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1.- ANTECEDENTES

1.- Con data 15 de abril de 2002, tivo entrada no Consello Económico e
Social de Galicia solicitude de dictame, sometendo a consideración deste organis-
mo o borrador do proxecto de Decreto de Contratación de Profesorado
Universitario, co obxecto de que este organismo emita o correspondente dictame
de natureza facultativa que defina a posición dos axentes sociais e económicos
representados no Consello.

2.- O texto do borrador foi remitido o 15 de abril ó presidente e ós membros
da Comisión Sectorial nº 2: Sector público e benestar social, competente para
emiti-lo dictame por razón de materia. Así mesmo, tal como establece o
Regulamento de Réxime Interno, deuse conta á Comisión Permanente da entrada
do texto do borrador do anteproxecto e do comezo dos traballos nesa mesma data.

3.- Con data 16 de abril, o seu presidente convoca á Comisión Sectorial nº 2
para  o día 25 dese mesmo mes, co fin de programa-las sesións para a elaboración
do Dictame.

4.- Tralo estudio do texto remitido ó longo de varias sesións de traballo, a
Comisión Sectorial nº 2, na súa sesión 9/02, de data 10 de maio, aprobou por una-
nimidade a proposta de Dictame e remitiuna ó Presidente do Consello para a  súa
tramitación.

5.- En data 21 de maio, o Presidente do Consello convoca á Comisión
Permanente do mesmo, que, reunida na súa sesión nº 03/02, de 27 de maio, en trá-
mite ordinario acorda convoca-lo Pleno do Consello para a aprobación do
Dictame.

6.- O Pleno do CES na súa sesión 4/02, do 3 de xuño, acorda aprobar por
unanimidade o seguinte:

DICTAME

Sobre o proxecto de decreto de Contratación de Profesorado Universitario
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2.- ESTRUCTURA E CONTIDO

1.- A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (LOU),
preveu expresamente que as Comunidades Autónomas, “nos termos da presente
Lei e no marco das súas competencias, (...) establecerán o réxime do persoal
docente e investigador contratado das Universidades”. Ó cumprimento desta pro-
visión normativa oriéntase o presente Decreto.

2.- O contido do proxecto de Decreto de Contratación de Profesorado
Universitario estructúrase en tres Títulos, unha Disposición Adicional, dúas
Disposicións Transitorias e unha Disposición final.

No Título primeiro, expóñense as disposicións xerais, especificándose nel as
novas categorías do profesorado contratado creadas pola Lei Orgánica de
Universidades, o complexo grupo de competencias que concorre encol da actua-
ción e posta en práctica das mesmas, e os umbráis dentro dos que a universidade
poderá artella-los seus novos planteis de profesores contratados.

O segundo Título trata dos axudantes e dos profesores axudantes doutores,
colaboradores, contratados doutores, asociados, eméritos e visitantes, ó efecto de
fixa-lo réxime específico de cada unha destas sete categorías de profesores contra-
tados.

O terceiro Título trata das disposicións comúns aplicables ás diversas cate-
gorías de profesorado contratado, artellándose en preceptos relativos ás relacións
de postos de traballo do profesorado, para traspoñer no esencial o contido do arti-
go 70 da LOU; as convocatorias de concursos; ó procedemento de selección; á
natureza dos contratos e lexislación aplicable; ás retribucións; ás incompatibilida-
des; ás situacións administrativas; á seguridade social; e á xurisdicción competen-
te.

A Disposición Adicional integra o contido do artigo 48.3 e da Disposición
Adicional 13ª da LOU.

As dúas Disposicións Transitorias corresponden co contido das Disposicións
Transitorias 4ª e 5ª da LOU.
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3.- CONSIDERACIÓNS XERAIS

1.- O Decreto debería vir a dictame polo Consello Económico e Social de
Galicia unha vez negociado coas organizacións sindicais, como representantes
legais dos traballadores e traballadoras, xa que nalgúns apartados afecta directa-
mente ás súas condicións laborais.  O marco adecuado, e legalmente previsto, para
a negociación é a Mesa Sectorial de Universidades, da que forman parte os sindi-
catos, a Administración autonómica e as Universidades.

O texto sometido a Dictame non supón un desenvolvemento das disposi-
cións relativas ó profesorado contratado recollidas na LOU e limítase a facer
algunhas propostas, como a posibilidade de contratación a tempo parcial de profe-
sores/as colaboradores/as (art.6.3) e profesores/as contratados/as doutores (art.7.3)
(modalidades de dudosa necesidade dado que, como figura de profesor/a contrata-
do/a a tempo parcial, existe xa a de asociado/a).

Non se establece mecanismo ningún para garanti-la continuidade laboral
do actual profesorado contratado. Neste senso, esquécese que aínda está en vigor
o Plano de Estabilidade e Promoción do Profesorado Universitario, que debe adap-
tarse a esta nova situación –punto este que debería contemplarse no Decreto–, xa
que se introducen factores de inestabilidade dunha parte do actual profesorado,
que, tendo carácter de estable, está a ser indebidamente calificado como profeso-
rado asociado, que as últimas reformas na lexislación tiñan suprimido en boa medi-
da. En relación con isto, deberíase establecer un programa para mellora-la cualifi-
cación profesional do profesorado actualmente contratado que, co ano 2006 como
horizonte, tivese como finalidade principal apoiar a realización de teses de douto-
ramento.

