondo en investigación nin en formación, senón que 

estamos sufrindo importantes recortes, desatendendo a educación na súa dobre faceta de 

crear cidadáns autónomos, libres e responsables, e traballadores cualificados que poidan 

enfrontarse, con garantías de éxito, aos retos dunha economía en permanente e acelerado 

cambio. 

Os recortes orzamentarios trasladáronse ás universidades, que están sometidas a unha difícil 

situación financeira no momento en que se lles esixe que afronten dous grandes retos nun: 

implantar o Espazo Europeo de Educación Superior e convertérense, canda cos organismos 

públicos de investigación (OPI), no motor dun novo modelo produtivo. Á vez, desprestixiase o 

labor das universidades e atácase o noso modelo de gobernanza mentres internacionalmente 

impera unha corrente mercantilizadora da educación superior, unha gran torta da que moitos 

están tentando levar un bo anaco. 

Non só sufrimos un recorte no financiamento e nos nosos salarios: tamén os nosos dereitos e 

condicións de traballo nas universidades empeoran claramente a raíz da reforma laboral do 

outono. 

Neste difícil contexto, CCOO sempre buscamos seguir avanzando na mellora das condicións 

laborais das traballadoras e traballadores, cunha visión global, nun mundo global, na que a 

resolución dos problemas de cada colectivo se afronta de xeito rigoroso, apartado do «que hai 

do meu», porque os problemas de cada sector son reflexo dos problemas de toda a 

universidade e de toda a sociedade. Porque o modelo sindical de CCOO é un modelo 

independente, comprometido, rigoroso e combativo que aposta pola solidariedade, o 

internacionalismo, o compromiso coa igualdade de xénero, co medio ambiente, coa defensa 

da educación pública de calidade crítica e democrática como instrumento dinamizador dunha 

sociedade máis xusta e máis libre. 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

Balance de actuación para o PDI no período 2007-2011 

CCOO somos o sindicato maioritario e o noso carácter de sindicato de clase e confederal 

permitiunos facer propostas e asinar acordos que supoñen importantes avances nas 

condicións laborais e sociais para os empregados públicos e para o conxunto dos traballadores. 

E nesta época de crise e medidas antisociais, en medio dun ataque sen precedentes ás 

organizacións sindicais, CCOO somos un alicerce na defensa dos dereitos dos traballadores, 

dos pensionistas, duns servizos públicos de calidade e das prestacións sociais. 

Por iso, CCOO convocamos numerosas mobilizacións e unha folga no sector público contra o 

Real decreto-lei 8/2010, de 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a 

redución do déficit público; ademais, recorremos o dito decreto en distintos ámbitos. Tamén 

convocamos unha folga xeral en contra da reforma laboral do verán de 2010 que, como CCOO 

mantivemos, mostrouse incapaz de crear emprego, e estamos recorrendo esa reforma laboral 

mediante unha Iniciativa Lexislativa Popular. 

Cumprindo co noso compromiso electoral, e amosando a nosa capacidade para facer 

propostas, CCOO presentamos en 2009 un Pacto Social e Político pola Educación que dese 

estabilidade financeira e lexislativa ao noso sistema educativo. O ministro de Educación tomou 

moi en serio a iniciativa, pero a estratexia partidista do PP e as medidas de austeridade fixeron 

que as accións recollidas no pacto acabaran no Documento Plan de Acción Obxectivos da 

Educación para a década 2010-2020. Este documento contén elementos recollidos nos 

borradores da Lei de economía sostible e da Lei da ciencia, entre eles a creación dun novo 

programa de apoio para a modernización da xestión e administración das universidades. 

Ao comezo deste período, que arranca en marzo de 2007, promulgáronse dúas leis 

fundamentais para configurar as nosas universidades e a nosa actuación sindical, a reforma da 

LOU e o EBEP que, publicadas o mesmo día, son leis que se viran as costas. 

Balance internacional 

CCOO entendemos que os problemas globais necesitan de análise, propostas e respostas 

globais e por iso traballamos internacionalmente. 

CCOO-Enseñanza realiza un intensa labor internacional no sector da educación superior como 

afiliada á Internacional da Educación. Somos o único sindicato que participa de xeito estable e 

activo nas estruturas Educación Superior e Investigación da IE, desde onde traballamos nas 

campañas internacionais a favor da equidade, contra a precariedade, contra a mercantilización 

e os recortes en educación, en todos os niveis, pero particularmente na educación superior. 

Traballamos activamente pola implantación real da Recomendación da UNESCO de 1997 

relativa á condición do persoal docente do ensino superior. Traballamos en contra da 

implantación dun programa AHELO da OCDE (PISA para as universidades) que, cunha medida 

simplista dos resultados de aprendizaxe dunhas poucas disciplinas, leve a unha deformada (e 

interesada) visión da calidade das institucións (reflectida nas indesexables listas de 

clasificación) e da súa función no seu contorno social e económico. 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

A través da IE participamos na construción dun Espazo Europeo de Educación Superior máis 

participativo, onde os traballadores/as das universidades sexamos tidos en conta e a nosa 

participación nos procesos de avaliación da calidade estea en pé de igualdade coa doutros 

axentes. Realizamos importantes esforzos por potenciar a dimensión social do proceso, un dos 

seus piares básicos. E é que constatamos que unha cousa é o EEES no papel, e outra ben 

distinta a súa implantación, que se está a facer mediante reformas regresivas que nada teñen 

que ver con el pero que se constata que son xerais en moitos dos países participantes do 

proceso. 

