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SECTOR DO PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR

INTRODUCIR MODIFICACIÓNS 
SIGNIFICATIVAS NO PROXECTO 
DE REFORMA DA LOU
Logo da celebración das eleccións xerais 
de 2004 elaboramos e fixemos pública 
unha proposta de modificación da LOU (30 
puntos): substitución do procedemento de 
habilitación por unha acreditación, carreira 
docente baseada na promoción persoal por 
méritos, saída digna para o persoal contra-
tado con figuras da LRU,non discriminación 
do PDI contratado e PAS en consellos de 
departamento e xuntas de centros,etc. 

Asimesmo, poucos meses despois fixemos 
pública unha proposta de carreira docente 
e denunciamos a tibieza das proposta do 
MEC para reformar a LOU.

Logo de coñecerse os diversos anteproxec-
tos do MEC realizamos unha intensa labor  
de presentación de emendas  diante dos 
distintos grupos parlamentarios

Tras o  paso polo Congreso dos Deputados, 
conseguimos introducir no texto do proxec-
to as seguintes propostas de CCOO:

Sobre profesorado contratado
1 Caracter laboral do profesorado contra-

tado.

2 Posibilidade de que o PDI laboral con 

vinculación permanente poida optar a 
cargos académicos (Decano ou Direc-
tor de ou Departamento).

3 Regulación estatal e maior estabilida-
de do Contratado doutor (esixencia de 
contrato indefinido e a tempo comple-
to).

4 Eliminación dos 3 anos de antigüida-
de como doutor para ser Contratado 
Doutor.

5 Posibilidade de alongar ata 5 anos o 
período de Axudante.

6 Eliminar o requisito de 2 anos de des-
vinculación para Axudante Doutor.

Sobre o profesorado funcionario:
1 Substitución da habilitación por acredi-

tación e conseguimos diminuír a exce-
siva regulación dos primeiros borrado-
res.

2 Elimínase o tope temporal para o paso 
de CEU a TU, respectase a antigüidade 
na orixe dos que cambien, así como os 
dereitos dos que continúen como CEU.

3 Eliminase o tope temporal de 8 anos 
para os TEU non doutores e se permite 
o paso directo a TU dos acreditados.

4 Maior autonomía universitaria para re-
gular os concursos de acceso.

Cuestións diversas:
1 Igualdade entre homes e mulleres 

(transversal).

2 Maior respecto da autonomía universi-
taria.

3 Mellor regulación do acceso dos estu-
dantes (proba única).

4 A eliminación da Xunta Consultiva.

5 Máis esixencias de calidade para as 
universidades privadas e mellor regu-
lación das incompatibilidades entre pri-
vada e pública.

6 Obrigase ó goberno aprobar, en un ano, 
o estatuto persoal docente ou investi-
gador.

MELLORAS DAS CONDICIÓNS 
LABORAIS  A NIVEL DE ESTADO
1 Recurrimos cunha alta taxa de éxito as 

resolucións negativas da ANECA for-
zando así a unha maior transparencia 
respecto dos criterios de valoración.

2 Realizamos un estudo comparativo dos 
criterios de avaliación da ANECA e das 
axencias autonómicas e elaboramos 
unha proposta alternativa de criterios e 
baremos de valoración.

3 Reclamamos unha ampla convocatoria 
de prazas de habilitación (froito dela 
foi a ampla convocatoria do 2005), Na 
modificación do R.D. de Habilitación 
conseguimos tamén permitir a convo-
catoria de prazas de TEU en todas as 
áreas.

4 A través da nosa presenza combativa 
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balanzo de actuación 
2003-2007
Como xa é tradicional en CCOO antes das eleccións 
sindicais presentámosche un breve resumo das actua-
cións que realizamos nos catro últimos anos en defen-
sa dos intereses do persoal das Universidades. Agar-
damos que ca túa confianza nos permitas  continuar 
realizando ese labor tanto a nivel estatal, dado que nos 
presentamos en todas as Universidades, como a nivel 
autonómico e nesta universidade.
Desde CCOO caracterizámonos por ser un sindicato 
de clase autónomo e non corporativo, que defende os 
intereses dos traballadores, que aposta polo   mante-
mento do estado de benestar e os servizos públicos, 
e que está integrado no ámbito da Unión Europea  na 
Confederación Europea  de Sindicatos (CES) e na Con-

