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NOVAS IRREGULARIDADES NA UNVERSIDADE DE VIGO NA CONTRATACIÓN 
DO PROFESORADO: OS CAMBIOS DE ÁREA DE COÑECEMENTO, AS 
TRANSFORMACIÓNS DE ASOCIADOS E A CONTRATACIÓN DE PROFESORES 
VISITANTES SON CONTRARIOS A LOU  
 
ESTAS MEDIDAS NON FORON NEGOCIADAS COAS CENTRAIS SINDICAIS, A PESAR DO 
COMPROMISO DO RECTOR. 
 
O Consello de Goberno da Universidade de Vigo, nas sesións de 17 de 
setembro e 23 de outubro, aprobou cambios de área de coñecemento en 
diversas áreas de coñecemento, 6 cambios de dedicación  de profesores 
asociados e a contratación de 30 profesores invitados, con diferentes 
dedicacións horarias. Todos eles contrarios a LOU: nos dous primeiros casos 
porque son prazas diferentes e, polo tanto, hai que sacalas a concurso 
segundo a normativa LOU. O caso dos profesores invitados e irregular porque 
esta figura non a contempla a LOU, que prohibe, taxativamente, contratar en 
figuras distintas as contempladas nesta norma. Así mesmo, tampouco está 
contemplado no decreto de contratación de profesorado universitario galego, 
texto que deu a coñecer no consello do día 17 de setembro. 

Na xuntanza que o rector e a vicerrectora de ordenación académica e 
profesorado coas centrais sindicais o 17 de setembro, comprometeuse a 
negociar coas centrais sindicais tódolos aspectos vinculados a aplicación da 
LOU na Universidade de Vigo. As centrais, sendo receptivas ó momento de 
transición legal que estamos a vivir nas universidades, amosáronlle a súa 
disposición a chegar a acordos, sequera parciais, para que esta transición fose 
o mais ordenada posible. 

Novamente o rector se esquece deste compromiso cando estes asuntos deben 
ser negociados coas centrais. Axiña pediremos unha xuntanza para tentar de 
chegar a un acordo sobre estes temas. E deberá darnos aclaracións 
convincentes para que CC OO non vai ós tribunais a denunciar estes casos, 
como xa fixo coa convocatoria de oposicións de profesorado contratado de 
xullo de 2002.    

  