Balance da actuación de CCOO no ámbito estatal 2007-2011 

CCOO somos o sindicato maioritario en universidade no Estado, e isto permítenos facer 

propostas e negociar con forza en todos os ámbitos. Desde a nosa independencia, combinando 

acción e negociación, acadamos melloras reais das condicións de traballo nas universidades. 

Financiamento 

No seo da Mesa Sectorial de Universidades, CCOO achegamos propostas aos documentos de 

financiamento universitario. Evidenciamos que as cantidades previstas no documento Plan de 

acción Obxectivos da Educación para a década 2010-2020 non son as que na Mesa Sectorial de 

Universidades se estimaron necesarias para abordar os incentivos previstos a través da 

carreira horizontal do PDI, así como as necesarias implantar o Proceso de Boloña e o 

recoñecemento social do persoal. Ademais, denunciamos a incongruencia deste Plan de 

Acción cos plans de austeridade, que non esconden máis ca unha reconversión do sistema 

universitario español. 

Espazo Europeo de Educación Superior 

CCOO denunciamos que a implantación do Espazo Europeo de Educación Superior se 

caracterizou por unha interesada ausencia de políticas e de coordinación en todos os niveis, e 

non só non se está realizando a custo cero (sempre soubemos que tería un importante custo 

para os empregados das universidades), senón que se está a realizar cunha redución do gasto. 

A improvisación, as présas, a descoordinación e o deixar facer propiciaron unha 

reestruturación dos cadros de persoal no que os gañadores, nas universidades, foron os 

habituais reis de taifas. 

Por non falarmos de que gran parte dos obxectivos do Proceso de Boloña non se puideron 

poñer en marcha de todo. Onde está a estas alturas un dos piares do proceso: a dimensión 

social do EEES? E a aprendizaxe centrada no estudante? 

Como exemplo da falta de políticas concretas, o EEES implantouse sen un Marco Español de 

Cualificacións da Educación Superior (MECES) que é clave na verificación de títulos e nas 

futuras homologacións. CCOO, participantes na elaboración deste marco, sinalamos que o 

MECES pode ter efectos na estrutura dos cadros de persoal. 

Ademais, CCOO traballamos contra a deterioración que esta implantación do EEES supuxo nas 

condicións de traballo nas universidades, entre outras, no relativo a dedicación, xornada ou 

calendario académico. Esta situación corrixiríase de prosperar o actual borrador do EPDI, que 

recolle as nosas propostas. 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

Porque é a reclamada participación das organizacións sindicais a que podería paliar os males 

da implantación do EESS que, ademais, se puxo en marcha grazas ao voluntarismo e as moitas 

horas de traballo a maiores do persoal das universidades. 

LOMLOU 

As últimas eleccións sindicais na nosa universidade coincidiron coa fase final do trámite 

parlamentario da LOMLOU, no que CCOO logrou introducir gran parte dos puntos da nosa 

plataforma. Mencionamos algunhas das melloras recollidas que agora, tras estes catro anos, 

son algo normal na nosa realidade, pero que convén lembrar porque antes non as gozabamos 

e porque foron froito dun intenso traballo sindical: 

• Substitución da habilitación por unha acreditación non persoal e eliminación do número 

máximo de habilitacións e prazas. 

• Maior equiparación do PDI laboral ao PDI funcionario. 

• Posibilidade de prolongar ata cinco anos o período de axudante. 

• Eliminar o requisito de dous anos de desvinculación para axudante doutor. 

• Carácter indefinido dos contratados doutores e a non esixencia de tres anos de 

experiencia posdoutoramento. 

• TEU. Acreditación especial para este corpo e o paso directo a TU dos acreditados. 

• Prórroga para os contratados LRU ata 2012. 

• Igualdade entre homes e mulleres. 

• Maior respecto da autonomía universitaria. 

• Máis esixencias de calidade para as universidades privadas e mellor regulación das 

incompatibilidades entre privada e pública. 

Desta modificación da LOU encomenda que se desenvolvan o Estatuto do PDI e o Decreto de 

acreditación nacional e o Estatuto do Estudante. 

Estatuto do PDI (EPDI) 

O EBEP, que recoñece o dereito á negociación colectiva como conquista fundamental, 

permitiunos negociar no seo da mesa sectorial de universidades o estatuto do PDI. O EPDI 

intenta, por un lado, adaptar unhas normas de hai más de 25 anos á realidade actual da 

universidade española na implantación do EEES e, por outro, fixar uns mínimos nas condicións 

laborais de todo o PDI das universidades. 

CCOO fomos o primeiro sindicato en presentar unha proposta para o EPDI en marzo de 2008, 

esixindo a súa negociación. Nós propoñiamos unha regulación das condicións salariais e 

laborais do PDI, desenvolvendo o establecido no EBEP e na LOMLOU. 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

Estase dando unha situación paralela á de hai catro anos coa LOMLOU. A fase de negociación 

acabou a principios deste ano, e agora o borrador do real decreto segue o seu percorrido por 

distintas instancias: o Consello de Universidades, a Conferencia Xeral de Política Universitaria e 

o Consello do Estado. Neste momento, podemos render contas do negociado. 

Ante da mala conxuntura económica, logramos que no borrador do EPDI, sobre todo, se 

garantan dereitos, aínda que o Estatuto está cargado de posibilidades de mellora de 

retribucións a medio prazo. Destacamos: 

Ámbito 

• Persoal funcionario de corpos docentes. Incluídos TEU e CEU, que non son corpos para 

extinguir. 