federación  Internacional de Organizacións Sindicais 
Libres (CIOSL). Desde a primeira vimos intervindo moi 
activamente como representantes dos traballadores 
dentro do marco da Unión Europea.
Neste contexto apostamos pola defensa dos servizos 
públicos, propugnamos un sistema público de calidade, 
pluralista e integrador,  e desde este prisma tratamos de 
aplicalo tamén ó ámbito das Universidades; caracteri-
zándose a nosa acción sindical por  unha combinación 
de presión e negociación que permitiu nos últimos anos 
acadar  avances  nas condicións laborais dos diversos 
sectores de traballadores, todo elo sen deixar de de-
fender unha universidade pública de calidade.



na Mesa Sectorial de Universidade e 
da nosa actuación acadamos reducir  
algúns dos efectos perversos da LOU 
para a estabilidade do profesorado con-
tratado: extensión a todas as áreas do 
contrato de profesor Colaborador, pró-
rroga do profesorado asociado a tempo 
completo,etc.

5 Mantivemos en solitario a defensa 
da prórroga dos Axudantes LRU, de-
nunciando a súa exclusión e levando o 
tema ó Congreso dos Deputados.

6 Evitamos que se contemplase a posibi-
lidade de aumentar a carga docente no 
borrador de reforma do R.D.de Réxime 
do profesorado asociado a tempo com-
pleto, e introducimos diversas melloras 

7 Pagas extras completas. incorpo-
ramos xa o 100% do complemento 
de destino e asinamos un acordo 
na Mesa Xeral das Administracións 
Públicas para incorporar o 100% do 
complemento específico en 2009.

8 Lideramos, con éxito, os procesos para 
conseguir melloras retributivas para o 
PDI en case todas a Comunidades Au-
tónomas.

9 Negociación do Estatuto Básico do Em-
pregado Público (EBEP) que mellora a 
carreira profesional, co recoñecemento 
explícito do dereito á promoción inter-
na e á progresión na carreira adminis-
trativa. Ademais, recoñece o dereito á 
negociación colectiva plena e sen mais 
limitacións que as derivadas do orde-
namento do Estado e a propia esencia 
da Función Pública. O EBEP recolle a 
necesidade de elaborar un Estatuto es-
pecífico para o persoal docente univer-
sitario.

10 Recurrimos xa en solitario ante o 
Tribunal Europeo de Estrasburgo os 
dereitos dos asalariados/as afectados 
pola Sentencia da Audiencia Nacio-
nal que anulaba a conxelación sala-
rial do 97.

11 Presentamos, na Mesa Sectorial de 
Universidades, propostas para a me-
llora das condicións laborais do Per-
soal investigación e Formación (PIF), 
logrando unha mellora substancia das 
mesmas.

12 Desde Bergen conseguimos incorporar-
nos na construción do EEES para facer 
oír a voz dos traballadores das univer-
sidades.

BALANZO DE ACTUACIÓN 
A NIVEL AUTONOMICO
Tras a  aprobación da LOU abriuse unha 
fase novedosa no marco normativo polo 
que se regula o profesorado. A principal 
novidade era a introdución da figura de 
contratado laboral o que levou a unha mo-
dificación dos mecanismos de negociación 
das condicións de traballo e retributivas 
deste colectivo que deben regularse me-
diante Convenio Colectivo negociado cas 
centrais sindicais representativas. 

Unha consecuencia directa foi a negocia-
ción de Convenios Colectivos para o PDI 
laboral do que en Galicia rematou a nego-
ciación o pasado 21 de abril ca sinatura do 
I Convenio Colectivo do PDI laboral do Sis-
tema Universitario Galego, así como os pro-
cesos de estabilización que se produciron 
ca transformación de contratos administra-
tivos en contratos laborais indefinidos.

O Convenio Colectivo do PDI laboral do 
Sistema Universitario Galego aínda que su-
pón notables avances para o profesorado 
acollido dentro do seu ámbito ten pendente 
a negociación das condicións laborais do 
persoal investigador no que había o com-
promiso de negociar as súas condicións 
laborais antes de decembro do 2006 e da 
que CCOO dado que a data de hoxe estas 
condicións non se negociaron non tivo máis 
remedio que denunciar o incumprimento 
do Convenio por parte das Universidades e 
que fixemos en solitario pola falta de uni-
dade de acción sindical respecto a integra-
ción deste colectivo.

