
PDI FUNCIONARIO candidatura
Carmen Becerra Suárez – Filoloxía e Trad. Vigo 
Lorenzo Pastrana Castro – F. Ciencias. Ourense 
Rafael Durán Barbosa – Fisioterapia. Pontevedra 
Manuel Angel Candelas Colodrón – Filoloxía e T. Vigo
Milagros Cavada Nieto – F. Historia. Ourense 
Juan Jose Guirado Fernandez – ETSEI. Vigo
Jesus Ricardo Illán Gonzalez – ETSEI. Vigo
Karen duncan Barlow – Forestais. Pontevedra
Teresa Martinez Táboas (indep.) – F. Dereito. Vigo 
Luis Alonso Bacigalupe – Filoloxía e Trad. Vigo 
Celsa Perdiz – Ciencias Educación. Ourense 
Jeffrey Marcos Lessof Millar – ETSET. Vigo
Carlos Fajardo del Toro – Informática. Ourense 
Daniel Martin Pellon – Ciencias Sociais. Pontevedra
Jose Manuel Garcia Queijeiro – Ciencias. Ourense 
Ignacio Urrutia Iturregui – Belas Artes. Pontevedra 
María José Méndez – Ciencias Educación. Ourense 
Jesús González Maestro – Filoloxía e Trad. Vigo 
Pilar Combarro Combarro – Ciencias. Vigo 
Yolanda Herranz Pascual – Filoloxía e Trad. Vigo 
Carmen Sieiro Vázquez – Ciencias. Vigo 
Silvia Mascuñán Tolón – Filoloxía e Trad. Vigo
Susana Cruces Colado (indep.) – Filoloxía e Trad. Vigo
Marisa Castro Cerceda – Ciencias. Vigo 
Almudena Bergareche Gros – Dereito. Vigo 

PDI LABORAL candidatura
Carmen Luna Sellés – Filoloxía e Trad. Vigo
Javier Lorenzo Paniagua – EUEE. Vigo 
Castor Muñoz Sobrino – Ciencias. Vigo
José Faro Rivas – Ciencias. Vigo
Diana Valverde Pérez – Ciencias. Vigo
José Manuel Hermida Ramón – Ciencias. Vigo
Noemí García Gestoso – Dereito. Vigo
Humberto Quesada Rodríguez – Ciencias. Vigo
Rafael Fernández Acevedo – Dereito. Vigo
Patricia Valcárcel Fernández – Dereito. Vigo
Rosa Farto Seguín – Ciencias. Vigo
Ma Jesús Prado Castro – Ciencias. Vigo
Celia Olabarria Uzquiano – Ciencias. Vigo
Marta Teijeira Bautista – Ciencias. Vigo
Marcos Mandado Alonso – Ciencias. Vigo www.ccooensino.net
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No ámbito xeral...
• Que os criterios e baremos de avaliación do 

profesorado da ANECA sexan transparentes e 
negociados cos sindicatos. 

• A promoción automática dos TEU douto-
res a TU se finalmente quedan a extinguir.

• A promoción automática de quen teñan a 
acreditación para o corpo superior.

• Prórroga ata o 2012 para que os profeso-
res visitantes poidan transformarse a figuras 
LOU. Asemade, para este mesmo colectivo: 
acceso á figura de axudante e supresión 
da obriga de estar dous anos fora da 
universidade para poder transformarse.

• O dereito efectivo aos traslados.

• Basear o goberno das universidades na co-
rresponsabilidade, a democracia e a par-
ticipación.

• Disociar os órganos unipersonais de go-
berno coa pertenencia a un determinado cor-
po.

Na Universidade de Vigo
• Asistencia sanitaria permanente no Cam-

pus de Vigo.

• Escolas infantís (0 - 6 anos) nos tres cam-
pus.

• Fomento do transporte colectivo para 
todo o persoal.

• Campamentos e escolas de verán para 
os/as fillos/as do persoal da Universidade de 
Vigo. 



PDI laboral
• Negociación do II Convenio galego co obxectivo de 

mellorar amplamente o actual e acabar coa precariedade 
laboral existente na Universidade de Vigo.

• Negociación dun Plan de estabilización e promo-
ción do persoal. 

• Procesos de funcionarización para os Contratados 
Doutores e Colaboradores.

• Harmonización retributiva entre o PDI funcionario e o 
PDI laboral.

• Unificación das figura de Axudantes e Axudante 
Doutor; paso da primeira á segunda sen acreditación.