• PDI Laboral. Este Estatuto fixa uns mínimos que poderan mellorarse mediante a 

negociación colectiva. En Galicia, a equiparación entre o PDI L e PDI F establecida no 

convenio colectivo do PDI L fai que a maioría do EPDI vaia ser de aplicación a este 

colectivo. 

• Recoñécese outro PDI, que queda baixo o paraugas xeral do estatuto. Lembremos que o 

persoal investigador e investigador en formación quedou fóra do primeiro convenio en 

Galicia (CCOO quedámonos sós defendendo a súa inclusión) e que o persoal contratado 

por obra para o desenvolvemento de proxectos aínda non ten convenio colectivo na nosa 

comunidade (de novo CCOO quedamos sós defendendo a súa inclusión). A este colectivo, 

o EPDI garántelle plenos dereitos de representación. 

Dedicación docente. O EEES esixe un cambio nas actividades docentes que quedaban mal 

encadradas na dedicación establecida no RD de réxime de profesorado de 1985. Isto, xunto á 

falta de negociación das RPT, deu lugar a que as universidades aumentaran a carga de traballo 

e de dedicación docente do PDI. No borrador negociado, faise unha clasificación exhaustiva de 

todas as actividades que se engloban nun total de 240+180 horas. 

Obriga da negociación da RPT. Imprescindible para democratizar a universidade, para a 

transparencia dos cadros de persoal e para corrixir os desequilibrios actuais. 

Obriga da negociación colectiva no relativo a condicións de traballo como a xornada laboral, o 

calendario e a representación do profesorado, para adaptalo ao Estatuto Básico do Empregado 

Público. 

Retribucións 

• Incremento de niveis do complemento de destino para todos os corpos: TEU doutores 27, 

TU 28 e CU 30. 

• Fíxase unha data de revisión das retribucións (complemento de destino) ao finalizar o Plan 

de Austeridade (1 de xaneiro de 2014). 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

• Negociación do complemento específico. A parte estatal do complemento específico vaise 

negociar anualmente pero tamén, como ocorre co profesorado de pública non 

universitaria, o complemento específico pode complementarse mediante negociación nas 

autonomías. 

• Mantemento dos quinquenios (complemento ESPECÍFICO por méritos docentes) e 

sexenios. O ministerio quería eliminalos tal e como consta nos primeiros borradores. 

• A equiparación retributiva de sexenios e quinquenios para todos os corpos. 

• A equiparación do complemento específico con outros corpos con actividades e situacións 

similares. 

• O incentivo retributivo da carreira horizontal. A avaliación prevista na carreira horizontal 

só entrará en vigor cando se recuperen os niveis salariais anteriores ao RD Lei 8/2010. 

Carreira horizontal 

• CCOO conseguiu no borrador que a progresión da carreira horizontal só dependa dos 

méritos acadados. 

• Que sexa independente do corpo: a iguais méritos, iguais retribucións. 

• Tamén que o criterio do baremos sexa razoable e claro e que apareza no real decreto, de 

xeito que as regras sexan coñecidas de antemán e estables, e que os baremos sexan 

autoavaliables. O baremo detallado vaise negociar no seo da mesa sectorial. 

• Acreditación automática a catedrático. 

• O borrador recolle que a valoración da docencia e da xestión e as distintas orientacións 

non supoñan unha discriminación á hora da progresión da carreira. 

Xornada 

• De luns a venres. 

• Limitada a 8 horas entre a primeira e a última clase do día. 

• Recolle a redución de ata un 30% de dedicación máxima a partir dos 60 anos. 

O Estatuto garante a igualdade de xénero nas nosas universidades. 

Mobilidade. A mobilidade prevista na LOMLOU e desenvolvida no Estatuto estableceuse como 

un dereito, e ningunha universidade pode obrigar o seu persoal docente e investigador á 

mobilidade temporal. 

Transferencia de tecnoloxía. Queda recoñecida e mellor definida cunha perspectiva ampla das 

actividades. 
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CCOO. Balance e programa para as eleccións sindicais do 2011 nas universidades públicas de Galicia para o ámbito 

do PDI. Universidade de Vigo 

Avaliación/Acreditación. Promóvense acordos entre as distintas axencias respecto a criterios e 

ferramentas comúns. 

Garántese igualdade de trato para TEU e CEU. 

Desenvólvense os permisos e licenzas por riba do marco actual do EBEP, adaptándoos ás 

peculiaridades do PDI. 

O que non acadamos: 

• PDI F segue discriminado respecto a outro persoal funcionario no tocante á 

funcionarización interna, aínda que esta se facilita para o PDI laboral con contrato 

indefinido e acreditación para TU. 

• Tamén estamos discriminados na mobilidade entre universidades (dereito efectivo ao 

traslado) ou a promoción interna. 

• Non conseguimos tampouco incluír parte da nosa proposta de retribucións. 

• Moi importante, non logramos a estabilidade do profesorado contratado LRU. 

Calidade/Acreditación/Avaliación 

A garantía da calidade é outro dos piares do EEES e unha das misións da ANECA e das axencias 

autonómicas como a ACSUG. Outras funcións encomendadas a estas axencias son a 

acreditación e avaliación do profesorado, que son procesos determinantes na progresión da 

carreira do PDI e nas súas retribucións e, como tales, o EBEP establece que son materia de 

negociación colectiva. As axencias deberían ser organismos técnicos que aplicasen os criterios 

fixados polo goberno ou as CC AA no deseño dos procesos de acreditación e avaliación do 

profesorado, e na definición e supervisión destes procesos, deberían participar as 

organizacións sindicais. 