Asemade este marco laboral permite de-
finir unha carreira académica ou comple-
mentaria que desde o punto de vista sin-
dical non pode en ningún caso converterse 
nunha vía de baixo custe polo que un dos 
elementos básicos da negociación consiste 
na homologación das condicións laborais e 
retributivas co profesorado funcionario.

A reforma da LOU trae consigo unha con-
cepción da carreira docente na que a vía 
laboral entendese como un paso previo á 
carreira funcionarial isto supón que o cu-
mio da carreira docente está no ámbito 
funcionarial. Un dos elementos polémicos é 
a extinción de certas figuras como os Titu-
lares e Catedráticos de Escola Universitaria 
e a figura  laboral de profesor colaborador 
quedando en todo caso a expensas de que 
determinen as Comunidades Autónomas 
figuras similares.

Por outra banda,non podemos deixar de 
lado que con esta reforma modificase o sis-
tema de habilitación previsto na LOU polo 
sistema de acreditación para obter unha 
praza o que supón un cambio importante 
nas condicións de acceso e promoción.

Nestes últimos anos o goberno autonómico 
anterior publicou o Decreto de contrata-
ción 266/2002 e o Decreto de retribucións 
55/2004 aínda que CCOO en múltiples 
aspectos está en contra deste Decreto e 
tamén certo que desde a entrada deste 
goberno autonómico houbo modificacións 
como o desenvolvemento dos complemen-
tos por excelencia investigadora cunha do-
tación 2,4 millóns de Euros nos orzamentos 
do 2006 e consignar unha cantidade de 6 
millóns de Euros para o 2007, asemade 
temos a posibilidade de que en vindeiros 
exercicios poidan optar a eles o profesora-
do contratado, e os Titulares de Escola Uni-
versitaria que realizan proxectos fora da vía 
de doutoramento, así como modificacións 
na baremación que foron a iniciativa a pro-
posta de CCOO.

Por último está a constitución da Mesa 
Sectorial de Universidades da que tivemos 
a xuntanza de constitución no mes de fe-
breiro , ámbito que vai permitir negociar 
moitos aspectos específicos e transversais 
que por agora non están negociados ou 
xeralizados e que foi unha reivindicación 
de CCOO e na que temos presentado unha 
proposta de calendario de negociación.

Temos que ter en conta a nivel estatal o 
proceso de reforma da LOU que prevé 
modificacións nas figuras de profesorado 
como son a desaparición dos Corpos de 
CEU e TEU e a figura contractual de profe-
sor Colaborador. 

NEGOCIACIÓN DO I CONVENIO 
COLECTIVO DO PDI LABORAL DO 
SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO
CCOO quere manifestar a súa satisfacción 
porque por primeira vez se pon en marcha 
un I Convenio de ámbito autonómico  que 
regulariza as condicións laborais e eco-
nómicas do PDI laboral da Universidades 
galegas. Neste sentido,recóllense aspectos 
que supoñen un claro avance das condi-
cións laborais do persoal docente con con-
trato laboral:

 Retribucións:
 - Establecese unha suba neta para os 

colectivos de axudantes e axudantes 
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doutores por riba do que marca o De-
creto de retribucións de profesorado 
da Xunta de Galicia que nun prazo de 2 
anos supón un 8% neto para os profe-
sores axudantes e preto dun 15% para 
os profesores axudantes doutores equi-
parándose na práctica cos profesores 
asociados a tempo completo.

- Recollese na adicional primeira o com-
promiso  de negociar complementos 
retributivos adicionais similares a quin-
quenios e sexenios antes do 2008.

- Recoñécense os tramos de antigüidade 
con efectos de 1 de xaneiro de 2006. 
Neste caso non recoñece os períodos 
de transformación anteriores a esta e 
pode haber algún colectivo que non se 

vexa afectado.

Estabilidade e promoción:
- O compromiso das Universidades de 

quitar unha praza obxecto de trans-
formación (titular, contratado doutor, 
profesor colaborador) só a petición do 
interesado e continuar no seu posto de 
traballo no caso de superar o concurso, 
ademais de facer esforzos serios no to-
cante á estabilización de profesorado

- Garántese que non se pode forzar a un 
profesor a compartir horario fora  dun-
ha localidade xa que de facelo ten que 
ser ca conformidade do interesado.

