
 

Manifesto do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia en defensa do Sistema Público de 

Universidades de Galicia 

 

O Sindicato Nacional das Comisións Obreiras de Galicia manifesta publicamente o seu apoio 
ao Sistema Público Universitario de Galicia e considera un ataque á desexable equidade social 
a proposta de creación dunha universidade privada patrocinada por unha entidade 
financeira/bancaria como é ABANCA, utilizando, como cobertura a súa «Afundación». 

As razóns que observamos son: 

1ª O actual Sistema Universitario Público de Galicia goza, no esencial, dunha excelente 
saúde tanto no seu aspecto académico investigador coma a do seu equilibrio 
orzamentario. 

2ª As iniciativas baseadas no financiamento privado ao respecto dun servizo de interese 
público só se poden valorar se veñen cubrir algunha necesidade que o servizo público 
non pode chegar a satisfacer ou ben que engada algún aspecto que vaia máis alá das 
necesidades previstas e que a sociedade poda considerar socialmente complementaria 
e/ou enriquecedora. 

A proposta de Afundación non cumpre ningunha destas premisas, máis ben ao contrario. 
A oferta de títulos que publica entra en absurda competencia coa actualmente existente 
dende o sistema universitario público galego e ven duplicar a oferta de estudos coa 
agravante de que, precisamente nestes, existe unha maior oferta de prazas públicas 
respecto ao demandado. 

3ª De se observar, no futuro, algunha eiva na oferta pública no ámbito no que a iniciativa de 
Afundación pretende desenvolver a súa actividade, o Sistema Universitario Público de 
Galicia está sobradamente capacitado para satisfacela. Só unha irresponsable xestión 
dos recursos por parte do goberno da Xunta podería dificultalo. 

4ª Denunciamos a ousadía de definirse como “de interese público e sen ánimo de lucro” 
cando o seu principal obxectivo é formar profesionais con unha “intelixente” previa 
selección do alumnado, unha formación ideoloxicamente controlada por unha entidade 
bancaria e un estudado reparto posterior de postos de traballo. Detrás desta definición 
está a vontade de recorrer ás axudas/facilidades orzamentarias que desde ás institucións 
públicas están acostumados. 

5ª A proposta en cuestión non se insire na realidade de Galicia, máis ben todo o contrario; 
xa, dende o propio nome anunciado «Universidad intercontinental de la Empresa» 
(lembremos que na actualidade denomínase «Instituto de educación superior 

intercontinental de la empresa») mostra a súa vontade de recrutar ao alumnado 
preseleccionándoo por distintas vías (becas e facilidades aos relacionados coa propia 
Abanca, abaratamento da obrigada formación dos seus propios traballadores e 
traballadoras por imperativos europeos, recrutamento de elites americanas co retorno 
conseguinte, promesas de colocación posterior en empresas seleccionadas...) e obvia 



 

toda vontade de compromiso en prol da cohesión social de Galicia, comezando co 
desprezo á normalización lingüística que todo estudo universitario está obrigado a 
considerar. 

6ª O pasado 9 de decembro na xuntanza do Consello Galego de Universidades aprobouse 
aceptar a tramitación da iniciativa de Afundación. Denunciamos a complicidade dos 
representantes do goberno galego con semellante espuria intención, incumprindo a súa 
obriga de defensa do común, do mesmo xeito procederon todos aqueles membros que, 
no seu día, foran nomeados polo PP, ou polo propio goberno, destacando os Presidentes 
dos Consellos Sociais das tres Universidades, sen que estes se tiveran formalmente 
pronunciado e contradicindo o votado polos seus propios Reitores. 

7ª A solicitude autorizada está chea de irregularidades, tal como reflexa o estudo asinado 
polos reitores das Universidades de Vigo e da Coruña, espazos onde, inicialmente, a 
«Universidad Internacional de la Empresa» semella pretender desenvolver os seus 
«Campus». 

No estudo referido denúncianse múltiples irregularidades, erros e omisións de distinta 
índole respecto ao incumprimento das normas sobre transparencia e na elaboración de 
proxectos como o de carecer de memoria económica. 

Incoherencias sobre a lexitimidade da fundación promotora onde non queda claro a 
preceptiva autorización por parte do seu propio Padroado. 

Importantes e numerosas carencias e deficiencias na presentación dos requirimentos de 
obrigado cumprimento á hora de tramitar a solicitude de constitución dunha universidade 
privada: 

— Insuficiente e inconcreta oferta académica, moi lonxe do contemplado na Lei do 
Sistema Universitario de Galicia (LSGU) e que resulta reiterativa respecto das 
titulacións preexistentes. 

— Ausencia da obrigada proposta de actividade investigadora e consecuente 
inexistencia da súa específica xustificación económica. 

— Indefinición sobre a estrutura, estatutos, organización e gobernanza da institución así 
como a falta de previsión do persoal, instalacións e recursos. 

8ª Se o que se pretende é destinar a esta nova universidade recursos, instalacións e 
medios procedentes de Afundación, é dicir, da antiga obra social das «Caixas», a Xunta 
de Galicia debería pronunciarse sobre a xustiza de dedicalo a un negocio lucrativo que 
vai competir coas universidades públicas. Unha vergoña.  

Diante de semellante proposta o S.N. de CCOO de Galicia chama á sociedade galega a 
defender un Sistema Público de Universidades que dea resposta ás necesidades educativas 
de Galicia, facilitando tanto o acceso coma a inserción laboral en condicións de igualdade e 
equidade, propias dunha sociedade máis xusta, inclusiva e solidaria.  

Consecuentemente esiximos ao Goberno e ao Parlamento de Galicia que dote ás nosas 
Universidades dos orzamentos necesarios para o seu correcto funcionamento e que diante da 



 

pretensión de Afundación de poñer en funcionamento unha universidade privada no noso país, 
adopten unha actitude de escrupuloso seguimento sobre a necesario cumprimento de todas as 
obrigas legais contempladas na lexislación ao respecto. 
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