A realidade é outra, e as axencias de avaliación da calidade actuaron por libre, fixando unhas 

políticas que non lles corresponden, ao tomar decisións acerca do esixido para obter a 

acreditación. Os criterios de cada axencia para acreditar unha mesma figura laboral son moi 

dispares e, ademais, os criterios non son estables no tempo, co cal o PDI non soubo en que 

dirección traballar para acadar as acreditacións. Danse casos en que os prazos fixados non son 

realizables. Ademais, en ocasións, as súas actuacións caracterizáronse pola falta de 

transparencia e estiveron cheas de irregularidades. 

A arbitrariedade e os abusos nos procesos de Acreditación Nacional estiveron servidos. Como 

consecuencia, os grupos de poder puideron exercer a súa acción selectiva desde o anonimato, 

coa conseguinte indefensión do profesorado. O obxectivo non é outro que acreditar os seus 

propios súbditos, perpetuándose un sistema feudal que arrastramos desde o franquismo. 

Os mecanismos que propiciaron esta actuación das axencias son: 

• A ausencia de criterios e baremos claros, razoables (danse casos en que é moi improbable 

satisfacer as súas esixencias) estables e negociados. 
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do PDI. Universidade de Vigo 

• A falta de transparencia na selección dos expertos avaliadores e na actuación das 

comisións. 

• A ausencia de mecanismos de control. 

Por todo isto, durante este período CCOO: 

• Lembramos decontino a esixencia lexislativa de transformar a ANECA nunha axencia de 

carácter público, para mellorar os procesos de avaliación da calidade e os procedementos 

de verificación de títulos e acreditación do profesorado. 

• Denunciamos a publicación do Real decreto de acreditación nacional sen previa 

negociación colectiva, no que a ausencia de baremos favoreceu a arbitrariedade das 

actuacións de ANECA. 

• Denunciamos a obstrución da ANECA á avaliación dos colaboradores tras o R.D. 989/2008 

de colaboradores e de TEU. 

• Denunciamos as irregularidades e vulneracións de dereitos na aplicación dos programas 

ACADEMIA e DOCENTIA. Este último adoece de falta de transparencia, obxectividade, 

imparcialidade e non discriminación, e aplícase con menoscabo dos dereitos das 

empregadas e empregados públicos, entre eles o dereito á negociación colectiva. 

• Fixemos propostas ao borrador de acreditación nacional e aos programas da ANECA. 

Ademais, CCOO conseguimos: 

• Formamos parte do consello reitor de ANECA, e durante o proceso de meta avaliación da 

axencia introducimos medidas correctoras sobre o proceso no referido á constitución das 

comisións, os criterios de aplicación, etc., corrixindo parte da situación que denunciamos. 

• Parte do problema da avaliación da carreira horizontal intentouse corrixir no EPDI, no que 

o obxectivo foi que o criterio do baremo sexa razoable e claro e que apareza no real 

decreto, de xeito que as regras sexan coñecidas de antemán e que os baremos sexan 

autoavaliables. 

• Tramitamos, con éxito, numerosos recursos individuais contra as resolucións de ANECA. 

Retribucións 

• Aínda que non enteiramente, parte da nosa proposta sobre retribucións para o PDI F (que 

se trasladaría ao PDI L en Galicia) encóntrase no borrador do Estatuto do PDI. 

• Ademais, impulsamos no ámbito estatal o pagamento íntegro do complemento específico 

nas pagas adicionais, con desiguais resultados ao seren competencia das autonomías. 

• Sinalamos a ambigüidade dos criterios do sexenio transferencia de tecnoloxía que non foi 

negociado. 
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Propostas e análise 

Analizamos e fixemos importantes achegas aos proxectos das leis e decretos que afectan á 

Universidade. Algúns exemplos son a Lei de economía sostible; o decreto polo que se regulan 

as ensinanzas de doutoramento, denunciando a deriva privatizadora dos estudos de 

doutoramento e a precarización. 

No proxecto da Lei da ciencia, intentamos corrixir os seus efectos máis lesivos para o persoal 

das universidades e a definición dunha carreira profesional para o persoal investigador, a 

reivindicación de CCOO para o persoal investigador en formación: o contrato 0+4, isto é a 

desaparición das bolsas e o contrato laboral desde o primeiro ano. 

Balance da actuación de CCOO para o PDI en Galicia 2007-2011 

En Galicia, ao se incumprir sistematicamente o Estatuto Básico do Empregado Público co PDI, 

seguimos ancorados no feudalismo e padecemos un déficit de negociación colectiva e, polo 

tanto, de transparencia. A inexistencia de mesas de negociación legais nas nosas universidades 

ou o raquítico funcionamento das que existen (incluída a Mesa de Universidades de Galicia), 

estanos levando a que os reitorados, coa escusa do EEES e do mal financiamento, aumentaran 

a dedicación docente, estenderan o calendario escolar, ampliaran a xornada, non paguen os 

quinquenios nas pagas extra… 

A falta de negociación dos cadros de persoal esconde grandes desigualdades dentro das 

propias universidades. E todo isto ocorre ante a pasividade doutras forzas sindicais que están 

máis preocupadas por lle facer o caldo gordo ao seu equipo reitoral. 

Dentro das competencias normativas e orzamentarias na comunidade, os ámbitos de 

negociación principais foron a Mesa de Universidades e a comisión negociadora/paritaria do 

convenio colectivo do PDI L, aínda que non exclusivamente. 