En acción social,vacacións, licencias e 
permisos equiparase ós profesores funcio-
narios e serán negociados conxuntamente 
estes aspectos na futura Mesa Sectorial de 
Universidades.

Non obstante, e pese que moitos destes 
avances  foron propostos a iniciativa de 
CCOO hai un aspecto claro de insatisfac-
ción é a non inclusión dentro do ámbito 
persoal deste Convenio ó persoal investi-
gador das Universidades.

Neste sentido desde CCOO denunciamos 
baixo a fórmula de conflito colectivo o 
incumprimento da Adicional 2a do Con-
venio Colectivo pola cal deberían estar 
reguladas as condicións laborais do 
persoal investigador a data de 31 de de-
cembro de 2006.

PROGRAMAS
INTRODUCIÓN
A nosa candidatura forma parte dun sindi-
cato confederal que está presente en tódo-
los sectores da produción e en todas as co-
munidades autónomas. Somos o sindicato 
maioritario en todos e cada un dos ámbitos 
universitarios (PDIF;PDIL, PASF e PASL); 
asemade recibimos a confianza maioritaria 
no ámbito da función pública e na totalida-
de dos sectores de produción.

Debido a isto temos clara a nosa capaci-
dade  de facer chegar propostas con forza 
nas mesas de negociación  e noutros ám-
bitos negociadores.Neste senso, acadamos 
melloras na mesa da función pública, no 
pacto para a mellora das pensións,dereito 
de negociación colectiva para os funciona-
rios, recoñecemento de antigüidade para o 
persoal interino,etc.

Por outra banda, a Federación do Ensino 
de CC.OO. participa moi activamente  no 
Comité Europeo do Ensino Superior  da In-
ternacional da Educación. Froito desa par-
ticipación puidemos presionar para acadar 
en Bergen o dereito a estar presentes na 
construción do Espazo Europeo de Educa-
ción Superior  e colaboramos  na defensa 
do Servizo Público da Educación  Superior 
fronte a agresións como a directiva Bo-
lkenstein ou os intentos de incluíla na libre 
comercio de servizos (GATTS).

Con caracter xeral seguiremos defendendo 
un sistema educativo público e de calidade, 
fomento do emprego estable, garantías para 
o futuro das pensións, defensa do medio 
ambiente, a igualdade de xénero , a mellora 
e desenvolvemento  da Lei de Conciliación 
da Vida Familiar e Laboral, políticas  que 
favorezan a integración na vida laboral dos 
colectivos con maiores dificultades, (espe-
cialmente xoves, inmigrantes, discapaci-
tados e mulleres), a salvagarda do espazo 
social europeo no marco da Confederación 
Europea de Sindicatos, a saúde laboral e a 
prevención de riscos, desenvolvemento de 
programas e cooperación internacional.

Desde  a Internacional da Educación defen-
deremos:Loitar polos dereitos do home e 
contra a exclusión social,contribuír activa-
mente á promoción do diálogo social, facer 
un seguimento dos Tratados Europeos, (no 
referido á libre circulación de traballadores, 
formación e educación profesional, ensino 

de idiomas), promover a calidade do ensino 
a todos os niveis, reivindicar unha maior 
democratización e igualdade de oportuni-
dades, fomento dunha educación intercul-
tural.

Desde o Comité Europeo de Ensino Su-
perior defenderemos: Que a construción 
do EEES se faga tendo en conta ós tra-
balladores (homologación condicións de 
traballo,facilitando a mobilidade,etc...), 
garantir o pleno exercicio da liberdade 
académica, a protección dos dereitos da 
propiedade intelectual, e ante a crecen-
te influencia dos grupos que soportan as 
universidades privadas e os intentos de 
privatización de servizos defensa dunha 
Universidade pública e de calidade 

CON CARACTER  XERAL 
DEFENDEMOS PARA TODO 
O PERSOAL DE UNIVERSIDADES
- Incentivar profesionalmente a mobi-

lidade voluntaria do PAS e do PDI para 
mellorar a calidade do sistema no mar-
co do Espazo  Europeo de Educación 
Superior.