2.- No que respecta ó tratamento dos profesores actualmente contratados
nas Universidades, parece cuestionable que dito profesorado teña que ser despedi-
do para que, se as condicións o permiten, poidan ser contratados de novo. O CES
considera que se deberían propoñer fórmulas de incorporación a unha das novas
figuras de profesorado contratado. Isto supón que debe considerarse unha
Disposición Transitoria que permita, excepcionalmente, que o profesorado que
actualmente está contratado polas Universidades (que xa pasou un proceso de
selección para desempeñar a praza de contrato que ocupa) poida integrarse nas dis-
tintas figuras contempladas na LOU.
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3.- Dada a problemática dos actuais profesores axudantes e asociados,
afectados polas Disposicións Transitorias do proxecto de Decreto sometido a dic-
tame, derivada da diferente casuística que se pode producir en cada universidade,
o CES considera necesario que, en base ó principio de autonomía universitaria, nas
dúas Disposicións Transitorias se remita ás mesas sectoriais de cada Universidade
a negociación tanto do “cadro de equivalencias” das actuais figuras de profesor
axudante e asociado, como, posteriormente, a negociación dos correspondentes
procedementos de  integración en cada unha das categorías equivalentes estableci-
das neste proxecto de Decreto, tendo en conta tódalas circunstancias que afecten a
cada caso. A modo de exemplo, o específico réxime xurídico do “profesorado pro-
pio da Universidade de Vigo” requirirá unha negociación previa da súa equivalen-
cia concreta (posiblemente dentro dos profesores axudantes) e, posteriormente, a
negociación do seu procedemento de integración.

4.- O texto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria non
parece ter como obxectivo o de establecer unha forma de contratación laboral
como fase inicial da carreira profesional do titulado que pretende abrirse paso no
mundo universitario. As casuísticas establecidas e, sobre todo, os requirimentos
para acceder dunhas figuras de contratación laboral a outras, semellan definir unha
vía de carreira universitaria paralela á funcionarial, sen visos de conexión e inte-
rrelación entre ámbalas dúas.

4.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES

1.- O artigo 4 do Decreto de Contratación de Profesorado Universitario
expón as características da contratación do profesorado axudante.

O CES entende que se debería explicita-lo número de horas dedicadas á cola-
boración en tarefas docentes, en 3 ou 4 horas semanais.

2.- Os artigos 4, 5 e 6 do Decreto obxecto de dictame tratan respectivamen-
te dos profesores axudantes doutores, dos profesores colaboradores e dos profeso-
res contratados doutores.
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O CES considera necesario que se concrete a conexión, coordinación e equi-
valencias das Axencias para a calidade operantes no conxunto das comunidades
autónomas, pois o recoñecemento entre unhas e outras ten que ser automático.

3.- Os artigos 6 e 7 do Decreto regulan  a contratación dos profesores cola-
boradores e dos profesores contratados doutores.

O CES entende que nos apartados 2 de ditos artigos deberíase cambia-lo
termo “carácter estable” polo de “fixo de plantilla”.

Por outra banda, no apartado 3 do artigo 7 considérase que se debería de
elimina-la expresión “a tempo parcial”, pois non semella axeitada tan pouca dedi-
cación para este tipo de contrato.

4.- O artigo 10 trata da contratación dos profesores visitantes.

O CES considera que se debería elimina-la expresión “ou parcial”.

5.- O artigo 13 do Decreto sometido a dictame trata do procedemento de
selección do profesorado, así como das Comisións de Selección.

O CES considera que no punto 2 do citado artigo, onde se expón a forma-
ción das Comisións de Selección, deberíase concretar que dentro desta comisión
un profesor ten que ser necesariamente de fóra da Universidade e outro dunha área
afín de coñecemento á praza convocada.

6.- O artigo 14 describe a natureza dos contratos e a lexislación aplicable.

O CES considera que no final de dito artigo debería engadirse o seguinte: 
“e outra lexislación xeral de aplicación”.

7.- O artigo 15 do Decreto de Contratación de Profesorado Universitario
dedícase ás retribucións dos profesores.
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O CES entende que, no apartado 2 de dito artigo, debería substituírse: 
“(...) tendo en conta que non poderá ser inferior á dun profesor asociado

coa mínima dedicación nin exceder das retribucións anuais dun catedrático de
universidade.”

polo seguinte texto: 
“(...) tendo en conta que non poderá ser inferior ás retribucións dun titu-

lar de universidade para os doutores, ou titular de escola universitaria para os
non doutores”.

O CES entende que no apartado 3 do artigo 15, onde di: 
“A Xunta de Galicia poderá establecer retribucións adicionais (...)”, 
sería máis axeitado dicir: 
“A Xunta de Galicia establecerá retribucións adicionais (...)”.

8.- A Disposición Adicional do Decreto obxecto de dictame ten en conta
outros contratos.

O CES propón engadir ó final do apartado 1 de dita disposición o seguinte: 
“así como a lexislación xeral de aplicación.”

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2002

Vº. e P.

O PRESIDENTE                                  O SECRETARIO XERAL

Asdo: Luis Suárez-Llanos Gómez         Asdo: Carlos Monclús  Diez de Ulzurrun
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