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

Aínda que o funcionamento da ACSUG dista moito do da ANECA ou outras axencias 

autonómicas, CCOO denunciamos a ausencia das organizacións sindicais nos seus órganos de 

goberno. Están representadas as universidades e os estudantes, e en cambio, exclúesenos aos 

sindicatos. Incúmprese o EBEP xa que, como sinalamos, os procesos de acreditación do 

profesorado e a avaliación previa ao recoñecemento dos complementos autonómicos son 

materia de negociación colectiva os primeiros, porque afectan á progresión da carreira do PDI 

L, e, os segundos, porque afectan ás retribucións. E, igual que ocorre con ANECA, é a ASUG a 

que decide cales son os méritos para acreditarse en Galicia. 

Tampouco se negocian os baremos das acreditacións ao PDI L que presentan intervalos que 

non permiten ao PDI realizar unha autoavaliación e que si permiten a discrecionalidade dos 

comités asesores. Outro problema orixínao a non estabilidade dos baremos no tempo, de xeito 

que o PDI non sabe en que dirección traballar para acreditarse. 

Con todo, avanzamos neste período e pasaron pola Mesa de Universidades os baremos 

relativos aos complementos autonómicos e comezaron contactos coa CGIACA nos que se 

realizou un trámite de consulta sobre os baremos e as acreditacións do PDI L. 
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Pagas extra 

CCOO fixemos un intenso esforzo para resolver este problema coas universidades e a 

Consellería. 

• Tras a campaña de reclamacións lanzada por CCOO, logramos que as universidades de Vigo 

e Santiago comezaran a pagar, polo menos, as pagas adicionais do compoñente xeral do 

complemento específico a os atrasos correspondentes a 2007 e seguiron pagando desde 

entón. 

• CCOO pedimos levar este tema á Mesa de Universidades e fomos o único sindicato en 

presentar unha proposta. A pesar disto, non conseguimos que as universidades cumpran 

coas leis de orzamentos e paguen os outros compoñentes do complemento específico: son 

os «quinquenios» e o complemento de cargo. 

Mesa de Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia 

Como CCOO, denunciamos que o funcionamento desta mesa non foi o axeitado para cumprir 

coas necesarias melloras das condicións laborais de todo o persoal das universidades. A mesa 

reúnese con pouca frecuencia e enténdese por parte das administracións como un mero 

órgano de consulta e non un verdadeiro órgano de negociación. Aínda así, a insistencia de 

CCOO e a presentación de propostas na mesa serviu para algúns avances que destacamos. 

Por pedimento de CCOO debateuse na mesa de universidade sobre a estabilidade dos 

investigadores, e avanzándose propiciándose a súa inclusión no convenio do PDI L. 

Complementos autonómicos. CCOO solicitamos que se puxeran en marcha os complementos 

autonómicos que quedaban, e no 2007 puxéronse en marcha os complementos de 

«excelencia» e «xestión» e fixéronse melloras aos baremos. 

Colaboradores 

• CCOO pediu a estabilización deste profesorado, cuxas características en Galicia son moi 

distintas ás da maioría das CCAA, onde os seus contratos son, inicialmente, de carácter 

fixo. 

• Renovación. Pedimos insistentemente a avaliación da actividade destes profesores para 

que a renovación puidese realizarse tal e como establece o Decreto 266/2002, do 6 de 

setembro, de contratación do profesorado universitario. 

Non foi posible tratar na mesa o impacto do que a posta en marcha do EEES tivo sobre as 

condicións de traballo do PDI. 

Tampouco foi posible un acordo sobre acción social que permita obter unhas condicións máis 

homoxéneas nas tres universidades e máis parecidas ás que gozan outros colectivos de 

empregados públicos na nosa comunidade. 

Plan de financiamento 

O plan de financiamento do Sistema Interuniversitario de Galicia recolle un investimento 

público en universidade do 0,7% do PIB. Intenta chegar no 2015 ao 1%, engadindo o resto de 
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recursos públicos non previstos neste plan. Estes valores son claramente inferiores á media 

estatal, que é o 1,1%, ou á media da OCDE que es o 1,4%.  

E por moito que se lle dea voltas, e sen entrar en detalles, a realidade é que as transferencias 

da Consellería caeron máis dun 6% anual desde que goberna o PP e que os orzamentos das 

universidades sufriron no 2011 un recorte que vai do 4,6% ao 6,5%. 

CCOO denunciamos que con estas cifras non é posible que as universidades realicen as súas 

funcións como servizo público. E que o que se pretende é unha privatización. 

Ademais, como sinalamos desde CCOO, o texto inicial presentado na Mesa de Universidades, 

toda unha artesanía do «corta e pega», na liña de documentos estatais atacaba a xestión das 

universidades, poñendo en dúbida a súa eficacia. A xestión das universidades, sendo certo que 

ten gran marxe de mellora e democratización real, non deixa de estar sometida a control e 

ademais, en xustiza, tamén habería que sinalar o gran traballo realizado polas universidades 

con tan escasos medios. 

De interese para os nosos petos, este plan garante o pagamento dos futuros acordos de 

carácter retributivo para os empregados públicos que se asinen no ámbito estatal, pero non 

recolle o pagamento das pagas adicionais do complemento específico xa que este é un acordo 

moi anterior. 

Por outro lado, algo positivo propón a reivindicación de CCOO dunha RPT consensuada cos 

representantes dos traballadores. 

Segundo convenio colectivo do PDI L das universidades públicas de Galicia 

CCOO consideramos un éxito a negociación deste segundo convenio colectivo. Galicia é unhas 

das poucas comunidades que conseguiron negociar dous convenios colectivos para o PDI L. 