- Estimular a xubilación anticipada 
e voluntaria co mesmo salario que se 
percibe en activo.

- Negociación de plans de relevo  xe-
neracional, ca provisión de prazas.

- Permitir a redución voluntaria da 
carga laboral  do persoal maior de 60 
anos para incentivar  a renovación das 
plantillas.

- A defensa da creación das mesas de 
universidades.

- A negociación do Estatuto do Persoal 
das Universidades

- Traballar activamente para erradicar 
, previr e resolver  os problemas de 
acoso e todo tipo de riscos psicoso-
ciais.

- A extensión a todos os traballadores 
das Universidades dos complementos 
autonómicos.
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Para persoal docente 
e investigador
Pese a introducir algunha propostas no 
Proxecto de modificación da LOU. Con-
sideramos  que o proxecto do goberno é 
manifestamente mellorable e imos seguir 
impulsando melloras no trámite parla-
mentario.Incidindo especialmente en:

- Promover un acordo educativo-polí-
tico pola educación superior que de 
estabilidade e garantías  de financia-
mento público o noso sistema univer-
sitario. Incrementar o gasto en edu-
cación superior e investigación ata 
acadar  a media do resto dos países 
da OCDE e da UE, facendo fincapé en 
equiparar tanto as retribucións  do 
persoal como as taxas dos estudan-
tes.

- Modificar a estrutura da ANECA, ga-
rantindo que os criterios e baremos 
de avaliación do profesorado sexan 
transparentes e negociados cos sin-
dicatos e o recoñecemento mutuo 
das avaliacións do profesorado.

- Incluír representantes dos axentes 
sociais no Consello Universidades.

- Transferir competencias  sobre o com-
plemento específico ás comunidades 
autónomas, que permitan anual dos 
nosos salarios en pé de igualdade cos 
demais funcionarios, evitando seguir 
perdendo poder adquisitivo.

- Basear o goberno das universidades 
na corresponsabilidade, a democra-
cia e a participación.

- Disociar os órganos unipersoais de 
goberno ca pertenza a un determina-
do corpo.

- A posibilidade real dunha carreira pro-
fesional fundamentada na promoción 
por méritos persoais e que contemple 
a posibilidade dos traslados.

- O mantemento do profesor Colabora-
dor.

- Un tratamento sen discriminación 
para o corpo de Titulares de Escola 
Universitaria respecto a outros corpos 
declarados a extinguir.

- Mecanismos de funcionarización pro-
fesorado contratado.

- A solución definitiva o problema de 
estabilidade do antigo profesorado 
LRU.

- Pleno recoñecemento dos dereitos 
sindicais.

Retribucións
1 RETRIBUCIÓNS ESTATAIS. No marco 

da negociación do Estatuto do Persoal 
das Universidades prantexaremos a 
modificación do Decreto de Retribu-
cións do Persoal Docente para incluír 
os seguintes puntos:

2 Recoñecer a nova situación en que 
as Comunidades Autónomas soportan 
a carga financeira das Universidades, 
cedendo parte das competencias en 
materia salarial e permitindo a nego-
ciación da cuantía do complemento 
específico ou a produtividade, nas 
Mesa Autonómicas

3 Cambiar os niveis de Complemento 
de destino (30 CU,l 29 TU e CEU, 28 
TEU doutor, 27 TEU) 

4 Apertura do Específico para que 
poidan asignarse complementos nas 
CCAA sen estar asignados a avalia-
cións.

5 Suba lineal para todo o profesora-
do de 4000 Euros para recuperar o 
poder adquisitivo perdido desde o ano 
1989.

6 Esiximos un soldo adecuado ás fun-
cións a realizar e homologable a 
funcionarios/as do mesmo nivel nas 
administracións estatal e autonómi-
ca.

7 RETRIBUCIÓNS AUTONÓMICAS. 
Seguimos reivindicando un incre-
mento salarial lineal que complete a 
homologación con outros corpos da 
Administración. Ademais, queremos 
mellorar os complementos retributi-
vos mediante subidas que respecten 
os seguintes criterios:

8 Universalidade: para todo o PDI.

9 Linealidade: Non dependa do corpo 

ou categoría do profesor.

