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1.- ANTECEDENTES

1.- Con data 15 de abril de 2002, tivo entrada no Consello Económico e
Social de Galicia unha solicitude de dictame, sometendo a consideración deste
organismo o borrador do Anteproxecto de Lei do Consello Galego de
Universidades, co obxecto de que o CES emita o correspondente dictame de natu-
reza preceptiva que defina a posición dos axentes sociais e económicos represen-
tados no mesmo.

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 con data 15 de
abril.

3.- O 16 de abril, o seu presidente convoca á Comisión Sectorial nº 2  para
o día 25 dese mesmo mes, co fin de elabora-lo dictame.

4.- Tralo estudio do texto ó longo de varias sesións de traballo, a Comisión
Sectorial nº 2, na súa sesión 8/02, de data 2 de maio, aprobou por unanimidade 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 anteproxecto de Lei do Consello Galego de Universidades.
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2.- ESTRUCTURA E CONTIDO

1.- A nova regulación estatal [Ley Orgánica de Universidades (LOU)] e a
experiencia acumulada aconsella a aprobación dunha nova norma, máis exhausti-
va, dada a sustantividade do Consello Universitario e do Consello Social como
entidades independentes, logrando así unhas normas que permitan ter unha coor-
dinación áxil e eficaz, en aras a unha política universitaria consensuada entre todos
os seus axentes no marco do Sistema Universitario de Galicia.

Esta Lei ten por obxecto o desenvolvemento das funcións de coordinación
universitaria que lle corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia respecto
das universidades públicas e privadas da súa competencia, as súas disposicións de
desenvolvemento e as competencias que lle corresponden á Consello de
Coordinación Universitaria, así como ós demais órganos da universidade, en vir-
tude da autonomía desta.

2.- O contido do Anteproxecto de Lei do Consello Galego de Universidades
estructúrase en  catro Capítulos, dúas Disposicións Transitorias, unha Disposición
Derrogatoria e tres Disposicións finais.

No Capítulo Preliminar establécense as directrices mestras da coordinación
universitaria. Deste xeito acóutase a extensión da eficacia desta Lei, asígnaselle a
competencia en materia de coordinación universitaria a un departamento da
Administración autonómica e establécense os medios e fins da cooperación entre
as universidades.

No Capítulo Primeiro defínense e fíxanse os aspectos fundamentais do
Consello Galego de Universidades, como a súa sede, a súa adscrición orgánica e
as súas competencias.

No Capítulo Segundo establécese a composición do Consello Galego de
Universidades.

Finalmente, o Capítulo Terceiro aborda os aspectos básicos da organización
e funcionamento do Consello Galego de Universidades, remitindo a un regula-
mento que elaborará o propio órgano.
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3.- CONSIDERACIÓNS XERAIS

1.- O CES considera que debe aproveitarse a oportunidade que ofrece o
desenvolvemento da Lei Orgánica de Universidades para garantir a calidade do
sistema universitario de Galicia desenvolvendo unha normativa creativa.

O Anteproxecto de Lei do Consello Galego de Universidades, sometido a
dictame,  reproduce o Título II da Lei 5/1987, do 27 de maio, mantendo o “status
quo” na composición e funcións do anterior Consello Universitario de Galicia e
desenvolvendo a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades
(LOU).

Para completa-lo desenvolvemento da LOU están pendentes de elaboración
pola Comunidade Autónoma outros textos importantes como o de desenvolve-
mento do sistema universitario de Galicia, do Consello Social e da Axencia de
Avaliación.

2.- O Consello Galego de Universidades ten como obxectivo levar a cabo as
funcións de coordinación das universidades públicas e privadas competencia da
Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento do artigo 2.5 da LOU.

O artigo 27 da Constitución española recoñece a autonomía da Universidade
nos temas que a lei estableza, unha autonomía que non debe ser mediatizada, inva-
dida ou limitada pola súa capacidade financeira, e debe ser avalada por un pacto
político na súa tutela pública, e o consenso social. Por outra banda, o artigo 7 da
Constitución recoñece a contribución dos sindicatos de traballadores e as aso-
ciacións de empresarios á defensa dos intereses económicos que lle son propios.

Independentemente de que os axentes económicos e sociais teñen xa unha
participación nos Consellos Sociais das Universidades, como instrumento de par-
ticipación na xestión permanente e consultiva de cada universidade, o CES consi-
dera que sería positiva a presencia dos axentes económicos e sociais no Consello
Galego de Universidades, configurado como máximo órgano de asesoramento ins-
titucional e de coordinación do sistema universitario galego para mellora-la con-
secución dos seus obxectivos. Dita presencia, está prevista no artigo 29.c) da LOU,
no que respecta ó  "Consejo de Coordinación Universitaria".
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Os fins e competencias do Consello Galego de Universidades, establecidos
no Anteproxecto de Lei (art.3 e art. 5, respectivamente), aínda que nalgúns casos
teñen un marcado carácter técnico, noutros inciden nos intereses económicos e
sociais propios das organizacións sindicais e empresariais. A presencia de ditas
organizacións supón unha apertura da universidade á sociedade civil organizada
sen diminución da autonomía universitaria, que se considera reforzada coa dita
participación.

O CES considera importante e necesario que se inclúa, na composición do
Consello Galego de Universidades, un número paritario de membros designados
polas organizacións sindicais e empresariais máis representativas ó nivel da
Comunidade Autónoma.

4.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES

1.- O CES entende que, na exposición de motivos do texto do Anteproxecto
de Lei do Consello Galego de Universidades, onde di:

“(...), e así se fixo pola Lei 8/1987, do 27 de maio, (...)”, 
debería dicir: 
“ (...), e así se fixo pola Lei 5/1987, do 27 de maio, (...)”.

2.- No apartado d) do artigo 7, inclúense como compoñentes do Consello
ós rectores das universidades públicas e privadas, tendo estes últimos só dereito a
voto en asuntos que especificamente afecten a estas. Esta limitación de voto é unha
translación con nova redacción do artigo 30.6 da LOU.

O CES entende que a referencia á participación das universidades privadas
no Consello Galego de Universidades, establecida no apartado d) do artigo 7, debe
limitarse exclusivamente a aquelas universidades consideradas no artigo 4.a) da
LOU, e en ningún caso, a outros tipos de presencia de delegacións de universida-
des privadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
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3.- O artigo 8 do Anteproxecto de Lei a dictame expón o estatuto xurídico
dos membros do Consello.

O CES entende que ós efectos de ter en conta ós membros das organizacións
sindicais e empresariais, debe ampliarse a aplicación do estatuto xurídico a ditos
representantes, e incluír como causa de cese adicional para estes membros a
seguinte:

– “Por decisión da organización sindical ou empresarial que o designou”.

4.- O artigo 14 do Anteproxecto de Lei do Consello Galego de
Universidades expón a condición e competencias da Secretaría do Consello.

O CES considera que:
• No apartado 1, onde di: 
“(...) será un funcionario do grupo A (...)”,
debería dicir:
“(...) deberá pertencer ó corpo de funcionarios do grupo A (...)”.

• No apartado 3, onde di:
“(...) a Secretaría poderá contar (...)”, 
debería dicir :
“(...) a Secretaría contará (...)”.

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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