
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Secretaría Ensino Privado

A suba salarial acordada por CCOO na Función Pública  
aplicarase tamén no ensino concertado 

maio 2018

O pasado 9 de marzo, CCOO asinou un acordo para os empregados e empregadas da función 
pública que compromete un incremento salarial de ata un 8,8  % de aquí a 2020 (máis 
progresiva nos dous anos finais) e que permitirá empezar a recuperar a perda de poder 
adquisitivo acumulada desde 2010. 

Desde a FECCOO xa dixemos, tras o asinamento, que ese incremento global afectaría o ensino 
concertado e que, coma sempre, calquera mellora no noso sector se producía por aplicación do 
que CCOO negocia na función pública. Resulta chocante que FSIE e USO, dúas das tres 
organizacións sindicais asinantes do convenio, renunciaran a negociar os salarios do sector, 
vinculándoos á evolución dos Orzamentos xerais, sen ter presenza nos ámbitos en que ao cabo 
se toman as decisións que atanguen as retribucións do sector. A súa renuncia á negociación do 
aspecto máis crucial do convenio, como é a contía salarial, lévanos a formularnos unha 
pregunta: recibiron algún tipo de contraprestación? 

Unha vez feito público o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2018, confírmase que a 
nosa suba será a mesma ca a prevista para os funcionarios e funcionarias docentes: o 
incremento de todas as partidas que compoñen os módulos de concertos crece un 1,63 %. Se 
se considera que o IPC de xaneiro de 2017 a xaneiro de 2018 creceu un 0,6 %, supón que, por 
primeira vez en todos estes anos, se inverte a tendencia á perda continua de poder 
adquisitivo. 

O acordo do 9 de marzo regula tamén, entre outras, cuestións relacionadas co emprego 
(incremento e estabilidade), xornada, mellora da incapacidade por enfermidade, conciliación 
e posibilidade de xubilación parcial, que CCOO esixe no ensino concertado pero que non ten 
tradución automática e son responsabilidade da xestión dos sindicatos maioritarios na 
negociación colectiva. 

Así mesmo, ese acordo establece un incremento adicional do 1 % para conceptos que serían os 
equivalentes aos nosos complementos autonómicos e que esperamos que faciliten a revisión 
dos actuais acordos de equiparación, que CCOO está reclamando en todas as comunidades 
autónomas.
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