
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

O luns, 3 de febreiro, CCOO  asistiu á Mesa Negociadora de Infantil para tratar os   dous puntos da 
orde do día que figuraban na convocatória 

1. Salario Mínimo Interprofesional

As patronais non quixeron abordar o primeiro punto alegando que o RD aínda non se publicou.  

Nós manifestamos que a pesar de non estar publicado poderían expor as intencións que teñen en 
relación á aplicación do SMI e sobre todo se estarían dispostas a aplicar un diferencial para as 
educadoras.  

As patronais negáronse a entrar no fondo da cuestión. 

2. Grupo de cotización das Educadoras.

Respecto ao segundo punto, expuxemos que mantemos que o grupo de cotización ao que deben 
de adscribirse as educadoras é o 2. A patronal mantense na idea de que é o 4 e nalgún momento 
da reunión os outros tres sindicatos admitiron que o grupo 4 non parece o máis axeitado e que 
estarían dispostos a negociar para encadralas no 3. 

Desde CCOO deixamos moi claro en todo momento que nós non acudiramos á reunión a negociar 
o cambio dun grupo a outro de cotización, sen máis, xa que para iso solicitamos unha SIMA
(mediación) para este venres.

Na orde do día había dous puntos a tratar e queriamos abordalos de maneira conxunta. Nese caso 
estariamos dispostos a buscar unha solución global. Noutras palabras, se se falaba de grupos de 
cotización e diferenciais sobre o SMI para as Educadoras e algunha categoría máis (auxiliar, 
cociñeiras, administrativas) poderiamos expor unha proposta. 

A reunión finalizou sen data para un próximo encontro, á espera do que pase este venres.  

Nós acudiremos coa intención de que poida convocarse unha Mesa Negociadora para tratar 
conxuntamente SMI e Grupo de Cotización das Educadoras. 

A PATRONAL TEN QUE  RECONSIDERAR A SÚA POSICIÓN DE INTRANSIXENCIA 
A PRECARIEDADE DO SECTOR É INSOSTIBLE 

E.INFANTIL                        FEBREIRO 2020
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