CCOO entendemos que isto é positivo porque en cada convenio avánzanse nas condicións 

laborais do colectivo afectado. CCOO podemos dicir que lideramos a negociación, sendo a 

central sindical que máis propostas conseguiu introducir. 

A negociación deste convenio colectivo foi moi longa e o acordo perigou polo Real decreto lei 

8/2010, de 20 de maio, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do 

déficit público. 

O maior avance deste convenio foi o logro da reivindicación histórica de CCOO de incluír no 

ámbito deste convenio o persoal investigador e investigadores en formación. Recordemos 

que CCOO quedamos sós defendendo a inclusión deste persoal no primeiro convenio do PDI L. 

Rematouse así coa discriminación deste persoal que, ata o momento, non estaba regulado por 

convenio colectivo ningún. Este persoal vaise beneficiar de todos os aspectos comúns ás 

figuras do PDI, e recoñécense os plenos dereitos de representación nas universidades, algo 

que debería ser obvio pola LOMLOU pero que este colectivo tivo que pelexar, en ocasións, nos 

tribunais. 

Para CCOO, o gran fracaso e decepción foi que, cando as universidades estaban dispostas, o 

resto de centrais sindicais opuxéronse a incluír no ámbito do convenio colectivo do PDI L os 
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traballadores/as contratados por obra e servizo que realicen tarefas de investigación 

contratados a cargos de proxectos, ao abeiro do artigo 48.1 da LOU. Desde CCOO 

denunciamos que o resto de organizacións sindicais deixaran fóra do convenio o colectivo máis 

precario das nosas universidades, como xa fixeron cos investigadores no primeiro convenio. Se 

prospera o borrador do EPDI, este persoal terá, polo menos, un mínimo de regulación estatal, 

xa que isto en Galicia non foi posible. 

Retribucións 

• Nun momento de recortes nos salarios dos empregados públicos, foi posible arrincar 

algunhas melloras retributivas. 

• Para a figura de axudante conséguese unha suba dun 1%. 

• Os salarios dos profesores axudantes doutor experimentarán unha suba de 2000 euros 

entre os anos 2009, 2010 e 2011. Isto supón case un 8% de suba respecto a 2009. 

• Equipárase a antigüidade para axudantes e colaboradores á do PDI F. Isto quere dicir que 

se recoñece o cobramento da antigüidade nas administracións públicas e non só nas 

universidades de Galicia, como ocorría ata o de agora. Elimínase así unha discriminación 

salarial inxustificada. 

• Ábrese a porta á futura carreira horizontal. 

Vacacións, permisos e licenzas 

• Incluíuse todo un novo apartado sobre «permisos e licenzas» que non recollía o convenio 

anterior. Mellóranse os supostos actuais incluídos no EBEP coas condicións recoñecidas na 

Lei da función pública de Galicia. Este artigo vaise aplicar ao PDI F mellorándolles a 

regulación actual. 

• As vacacións quedan mellor reguladas. 

Outros 

• Recóllese a suspensión do contrato en casos de baixa por maternidade para as figuras non 

estables. 

• Asegúrase a máxima duración inicial do contrato para o axudante. 

• Prodúcese unha homoxeneización das condicións do PDI entre as tres universidades. 
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Balance da actuación de CCOO para o PDI na UVIGO 2007-2011 

• CCOO impulsou decidida e decisivamente a creación da Mesa de Negociación do PDI da 

Universidade de Vigo, que acaba de constituírse neste ano 2011 como órgano de 

negociación conxunto de todo o PDI, en coordinación cos Comités do PDI laboral de 

Pontevedra e Ourense, e a Xunta do PDI funcionario. 

• Loitamos activamente pola estabilidade do PDI laboral con contratos temporais 

(investigadores, axudantes, colaboradores, visitantes pre-LOU, asociados) a través da 

mellora do“Programa Especial de Promoción do Persoal Docente e Investigador” e do 

“Programa Especial de Consolidación de Cadros de Profesorado en Áreas/Campus”. 

• Recurrimos, a non inclusión da docencia de Posgrao no POD do actual curso académico 

10/11, e seguiremos traballando neste senso. 

• CCOO alertamos sobre o programa Docentia e pedimos a súa negociación. Preocúpanos o 

deseño e uso das enquisa docentes e pedimos a súa mellora. 

• CCOO fixo campañas de denucia e reclamación do pago íntegro das pagas extra. 

• Fixemos achegas ás normativas relativas aos concursos, promoción, xubilación, permisos e 

licenzas, etc… 

• Acción social. Impulsamos unha proposta de acción social máis completa. 

Informamos e atendemos aos traballadores 

• CCOO somos o único sindicato que mantivo durante estes catro anos información 

periódica ao PDI a través das Follas do Luns semanais. 

• Divulgamos os borradores de reforma de Estatuto do PDI, dos decretos de 

desenvolvemento, das convocatorias de habilitación, entre outras informacións de 

interese para o profesorado universitario. 

• Informamos puntualmente das nosas propias propostas. 

• Informamos do seguemento da Mesa Sectorial de Universidades (estatal) e da Mesa de 

Universidades de Galicia. 

• Atendimos a un gran número de profesores e investigadores sendo efectivos na resolución 

dos seus problemas. 
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Programa de CCOO para o PDI para as eleccións de 2011 

Coa loita sindical, coa mobilización e a negociación, CCOO sempre buscamos seguir avanzando 

na mellora das condicións laborais das traballadoras e dos traballadores. O noso modelo 

sindical, é un modelo independente, comprometido, rigoroso e combativo, e así acadamos 

estes obxectivos. 

