
MANIFESTO POLA SUBSISTENCIA DUN SISTEMA 

UNIVERSITARIO GALEGO (SUG) PÚBLICO: 

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS (PAS) DAS UNIVERSIDADES GALEGAS 

Os claustrais en representación do Persoal de Administración e Servizos (PAS) das 

universidades galegas, queremos poñer de manifesto que o Sistema Universitario Galego 

(SUG) está sendo sometido á precariedade financeira e intervido na súa autonomía pola 

Xunta de Galiza, até o extremo de verse incapacitado para cumprir as funcións de formación 

e investigación que lle son propias e que resultan imprescindibles para o desenvolvemento 

social e económico do noso país.  

Financiamento: 

O financiamento das universidades galegas nunca chegou ao nivel das universidades do 

estado, xa non digamos das europeas. En termos absolutos e en termos relativos sobre a 

porcentaxe do PIB. O Plan de Financiamento 2010-2015, ademais de supoñer un recorte 

drástico no financiamento, supón un cambio de modelo cara unha concepción aínda máis 

mercantilista; isto é: reduce drasticamente o financiamento estrutural e incrementa até un 

30% no 2015 o financiamento por obxectivos. Un financiamento por obxectivos tramposo, 

pois ten teito orzamentario. As universidades compiten por este financiamento como 

compiten os cans por un cacho de carne; o que unha leve, sácallo as outras. Tratase pois 

dunha competitividade perversa que devén en clientelismo. O clientelismo que lle permite ao 

goberno da Xunta imcumprír o Plan de Financiamento que ela mesma impuxo sen que 

ningunha universidade o denunciara. 

Os responsables económicos das universidades, o secretario xeral de Universidades e 

responsabeis de Facenda estanse reunindo para “negociar” o novo plan de financiación 2016-

20. A Xunta xa deixou claro que o nuevo plan ligará unha maior porcentaxe de fondos á 

consecución de obxectivos. No 2015 un 35 % dos recursos xa se vinculan aos resultados e a 

intención da Xunta é incrementar esta porcentaxe. 

No financiamento destinado a convocatorias de investigación, a xunta convoca de forma e 

maneira que, cada ano queda unha altísima porcentaxe sen executar. Co que, termina sendo 

na práctica, un recorte máis sobre o financiamento que anuncia. 



Por último, o recorte en salarios do persoal das Administracións Públicas, foi utilizado polas 

propias administracións para enxugar as débedas propias, agás nas universidades. Neste caso, 

os cartos que nos sacaron dos nosos salarios, quedouse a Xunta con eles. 

Cadros de Persoal: 

Segundo datos da propia Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) no 

2010 en Galicia, do profesorado das universidades galegas, o 15,7%  eran menores de 40 

anos, o 36,8 % entre 41 e 50 anos e 47,6 % máis de 50 anos. Coa taxa de reposición actual 

estamos falando de que no 2020 teriamos aproximadamente 80% do PDI por riba dos 50 

anos, dos cales a metade estarían por riba do 60 anos. Haberá ademais unha redución nos 

cadros de persoal estruturais de máis do 10%. Os datos sobre os Cadros de Persoal de 

Administración e Servizos (PAS) son máis ou menos parecidos, agás nas tasas de reposición 

que son máis negativas. Os contratos de persoal de apoio á investigación, non incluídos nos 

cadros estruturais, practicamente desapareceran como consecuencia de que desaparece o 

financiamento finalista a proxectos de investigación. 

Autonomía: 

Por todo o dito, a autonomía universitaria, xa queda en entredito. Non é posible se non hai 

autonomía financeira, capacidade de decidir e planificar polo menos a medio prazo. Mais isto 

complementase con presións directas, instrucións sobre contratación de persoal que impide as 

universidades planificar e decidir as contratacións segundo os servizos que presta. Unha 

intromisión evidente na autonomía universitaria que, con frecuencia, é claramente 

vulneración. 

Alén da profunda reflexión que debe facer a universidade: sobre a docencia e a investigación 

necesaria para mellorar a vida das persoas e o progreso do país,  sobre a ética na maneira de 

xestionar os recursos públicos e sobre a responsabilidade de formar un persoal investigador 

con compromiso e capacidade. Alén diso, temos que denunciar que o Sistema Universitario 

Galego en xeral, está nunha situación economicamente insostible e politicamente intervido na 

súa autonomía. 

Como mostra da evidencia do sometemento das universidades, o pato de silencio que a 

Consellería de Educación impuxo e os Reitores parece que aceptan, na negociación do novo 

Plan de Financiamento. Isto a pesar de que a Xunta xa lles dixo que non ía incrementar nada 



e que, ademais, incrementará a porcentaxe de financiamento competitivo, o hoso polo que 

rematarán escadelandose as universidades entre elas. 

Por todo isto facemos un chamamento: 

Fronte á negociación do novo Plan de Financiamento, reclamamos aos órganos de goberno da 

universidades, aos reitores e ao persoal das universidades galegas en xeral: unha reflexión 

sobre a universidade que necesita o país, que asumamos a responsabilidade de pensar e 

defender a universidade pública galega a medio e longo prazo, romper as dinámicas 

conxunturais que levan ás universidades a pensar unicamente no acuciante presente 

inmediato e a competir pola miseria. 

Como persoas con responsabilidade de representación nos órganos das tres universidades 

galegas, como traballador@s público@s das universidades galegas, como cidadadás e 

cidadadáns; chamamos a asumir a responsabilidade de defender a UNIVERSIDADE 

PÚBLICA, non so na conxuntura do aquí e agora, senón pensando unha universidade para 

Galiza a medio e longo prazo. 

Instamos aos reitores e aos equipos de goberno das tres universidades do SUG a reclamar o 

financiamento que lles permita sobrevivir, comezando polo reintegro do aforro por recortes 

salariais nos últimos 3 anos que todas as administracións, agás as universidades, dedicaron a 

enxugar débeda propia. 

Reclamamos tamén, dos reitores e dos equipos de goberno das tres universidades do SUG, 

acadar unha posición de unidade, marcándose como obxectivo prioritario harmonizar a 

posición unitaria das mesmas, que evite a competencia e o conflito entre elas e reforce unha 

posición ética do Sistema Universitario Galego, fronte as políticas da Xunta de Galiza que 

perseguen claramente cambiar o modelo de Universidade Pública de prestixio e calidade por 

outra de tipo asistencial. Deixando a “Excelencia Universitaria” para o ámbito privado. A 

sociedade ten que percibir que non estamos defendendo intereses gremiais ou corporativos, 

que defendemos unha universidade á que poidan acceder todos e todas, sexan cales sexan os 

seus medios económicos, que van ter unha boa formación e que a investigación que se fai ten 

incidencia na mellora das súas vidas. E para que o perciba, ten que ser verdade. 


