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A UNIVERSIDADE DE VIGO EMPEZA A DESPEDIR PROFESORES 
CONTRATADOS E DE XEITO IRREGULAR 

OS CONSELLOS DE DEPARTAMENTO DECIDEN  NON RENOVAR 
CONTRATOS  POR VOTACIÓN PERO SEN MOTIVACIÓN 

O caso máis flagrante é  o acontecido á profesora María Álvarez Lires, 
profesora asociada desta universidade desde o curso 98/99. O consello do 
departamento de Enxeñería Química, celebrado o día 25 de xuño pasado, 
debía acordar o reparto de docencia para o vindeiro curso e, en consecuencia, 
distribuíla entre o profesorado do mesmo. A resultas disto, resultou que 
sobraba un profesor asociado. A pesar das voces que reclamaron o 
establecemento dun baremo de méritos académicos obxectivos, coma esixen 
as leis, de maneira que a decisión fose o mais ecuánime posible, o consello 
decideu que tal decisión fóse por votación simple a favor ou en contra de cada 
un dos  profesores asociados. 

Do resultado desta votación quedaron dous profesores descartados, a citada 
Mari Lires e mais outro profesor. De maneira sorprendente, repítese o 
procedemento de selección, a pesar de ser requerido de novo o consello para a 
elaboración dun baremos de méritos académicos,   resultando descartada Mari 
Lires e ¡con informe favorable! o outro profesor.   

 

A Universidade de Vigo establece que, para a renovación de contratos de 
asociados, debe haber un informe favorable por parte do departamento en 
cuestión. Non debería ser preciso lembrar que para que un informe sexa digno 
de tal nome debe conter os motivos, o máis obxectivos posible, que levan a 
quen o emite, neste caso o departamento, á conclusión final, isto é a que o tal 
informe sexa favorable ou desfavorable. De procederse como fixo o consello de 
departamento de Enxenería Química prodúcese unha decisión arbritraria e de 
indefensión que non debería caber en ningún órgano de decisión da 
universidade.  

A profesora Mari Lires presentará un recurso á Universidade de Vigo, baseado 
nestas consideracións, e pedirá o trámite de audiencia para expoñe-lo caso 
diante da Xunta de Goberno. Desde logo conta con todo o apoio de CC OO 
para se defender. 

Este caso, por desgracia, non é aillado. Pola contra, este proceder é 
xeneralizado na Universidade de Vigo e estase aproveitando, en moitos casos, 
para prescindir de xente pouco afin a grupos de poder departamentais. Este é o 
caso de Mari Lires, unha profesora moi ben valorada polos alumnos pero sobre 
a que pesa un ambiente hostil dunha parte dun sector do  profesorado do 
departamento que, en base a vagas “queixas”, nunca explicitadas á interesada 
pero difundidas en forma de covardes rumores, en xuntanzas que “nunca 
existiron” e aproveitando a baixa laboral desta profesora, quere poñer en 



Sección Sindical de CC OO da Universidade de Vigo 

cuestión a súa honorabilidade persoal e académica e “obxectivar” así o sentido 
do voto maioritario.  

Cómpre lembrar que a Universidade de Vigo recibeu moitos millóns de pesetas 
do Plan de Estabilidade e Promoción para que tódolos profesores contratados 
tivesen unha praza estable. As centrais sindicais CC OO, CIG e UGT 
reclamamos unha negociación no mes de xuño do 2001 para aplicar este plan 
na universidade e o rector ainda non nos contestou. Coa LOU en marcha, 
sabíamos, ó igual có rector Docampo, do urxente que era encauzar o asunto. 
Pola contra, na Universidade de Santiago, con peor financiamento cá de Vigo, 
chegamos rapidamente a un acordo e hoxe tódolos profesores contratados 
teñen un contrato estable e ningún asociado é despedido. 

Reclamamos novamente a negociación sindical a primeiros do pasado mes de 
xuño, conscientes da enorme importancia que ten asegurar un tránsito 
ordenado dos profesores contratados á nova situación que estabrece a LOU. O 
rector tampouco contestou a este requerimento propiciando, sen embargo, este 
despedimento brutal de profesores que levan anos traballando na universidade, 
ou propoñendo solucións claramente ilegais no marco da LOU: “profesores 
invitados” ou  modificacións dos actuais contratos, chegando incluso a  suxerir 
horas extras para os docentes funcionarios. 

CC OO denunciará no xulgado tódalas convocatorias de profesores 
contratados que non sexan negociadas previamente coas centrais sindicais. 
Así mesmo, estamos en disposición de apoiar a tódolos profesores que se 
sintan perxudicados polo modo de rescisión do seu actual contrato. 
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