Propostas de CCOO para o PDI no ámbito estatal 

CCOO comprometémonos coa defensa dos servizos públicos e unha educación pública de 

calidade, para o cal imos traballar: 

• Por un incremento no gasto público en educación e educación superior, sen esquecer o 

gasto en bolsas e en I+D+i que nos sitúe nos niveis de gasto dos países da nosa área. 

• Contra a privatización e mercantilización da educación e da educación superior. 

• Para facer fronte aos recortes de dereitos e incumprimentos de acordos, que tanto custou 

negociar e acordar nestes últimos anos, para volver á situación anterior ao Real decreto lei 

87/2010, de 20 de maio, mediante a negociación e accións legais. 

• En CCOO entendemos que a sindicalización das relacións laborais é a garantía de 

transparencia e de avance nas condicións de traballo dos traballadores das nosas 

universidades. Por iso imos traballar para avanzar na normalización sindical que supón 

cumprir o EBEP e rematar de constituír as mesas autonómicas e de universidade, onde 

aínda non existen, regulamentalas para enchelas de contido e regulamentar tamén o seu 

funcionamento. 

• Traballaremos para poñer en marcha plans que incentiven a mobilidade, e dotalos dos 

suficientes recursos co fin de que as nosas universidades se integren nas redes europeas 

de investigación, e mellorar a súa internacionalización, con especial mención á formación 

do persoal das universidades na aprendizaxe de linguas europeas. 

Cumprimento do EPDI e das nosas propostas  

A publicación do Estatuto do PDI non será máis que o punto de partida no desenvolvemento e 

posta en marcha efectiva das disposicións recollidas nel en todos os niveis. En concreto, no seo 

da Mesa Sectorial de Universidades: 

• CCOO participaremos, como dita o EPDI, na elaboración dos procedementos para a 

avaliación da carreira horizontal académica. 

• Negociaremos a parte estatal do complemento específico. 

• Participaremos no deseño e posta en marcha dos plans de dedicación académica. 

• Negociaremos unha carreira horizontal dos TEU e CEU sen discriminacións. 

CCOO traballaremos, en cada nivel, por facer efectivas as disposicións do EPDI relativas a: 
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• Igualdade. 

• Conciliación da vida persoal e laboral. 

• Seguridade e saúde no traballo. 

Traballaremos pola eliminación das discriminacións do PDI F respecto a outros funcionarios e 

funcionarias no que atinxe a: 

• Funcionarización interna. 

• Mobilidade entre universidades (dereito efectivo ao traslado). 

• Promoción interna. 

Seguiremos traballando pola estabilidade dos contratados LRU. 

CCOO seguiremos traballando por mellorar as retribucións do PDI F para homologalas ás dos 

funcionarios e funcionarias do mesmo nivel nas administracións centrais e autonómicas, que 

en Galicia se traduciría nunha mellora salarial para o PDI L. 

Calidade/Acreditación/Avaliación 

Para mellorar o funcionamento das axencias, e porque estas axencias toman decisións que 

condicionan as relacións laborais, CCOO imos traballar por: 

• Obter un mapa dos procesos de acreditación nas diferentes axencias que nos permita 

incidir na mellora dos procedementos desde o punto de vista das condicións laborais. 

• Recoñecemento mutuo dos criterios de acreditación das axencias. 

• Acadar a nosa participación en todas as axencias de avaliación. 

• Uns prazos e niveis de esixencia asumibles polos avaliados. 

• A estabilidade dos criterios. 

• Uns criterios autoavaliables. 

• A mellora dos procedementos e máis transparencia na selección dos expertos avaliadores 

e na actuación das comisións. 

• Mellora dos mecanismos de control. 

• Tamén nos propoñemos facer un seguimento do Programa Audit e das ofertas de graos, 

máster e doutoramento para que os cadros de persoal sexan acordes coas necesidades e 

permitan consolidar grupos de traballo tanto na docencia como na investigación, 

asegurando ás persoas unha carreira académica en condicións de equidade. 
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Propostas de CCOO para o PDI en Galicia 

CCOO imos traballar pola mellora do financiamento das nosas universidades e da 

investigación en Galicia e por impulsar un verdadeiro cambio no modelo produtivo. 

Na Mesa de Universidades de Galicia 

• CCOO seguiremos esixindo o cumprimento do EBEP e un funcionamento normal da Mesa 

de Universidades para que, como ocorre na mesa de pública non universitaria, se dea unha 

negociación de toda a normativa autonómica que afecte ás condicións de traballo do 

persoal das universidades. 

• Traballaremos por homoxeneizar, o máis posible, as condicións do persoal das 

universidades. Non parece lóxico que un persoal baixo a mesma lexislación e realizando as 

mesmas funcións teña grandes diferenzas nas condicións de traballo, dependendo da 

universidade en que estea contratado. 

• Cando a situación económica o permita, pediremos a renegociación dos complementos 

autonómicos para aumentar a súa contía e eliminar as discriminacións do persoal 

eventual, cumprindo as directivas da Unión Europea. 

• Cumprindo o EPDI negociaremos a parte autonómica do complemento específico. 

• Traballaremos pola conciliación do traballo e a vida persoal, propoñendo acordos sobre 

permisos e licenzas para equiparar as condicións de todos os traballadores e traballadoras 

das nosas universidades. 

• Proporemos acordos sobre acción social e formación que nos equiparen a outros 

colectivos. 

• Traballaremos por manter os plans de prexubilación. 

Pagas extra e adicionais 

• Seguiremos traballando por un acordo na mesa sectorial de universidades. 

• Seguiremos coas actuacións xudiciais que nos permitan o cobramento íntegro das pagas 

extra. 