10 Globalidade: se inclúan de forma glo-
bal e non compartimentada todas as 
actividades do profesorado universi-
tario (docencia, investigación, xestión 
e transferencia do coñecemento).

11 Criterios de proporcionalidade: ba-
remense os méritos de modo que a 
cantidade sexa proporcional ós pun-
tos obtidos en dito baremo; é dicir, 
que non se trate de obter “todo ou 
nada”Completar complemento espe-
cífico con subida lineal.

12 O persoal docente con contrato la-
boral permanente non poderá ter 
retribucións inferiores ó corpo de 
funcionarios equivalente, nin obrigas 
docentes superiores.

Carreira profesional
No marco da negociación do Estatuto do 
Persoal das Universidades, prantexare-
mos o desenvolvemento dunha carreira 
que contemple:

1 O progreso por procesos de avalia-
ción e non de selección.

2 A promoción por méritos persoais 
avaliables con criterios obxectivos, 
homoxéneos, negociados e coñecidos 
de antemán.

3 A promoción automática dos que te-
ñan a acreditación para o corpo supe-
rior.

4 O dereito efectivo ós traslados.

5 Valoración e prestixio da función do-
cente universitaria fronte á tendencia 
esaxerada de valorar case en exclusi-
va a función investigadora.

6 A promoción automática dos TEU 
doutores a TU si finalmente quedan 
a extinguir, sen discriminación, res-
pecto a outros corpos declarados a 
extinguir.

7 Garantir a estabilidade de todo o pro-
fesorado LRU permitindo a súa con-
tinuidade ata que poidan acceder a 
figuras funcionariais ou laborais inde-
finidas.

8 Permitir a reconversión dos contratos 

programa eleitoral
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administrativos LRU en contratos de 
Profesor Colaborador ou Contratado 
Doutor.

9 Traballar pola correcta clasificación 
do persoal (pas e pdi) vinculado a 
proxectos , convenios e programas 
de axuda á investigación, e a inclu-
sión deles nos convenios colectivos 
correspondentes.

Investigadores
CCOO defende:
1 A correcta ubicación do persoal in-

vestigador no  sistema universitario 
de forma estable e mediante políticas 
que non colisionen cos intereses do 
persoal docente.

2 A revisión do Estatuto do Persoal In-
vestigador en Formación (EPIF) para 
que se sigan dunha maneira máis 
clara a Carta do investigadores que a 
Unión Europea  inclúe no Có-
digo de boas prácticas.

3 Desaparición da figura do bolseiro e 
a fórmula contractual do Estatuto do 
Persoal Investigador en Formación 
sexa 04 (contrato laboral desde o pri-
meiro día).

Galicia
CCOO en Galicia vai a traballar por:
1 Plena incorporación no Convenio Co-

lectivo do PDI laboral do persoal in-
vestigador.

2 Negociación do 2o Convenio Colecti-
vo do PDI laboral do SUG

3 Comezo da carreira profesional na fi-
gura de axudante.

4 Estabilidade do profesorado con con-
tratos LRU.

• Estabilidade do profesorado con con-
tratos LRU: Acreditación específica 
autonómica para este colectivo para 
a figura de Colaborador

5 Reforma negociada do Decreto de 
Contratación de Profesorado que con-
temple:

• A estabilidade dos colaboradores. 
A comunidade autónoma Galega é 
unha das poucas nas que este colec-
tivo non ten unha estabilidade e polo 
tanto está discriminado.

6 Modificación negociada do Decreto 
55/2004 e desenvolvemento de to-
dos os complementos de excelencia 
investigadora e de xestión.

7 Acceso a complementos adicionais 
similares a quinquenios e sexenios 
para o profesorado contratado.

8 Negociación na Mesa Sectorial de 
Universidades da  Acción Social.

• Plans transversais de ámbito autonó-
mico sobre formación e saúde labo-
ral.

• Aplicación a efectos de vacacións, 
permisos e licenzas do establecido 
no Plan Concilia ós empregados das 
Universidades galegas.

• Plans de prexubilación nas tres Uni-
versidades galegas a partir dos 60 
anos. Ca entrada do Espazo Europeo 
de Educación Superior en diversas 
universidade estanse negociando 
acordos de xubilación facendo uso 
de diversas modalidades de contrato 
como o contrato de relevo consisten-
te nunha xubilación parcial no que se 
fai un contrato laboral que cubre un 
85% da diferenza que hai entre a xu-
bilación e a retribución en activo ou 
unha xubilación similar ós docentes 
de pública con unha serie de gratifi-
cacións para fomentar a xubilación.

