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(*) 
 
Despois do informe do Reitor no que falou a vicerreitora de Estudantes facendo un informe sobre 
as bolsas convocadas e a comparativa co ano anterior e do informe da xerenta en funcións no que 
informou de que todas as convocatorias de oposicións e concursos da RPT de 2005 do PAS 
funcionario estaban rematadas, que se asinara o Convenio Colectivo de PAS laboral. Intervín eu 
neste sentido: 
 

 Somos un sector desestructurado máis do 50% da plantilla é interina. 
 

 Sufrimos o intrusismo profesional da práctica totalidade dos sectores presentes neste consello 
de goberno, por un lado o persoal docente ocupa importantes postos de responsabilidade no 
escalafón profesional de persoal laboral, o alumnado mediante as bolsas e as empresas 
privadas (plexus..) mediante a externalización de servizos. 

 
 Sobre o noso colectivo, practicamente en exclusiva, cae a carga da pretendida “solidariedade” 

institucional (contratos tipo Labora). 
 

 Estase a crear unha bomba de reloxería  que máis cedo que tarde estoupará, mentres, como 
en épocas anteriores, xudicializaranse as relacións laborais.  

 
 A miña razón de estar aquí é, ademais de participar na toma de decisións no que compete á 

política universitaria e de participar na solución da problemática xeral da UDC, é a de facer 
partícipe ao resto da comunidade universitaria da problemática do sector ao que represento, 
pretendo cumprir este meu obxectivo propoñendo a discusión de cada un dos nosos 
problemas por separado para elo solicitarei a solidariedade dos que queiran participar 
mediante a sinatura de cada unha das solicitudes para que se engadan á orde do día das 
sesións. 

 
O reitor alporizouse 
 
Xerenta en Funcións di: 
 
Que toda esta reflexión xa se fixera con anterioridade na reunión entre o equipo de goberno e a 
representación do colectivo laboral e funcionarial, non viña, polo tanto, a conto. 

 As bolsas son formativas  
 Acordouse un proceso de execución da RPT entre Comité de Empresa e Xerencia que se vai 

cumprir, proximamente se enviarán os proxectos de convocatorias para o informe do Comité, 
isto xa se fixo fai un ano e derivado da situación do Comité (dimisión en pleno) non se puido 
executar, o proceso de funcionarización foi outro atranco que impediu, a petición do propio 
Comité, a execución da RPT no seu momento. 

 
O reitor: 
 
Os contratos tipo Labora teñen a súa orixe na necesaria solidariedade da Universidade cos menos 
favorecidos permitindo a acumulación da experiencia necesaria para que moita xente acade postos 
de traballo. 
 
A xudicialización pode prexudicar a calquera das partes. 
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Teresa González (pta. Xunta de Persoal) 
 
A culpa do retraso nas convocatorias repártese entre empresa e traballadores, en todo caso o 
persoal funcionario non vai permitir que porque se fagan convocatorias para PAS laboral se retrasen 
as convocatorias de PAS funcionario. 
 
Reitor: 
 
Non é o momento de realizar esta discusión de principios, isto tense que falar en rogos e preguntas. 
 
ROGOS E PREGUNTAS: 
 
Felipe (CAP) 
 

 Hai que partir que existe un problema co aspecto formativo das bolsas, entende que nunca 
haberá unha solución perfecta. 

o No aspecto das bolsas hai un problema de exceso de convocatorias debería haber 
unha ou dúas ao ano. 

o Outro problema as retribucións, debería alcanzarse un acordo para a retribución de 
bolsas derivado das horas semanais facendo máis indesexables as de máis tempo. 

 
 Privatización información telefónica Plan Boloña, boa idea (o da información) pero mala 

xestión (a privatización), foi un erro que espera non se repita. 
 
 Situación do PAS, a execución da RPT de funcionarios foi posible grazas a solucións 

pragmáticas. Hai que propoñer saídas realistas aínda que alguén poida saír prexudicado. 
Comina a Universidade e Comité para que arrimen o ombro para que saian adiante as 
convocatorias. 

 
EU 
 

 Ninguén está en contra das bolsas sempre que sexan formativas e non se convertan en 
postos de traballo camuflados (na reunión mantida entre grupo de goberno e representantes 
dos traballadores chegouse a dicir que o traballo tamén é formativo) si se fai deste xeito o que 
se está e desregulando as relacións laborais, sempre que haxa un traballo o que hai que facer 
é un contrato laboral, doutro xeito estase cometendo un delito. 

o O propio regulamento explicita que no referente ás  bolsas “ o órgano que propoña 
indicará por escrito, con precisión e baixo a súa responsabilidade, as actividades que 
se asignarán á persoa titular da bolsa de colaboración…). A realidade é que a práctica 
totalidade das bolas indican que “as persoas bolseiras comprométense a realizar a súa 
actividade seguindo as indicacións do titor” se aclarar máis, incumpren, polo tanto o 
regulamento e corresponde entón anulalas 

 
 Entendemos que se produza a solidariedade desde a Universidade, o que non pode ser é que 

a soporte un único colectivo, o PAS laboral (contratos tipo Labora, este ano de 39 convocados 
35 sopórtaos o PAS laboral…) 

 
 A funcionarización negociouse entre finais de 2007 e comezos de 2008, desde que se asinou 

o Convenio reclamamos insistentemente, sen éxito, a execución da RPT. 
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Entendemos que para solucionar os problemas compre: 
 

 Respectar estritamente o que establece o regulamento de bolsas. E que de ningún xeito se 
convoquen para substituír postos de persoal. 

 Se estabilice a Xerencia e se dote do persoal necesario para a realización inmediata das 
convocatorias. 

 
 
Xerenta en funcións: 
 

 A funcionarización foi un proceso longo e de moito traballo (entende que foi mais tempo do 
que eu establezo). 

 Cumpriranse os prazos previamente acordados coas convocatorias, a pesares do esforzo que 
nesta situación supón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Non se expresa a literalidade das intervencións, cousa imposible, recollese o sentido e o que me 
foi posible escribir. 