En concreto, para o PDI L 

• CCOO seguiremos traballando por que a carreira docente comece na figura de axudante. 

• Continuaremos traballando polo aumento retributivo de axudantes e profesores 

axudantes doutores. 

• Traballaremos pola non discriminación do persoal eventual no relativo aos 

complementos. 

• CCOO traballaremos polo desenvolvemento da carreira horizontal do PDI L. 

• Faremos un seguimento do convenio colectivo do PDI L para asegurar o seu cumprimento. 
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Persoal investigador e outro persoal do capítulo 6 

CCOO defendemos en solitario a inclusión do persoal investigador no primeiro convenio 

colectivo. De se ter acadado no primeiro convenio, xa teriamos avanzado nas condicións 

laborais destes colectivos. 

• CCOO seguiremos traballando pola estabilización do persoal investigador e pola definición 

dunha verdadeira carreira investigadora. 

• Traballaremos pola correcta localización do persoal investigador no sistema universitario 

de xeito estable mediante políticas que non colidan cos intereses do persoal baixo figuras 

LOU. 

• Traballaremos pola apertura de procesos de negociación respecto á selección do persoal 

investigador nas convocatorias da Xunta, para unha maior transparencia. 

• Traballaremos pola correcta clasificación do persoal vinculado a proxectos, convenios e 

programas. 

• CCOO seguiremos traballando pola regulación das condicións de traballo do persoal 

contratado por obra, e de xeito que ningún contratado laboral do sistema universitario 

sexa excluído dos correspondentes convenios colectivos. Lembremos que CCOO foi a única 

central que defendeu a inclusión do persoal de proxectos que realice tarefas 

investigadoras no convenio colectivo do PDI L. 

• Traballaremos pola estabilización do persoal vinculado a proxectos, convenios e 

programas, propoñendo modelos que funcionan noutras universidades. 

• Estudaremos as condicións laborais do persoal das fundacións, centros de investigación e 

demais entes que dependen directa ou indirectamente da universidade, co fin de 

homologar as súas condicións laborais ás do persoal das universidades. Seremos vixiantes 

cos entes que se crean á custa de precarizar emprego. 

• CCOO estaremos vixiantes coas externalizacións de servizos e das condicións laborais dos 

traballadores e dos acordos e/ou convenios que teñan as organizacións receptoras coa 

universidade. 

Calidade/Acreditación/Avaliación 

CCOO imos traballar por unha mellora dos procesos de acreditación e avaliación do 

profesorado, porque son decisivos na carreira e as retribucións do PDI. Para iso: 

• Seguiremos solicitando a participación dos sindicatos nos órganos de dirección de ACSUG, 

na liña da nosa participación sindical en ANECA. 

• Para facer cumprir o EBEP, traballaremos pola negociación dos criterios de ACSUG e 

demais cuestións relativas á avaliación e acreditación do profesorado. 

• Seguiremos facendo propostas relativas á acreditación e avaliación do PDI. 
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As nosas propostas na UVIGO 

A folla de ruta das materias de obrigada negociación márcanos o EBEP e o EPDI (que recolle 

boa parte das reivindicacións de CCOO), o Convenio Colectivo do PDI L, e no Plan de 

Finanzamentos do SUG. Destacamos: 

• Reforzamento do funcionamento da Mesa de Negociación do PDI da UVigo. 

• Negociación real da relación de postos de traballo, manténdonos vixiantes na dedicación 

docente do PDI de xeito que permita cubrir adecuadamente as necesidades derivadas do 

EEES sen superar os límites recollidos na lexislación. Defenderemos un recoñecemento 

mais amplo e mais realista nos próximos PDAs de todas as actividades docentes, 

investigadoras, de xestión e transferencia do PDI. 

• Consolidación do cadro de persoal e estabilización do PDI laboral temporal. Defenderemos 

posibilidades reais de estabilización dos postos de traballo de todo este persoal que 

cumpra uns requisitos adecuados de calidade e dedicación investigadora e docente. 

• CCOO imos seguir defendendo a estabilidade do persoal investigador. 

• Negociaremos as condicións da contratación de asociados e interinos para que non se cree 

emprego precario. 

• Medidas efectivas que permitan a promoción de axudantes. 

• Traballaremos pola total inclusión de todo o persoal contratado a cargo de proxectos e 

programas nos órganos de representación dos traballadores na Universidade de Vigo e 

pola mellora das súas condicións laborais e de promoción. 

• CCOO pediremos a negociación da xornada e calendario. 

• Negociaremos os convenios relativos á movilidade do PDI. 

• Traballaremos pola consolidación dos plans de igualdade. 

• Negociaremos as orientacións da actividade do PDI. 

• Negociaremos os plans de formación. 

• Defenderemos os plans de xubilación voluntaria. 

Ademáis CCOO comprometámonos na nosa universidade por seguir traballando por: 

• Cumprimento do convenio colectivo. 

• Pago íntegro das pagas extra. Lembremos que non se está cumprindo na UDC nin siquera 

o que ordea o BOE. 

• No relativo á avaliación do profesorado, CCOO imos a reprantexar as enquisas docentes e 

o seu uso xa que ten repercusións nas nosas retribucións. 
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• CCOO imos traballar pola transparencia do programa DOCENTIA. 

Por último, CCOO apostamos por campus universitarios sostibles, xenerando novas accións 

para minimizar os consumos de enerxía, auga e demáis recursos en xeral, utilizando enerxías 

renovables e reciclando e realizando unha axeitada xestión dos residuos xenerados nas 

diferentes actividades universitarias. 
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