
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

Ensino Público

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN ENRÓCASE NA SÚA POSICIÓN NA 
NEGOCIACIÓN DE HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA DO PROFESORADO

Na mesa sectorial de hoxe, a Consellería mantén a mesma proposta feita na mesa 
do día 7 de xuño. A negociación queda paralizada desde este momento. 

Logo de varias mesas nas que CCOO-ensino amosou a súa vontade negociadora, 
rebaixando de forma importante a súa primeira proposta (de 130€) e aceptando unha 
modificación do calendario.


Pretender levar a aplicación do calendario ata o ano 2021, máis aló do que resta de 
mandato ao actual goberno, é de todo inadmisible.


As razóns alegadas non son máis que unha mera disculpa, xa que o acordo acadado en 
Xustiza rematada a súa aplicación o 1 de xaneiro de 2020. Da mesma forma os fondos 
adicionais que están establecidos no acordo estatal do 9 de marzo para a suba salarial 
de todas e todos os empregados públicos, tamén remata a súa aplicación no ano 2020.


Non avanzar nin en cantidade e calendario pon en evidencia o pouco peso que a 
Consellería de Educación ten no goberno.


A administración comunica que podería mover a cantidade pero non o calendario de 
aplicación, cuestión que leva a paralizar as negociacións e darnos un prazo de reflexión 
para valorar se hai posibilidade de continuar coa negociación.


CCOO-ensino, advirte que de non avanzar na negociación, iniciará mobilizacións para 
conseguir que o profesorado da nosa comunidade non teña unhas retribucións por 
debaixo da media do estado.
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