9 Regulamentación a nivel autonómico 
dos aspectos que teñen que ver cas 
condicións de traballo, horarios e or-
ganización docente

Para o persoal investigador:
1 Pleno recoñecemento de dereitos sin-

dicais.

2 Plena inclusión en Convenio Colecti-
vo.

3 Definición dunha carreira investiga-
dora e Plan de estabilización laboral 
para  PDI contratado a cargo de con-
vocatorias Isidro Parga Pondal, Ra-
món y Cajal e Juan de la Cierva que 
permita a incorporación estable dos 
investigadores acollidos a programas 
finalistas e a posibilidade de transfor-
mación dos contratos de investiga-
ción en contrato I3.

4 Prolongación do contrato dos investi-

gadores acollidos a programas fina-
listas (Isidro Parga Pondal, Ramón y 
Cajal e outros) durante o tempo que 
o contrato fose suspendido por unha 
baixa laboral. Especialmente no caso 
de baixas por maternidade/paternida-
de.

5 Eliminación dos contratos en prácti-
cas.

Exención do IRPF para as axudas da 
Xunta para estancias noutros centros.
1 A correcta ubicación do persoal in-

vestigador no  sistema universitario 
de forma estable e mediante políticas 
que non colisionen cos intereses do 
persoal docente.

2 A revisión do Estatuto do Persoal In-
vestigador en Formación (EPIF) para 
que se sigan dunha maneira máis 
clara a Carta do investigadores que a 
Unión Europea  inclúe no Có-
digo de boas prácticas.

3 Desaparición da figura do bolseiro e 
a fórmula contractual do Estatuto do 
Persoal Investigador en Formación 
sexa 04 (contrato laboral desde o pri-
meiro día).

Para o persoal de 
administración 
e servizos 
Estabilidade
• Convocatorias de ofertas de emprego 

que permita cubrir tódalas vacantes.

• Fomentar a estabilidade de tódolos 
contratos eventuais mentres non se 
cubran por medio de ofertas de em-
prego.

• Que os procesos de funcionarización 
e laboralización se rexan polos princi-
pios de estabilidade e ampliación de 
plantillas.

• Integración nos  Convenios Colectivos 
de todas as   figuras de contratación.

Retribucións
• Trienios:recoñecemento da antigüi-

dade independentemente da relación 
contractual.

• Cláusulas de revisión salarial.

• Recuperación da perda de poder ad-
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quisitivo.

• Eliminación das horas extraordinarias. 
En caso de necesidade da existencia 
das mesmas, compensación por des-
canso laboral.

• Harmonización retributiva entre o PAS 
funcionario e o PAS laboral das uni-
versidades.

• Dignificación salarial par todo o per-
soal da universidade: establecemento 
de salarios mínimos.

• Recoñecemento da formación. Esta-
blecemento de un complemento de 
formación.

• Creación de complementos retribu-
tivos autonómicos para o persoal de 
administración e servizos.

Carreira profesional
• No marco da negociación do Estatuto 

do Persoal das Universidades, pran-
texaremos o desenvolvemento dunha 
carreira que contemple:

• Acceso cumprindo os principios de 
igualdade, mérito e capacidade.

• A promoción por méritos persoais 
avaliables con criterios obxectivos, 
homoxéneos, negociados e coñecidos 
de antemán.

• Valoración da experiencia como méri-
to nas ofertas de emprego público.

• Consideración do grupo C como o gru-
po básico para  funcionarios e grupo 
III para o persoal de administración e 
servizos.

• Establecer acordos de mobilidade e 
reciprocidade entre as diferentes co-
munidades autónomas e/ou universi-
dades.

• Traballar pola correcta clasificación 
do persoal (pas e pdi) vinculado a 
proxectos, convenios e programas de 
axuda á investigación, e a inclusión 
deles nos convenios colectivos co-
rrespondentes.

Condicións de traballo
• Homologación das condicións de tra-

ballo e de salario.

• Extinción do grupo V dos Convenios 
de PAS laboral.