• Eliminar a restricción de non ser doutor para po-
der ser contratado como Axudante.

• Mantemento da figura de Profesor Colaborador 
sen ningún tipo de restriccións.

• Desenvolvemento da figura de Colaborador estable.

• Mesas conxuntas para negociar asuntos relativos á 
formación, acción social, seguridade e hixiene no tra-
ballo, dereitos sociais...

• Elaboración dun réxime específico para o persoal in-
vestigador.

• Plena incorporación do persoal investigador con 
todos os dereitos no vixente Convenio.

• Inclusión nos Convenios (PAS ou PDI) de todo o per-
soal vinculado a proxectos de investigación. Defensa ple-
na dos seus dereitos laborais

• Posta en marcha dos sistemas de recoñecemento 
dos complementos por méritos docente e de pro-
ductividade investigadora nas mellores condicións 
para o PDI laboral.

• Goce do ano sabático para todo o persoal incluído 
no Convenio, nas mesmas condición que o PDI funciona-
rio.

• Desaparición da figura do bolseiro. Fórmula 0-4 
(contrato laboral desde o primeiro día.) 

logros dos últimos
catro anos
PDI laboral
• Durante a negociación do I Convenio defendemos as me-

llores condicións para o PDI laboral e mantivemos pun-
tualmente informado ao colectivo das negociacións.

• Denunciamos o Convenio para esixir o cumprimento do 
pactado na D.A. Segunda.

• Loitamos contra a precariedade laboral do PDI na Univer-
sidade de Vigo.

• Esiximos o pagamento dos trienios nas condicións acor-
dadas no Convenio Galego.

• Defendemos as mesmas condicións para o PDI laboral e 
o PDI funcionario (quinquenios, sexenios...).

PDI funcionario
• Loitamos para que a habilitación se transformase 

en acreditación.

• Traballamos pola eliminación do tope temporal para o 
paso de CEU a TU, respectando os dereitos dos que con-
tinúen como CEU.

• Implicámonos para eliminar o tope temporal de 8 anos 
para os TEU non doutores e permitir o paso directo a TU 
dos acreditados.

• Defendemos a maior autonomía universitaria para regular 
os concursos de acceso.

PDI no seu conxunto
• Denunciamos os despedimentos arbitrarios e inxustos.

• Melloramos a proposta de complementos autonómicos

• Impulsamos a posta en marcha da Mesa Sectorial de Uni-
versidades.

• Mantivemos informado ao colectivo por medio de a “Hoja 
del lunes”, a lista de comunidade e a web da Sec. Sindi-
cal.

• Preservamos a independeza sindical de calquera equipo 
de goberno ou alternativa, para mellor defender os intere-
ses dos traballadores e traballadoras.

PDI funcionario
• Carreira profesional baseada en procesos de avaliación 

con criterios obxectivos, homoxéneos, negociados e coñeci-
dos de antemán e non de selección.

• Desgravación docentes: revisar e mellorar a normativa. 
Facilitalas durante o período de adaptación ao EEES. 

• Retribucións estatais. No marco da negociación do Es-
tatuto do Persoal das Universidades, suscitaremos a modifi-
cación do Decreto de Retribucións do Persoal Docente para 
incluír os seguintes puntos: 

- Cambio dos niveis de complemento de destino: CU 30; TU 
e CEU 29; TEU 28. 

- Apertura do Específico para que poidan asignarse comple-
mentos (sen estar vinculados a avaliacións) nas CC AA 

• Mellora dos complementos retributivos autonómicos 
mediante subidas que respecten os seguintes criterios: 

- Universalidade: para todo o PDI.

- Linealidade: que non dependa do corpo ou categoría do 
profesor.

- Globalidade: que se inclúan toda as actividades do profeso-
rado universitario.

PDI en xeral
• Proporcionalidade: que se baremen os méritos individuais de 

tal xeito que a cantidade sexa proporcional aos puntos obti-
dos no baremo. Mellora do Estatuto Básico do Empre-
gado Público durante a tramitación parlamentaria. 

• Negociación Estatuto do Persoal das Universidades. 

• Creación das Mesas de Universidade.

• Negociación e acordo da RPT do PDI 

• Facilitar a xubilación anticipada e voluntaria co mesmo sa-
lario que se percibe en activo. 

• Traballar activamente para erradicar, previr e resolver os 
problemas de acoso laboral e demais riscos psicosociais.

• Mellora do Plan de Pensións. 

• Desenvolvemento das especificidades da conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral para o PDI. 

programa CCOO
para os próximos catro anos


