
SR. VALEDOR DO POBO DE GALICIA 

D./Dna.   ___________________________________________________________________, con DNI ____________________ , 

________________________________________________ da Universidade de _____________________________________        

, con domicilio en  ______________________________________________________, teléfono ____________________        

e correo electrónico  _________________________________________ 

Expón, 

1. O Plano de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015 galegas
pactado pola Xunta de Galicia e as Universidades públicas recolle unhas achegas que non
se están producindo no presente exercicio.

2. Os orzamentos da Xunta de Galicia veñen recollendo cantidades nos últimos anos para
actividades de investigación que apenas se executan nun 30% supoñendo un claro
exemplo de mala administración.

3. O dereito fundamental á educación recolle o principio de autonomía universitaria no
art.27.10 da Constitución española. A Xunta de Galicia vén violando a autonomía
universitaria con sucesivos requirimentos e directrices que constitúen auténticas vías de
feito incumprindo a esixencia de somentemento pleno á lei da Administración (art.103
CE) e que sobardan o seu ámbito competencial.

a. Os recortes salariais aplicados ao persoal das universidades públicas seguen as 
determinacións fixadas polos Criterios interpretativos sobre o axuste retributivo 
das entidades integrantes do SUG (http://www.udc.es/export/sites/udc/
normativa/_galeria_down/xestion_economica/Resolucion_reducion_retributiva.pdf) 
ditados pola D.X. de Planificación e Orzamentos.  Este documento non ten o 
carácter dunha instrución interna por dirixirse a outras Administracións, as 
universitarias, nin ten o carácter dun regulamento autonómico xa que nin na 
forma nin no procedemento de elaboración reviste este carácter.

b. A Xunta de Galicia fai ademais indicacións para os recortes retributivos que
invaden compoñentes salariais de fixación estatal (i.e. complemento específico
do PDI funcionario, vid. art. 26 da Lei de Orzamentos do Estado para 2013) e
incumpren o principio de igualdade no sostemento dos gastos públicos (art. 31
da Constitución española) ao fixar recortes en complementos de produtividade
que só ten unha parte do persoal, ademais de violar o disposto nos convenios
colectivos.

4. O Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do
gasto público no ámbito

como de administración e servizos, deberán
no marco da normativa básica sobre Oferta de Emprego Público”.  A Xunta de Galicia 
viola novamente a autonomía universitaria ao estar sometendo a autorización non so os 
“custes” do persoal ou a verificación do cumprimento da taxa de reposición de efectivos, 
senón as prazas concretas que poden ser convocadas polas universidades coa imposición 
de criterios 
(http://www.usc.es/xpdi/documentos/documento_entregado_pola_Secretaria_Xeral_de
_Universidades.pdf) para a selección de prazas que claramente invaden o espazo de 
autonomía universitaria e están desprovistos tamén de carácter normativo. 

Solicito, se tramite esta queixa contra o Presidente da Xunta de Galicia e o Conselleiro de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria polas actuacións da Xunta de Galicia que 
incumpren o establecido no Plano de Financiamento, nas dotacións das leis de Orzamentos 
de Galicia para I+D, violan a autonomía universitaria e o principio de boa administración con 
actuacións sen respaldo no ordenamento xurídico 
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	(nome e apelidos): 
	(DNI): 
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