• Consecución de la xornada de 35 ho-
ras en todos los convenios.

• Acordo Estatal de reciprocidade entre 
as Universidades.

Saúde Laboral
• Creación na futura Mesa de Universi-

dades dunha Comisión Interuniversi-
taria de Saúde laboral.

• Desenvolvemento dos regulamentos 
de saúde laboral.

• Constitución e desenvolvemento dos 
Comités de Saúde e Hixiene.

 Formación

• Incremento dos fondos das Universi-
dades para a formación continua dos 
traballadores.

• Defensa dunha oferta equilibrada de 
formación ligada á formación e a pro-
moción dos traballadores.

• Flexibilización de horarios para a rea-
lización de formación continua.

Plantillas
• Racionalización das plantillas tanto 

de PDI como para o PAS e súa adap-
tación á evolución científico-técnica e 
social.

• Defensa dunha xestión democrática 
e transparente das universidade des-
envolvendo políticas de igualdade no 
ámbito laboral que  contribúan a 
compensar as desigualdades e supe-
rar as discriminacións.

Xubilación
• Plans de xubilación anticipada para o 

PAS.

 Vacacións, licencias e permisos

• Incorporación polas Universidades 
dos dereitos recollidos no Plan Con-
cilia e mellora e seguimento naquelas 
universidades onde están recoñeci-
dos.

Mobilidade, promoción, e catego-
rías
• Establecemento de niveis mínimo por 

grupo.

• Interinidades: retribucións íntegras no 
posto de traballo.

• Revisión e modificación dos baremos 

nos concursos de traslados para aca-
dar  bases estables en vindeiras con-
vocatorias

• Conversión do emprego temporal en 
fixo.

• Elaboración de normas de provisión 
de postos de traballo e concesión das 
Comisións de Servizo con caracter 
obxectivo e limitar o seu uso

• Concurso xeral de traslados de carac-
ter anual.

• Posta en marcha de plans de forma-
ción.

• Regulamentos internos de funciona-
mento das Xuntas de persoal de PAS.

• Negociación e elaboración de catálo-
go de postos de traballo.

• Instar á negociación de funcións ten-
do en conta categoría e grupo.

• Potenciamento dos órganos unitarios 
de representación do persoal como 
Mesas de negociación unitarias para 
os diferentes colectivos.
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r/ María, 42-44
15402 FERROL
Tfno: 981 369 336 / Fax: 981 350 353
scensino.ferrol@galicia.ccoo.es
Avda. Alfonso Molina, Km 2 - 3ª planta
15008 A CORUÑA
Tfno: 981 145 895 / Fax: 981 145 899
scensino.coru@galicia.ccoo.es
r/ Pasantería, 1 - 2ª planta
36002 PONTEVEDRA
Tfno: 986 866 276 / Fax: 986 869 784
scensino.pont@galicia.ccoo.es

Rúa das Teixugueiras, 11- Entrechán
Navia. 36212 VIGO
Tfno: 986 246 847 / Fax: 986 246 848
scensino. vigo@galicia. ccoo. es
r/ Ronda da Muralla, 58 - Baixo
27002 LUGO
Tfno: 982 221 060 / Fax: 982 245 907
scensino.lugo@galicia.ccoo.es
r/ García Dóriga, s/n
27850 VIVEIRO
Tfno: 982 561 001 / Fax: 982 561 025
ucamari@galicia.ccoo.es

Parque San Lázaro, 12 - 3ª planta
32003 OURENSE
Tfno: 988 392 256 / Fax: 988 251 400
scensino.oure@galicia.ccoo.es
Praza de España, 2 - Baixo Esquerda
32300 O BARCO
Tfno: 988 322 034 / Fax: 988 325 159
ucvalde@galicia.ccoo.es
r/ Miguel Ferro Caaveiro, 8-1º
15703 SANTIAGO
Tfno: 981 551 820 / Fax: 981 551 821
ensino.stgo@galicia.ccoo.es

Dep. Legal: C-595-95

r/ Miguel Ferro Caaveiro, 8-1º
San Lázaro. 15703 SANTIAGO

Tfno: 981 551 820 • Fax: 981 551 821

A Túa Confianza,
A Nosa Forza,
Os Teus Dereitos.

www.ccooensino.net

vota


