
 
Estivemos presentes: 
 
Pola Universidade: 
 
Chus (vicexerenta), Mª José Martínez (vicerrei. Estudantes), Barja (reitor), Luis 
Caparrós (vicerrei. Cultura). 
 
Pola representacón dos/das traballadores/as 
 
Teresa (Xunta PAS), Manuel (USO), Manuel (UGT), Eduardo (CIG), Felipe 
(CIG), Xosé (Comité PAS), Javier (CCOO), José Antonio (CUT). 
 
 
1º Tema: 
 
EXTERNALIZACIÓN DO SERVIZO DE INFORMACIÓN SOBRE BOLOÑA. 
 
Poñemos de manifesto que a actuación da Universidade representa: 
 

 Un flagrante incumplimento da legalidade posto que non se fixo a 
notificación preceptiva á representación dos traballadores podendo 
implicar, tamén, unha cesión ilegal de traballadores. 

 Incumpre o programa electoral do equipo de goberno. 
 Incumpre principios políticos que deben darse na administración pública 

representando unha incongruencia coa loita por unha administración 
pública e de calidade. 

 
 
Insisten en que é unha campaña de marqueting, non responde a necesidades 
estruturais, foi unha campaña deseñada desde o gabinete de comunicación e 
que non hai recursos internos para levala á práctica posto que os servizos que 
o poderían facer están sobrecargados. 
 
Insistimos en que non ten lóxica que se encargue a unha empresa privada o 
servizo de información sobre titulacións da Universidade posto que é unha das 
funcións esenciais do persoal da propia Institución. 
 
Despois dunha longa discusión onde se utilizan, por parte da universidade, 
argumentos tan peregrinos como o de que isto (a subcontratación) é 
semellante ao aluguer dunha grúa. Conclúese que: 
 

 Esta subcontratación é unha cousa puntual, unha vez comprobado o seu  
bo restado, en próximas necesidades actuarase de xeito que se faga 
mediante persoal propio. 

 
NÉGANSE A FALAR DA EXTERNALIZACIÓN DE TRABALLOS NA ÁREA DE 
REDE. 
 



OUTRAS PRIVATIZACIÓNS…  
 
Indicamos que no caso do PAS laboral estamos na mesma situación que na 
época de Meilán, mentres que o PAS funcionario, a súa única actividade 
privatizada (Préstamo Interbibliotecario) foi desprivatizado no noso colectivo 
estamos agardando. 
 
Quédase en abordalas na negociación da RPT, amósanse dispostos a abordar 
o tema querendo darlle solución pero avisan das limitacións orzamentarias. 
 
2º Tema: 
 
BOLSAS. 
 
Expuxemos o noso criterio: 
 

 Incumpren o Regulamento de Bolsas: 
Artigo 19 Procedemento. Punto 1: 

o “… O órgano que propoña indicará por escrito, con precisión e 
baixo a súa responsabilidade, as actividades que se asinarán á 
persoa titular da bolsa de colaboración, que só poderán ser 
estritamente formativas e non consistentes en tarefas propias do 
persoal de administración e servizos e do persoal docente e 
investigador” 

 
 Temos ditame da Inspección de Traballo que indica que as bolsas 

convocadas pola Universidade “…establecen claramente los elementos 
de un puesto de trabajo por cuenta ajena: horario, duración, -salario- 
etc…, si bien utilizando otra apariencia formal”. Indicamos, tamén, que 
de non variar esta utilización dos bolseiros denunciaríamos mediante un 
conflito colectivo. 

 
 

 O feito de que se rebaixe a xornada do bolseiro non significa máis que 
para onde antes se convocaba unha bolsa agora convócanse dúas ou 
máis. 

 
O Reitor alporízase dun xeito esaxerado e insultante, di que si traballar non é 
formativo que estamos tolos. Que si temos pensado denunciar mediante 
conflito colectivo que o fagamos xa. 
 
Para nós é especialmente escandaloso que servizos e áreas laborais funcionen 
en base aos bolseiros, sendo inservibles, agora mesmo, sen o seu concurso. 
 
Dísenos que as prazas de bolseiros non se incrementaron respecto do ano 
pasado, e insisten no aspecto formativo do que representa traballar. 
 
Quedan en revisar máis as convocatorias, facer unha convocatoria anual única 
e rebaixar as horas de cada bolsa (por dous motivos, por un lado para que non 
se interpoña no resto da formación do bolseiro/a e para que sexan menos 



apetecibles as que se convoquen con máis horas e, polo tanto, con ánimo de 
substituír postos de traballo). 
 
Eu, pola miña parte, se isto non varía (creo que as reformas non chegan) 
denunciaría. 
 
 
 
3º Tema: 
 
CONTRATOS TIPO LABORA 
 

 Para nós, os traballadores, é escandaloso que áreas completas se 
desempeñen por persoal contratado por esta vía. 

 Temos dúas sentencias que establecen a ilegalidade destes contratos 
derivado da súa reiteración. 

 
A universidade, a vicexerenta, insiste no carácter social deste tipo de 
contratación, por outro lado a súa gratuidade para a UDC reverte na súa 
continuidade e indica que, de ningún xeito, se van a erradicar. 
 
Volve a indicar que a solución para as aulas de informática pasa pola asunción 
dos auxiliares de servizo, a través dunha promoción, da súa vixilancia e 
asistencia. 
 
Volvemos a indicar que esta circunstancia pode ser valorada pero que ten que 
vir acompañada dun incremento dos efectivos na conserxería posto que, por 
exemplo, nos centros onde hai 3 traballadores/as (2 de mañá e 1 de tarde) 
dificilmente se pode asumir máis funcións. 
 
Esta circunstancia é absolutamente rexeitada indicando, a vicexerenta, que si 
hai que contratar máis persoal nas conserxerías, para iso contrátanse téc. esp. 
en informática. 
 
Como vedes retrasase a totalidade dos temas para a negociación da RPT, 
iso  si con certas expectativas de solución pero condicionadas todas á 
existencia de orzamento para soportalas (o que quer dicir que se 
solucionarán parcialmente) o límite dependerá das nosas capacidades. 
 


