
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

Privada

CCOO asina o convenio galego dos centros especiais de emprego e lamenta 
a «irresponsabilidade» da CIG

O sindicato nacionalista forzou o comezo das negociacións, malia estar pendente de publicación o 
convenio estatal, participou activamente nas mesmas e apoiou o acordo previo, pero 

desmarcouse do asinamento final

A Federación do Ensino de CCOO de Galicia asinou o III Convenio colectivo de centros especiais de 
emprego, que chega a bo porto após unhas longas negociacións que comezaron o pasado mes de 
febreiro. Desde Comisións Obreiras lamentan a «irresponsabilidade da CIG», xa que foi o sindicato 
que forzou o comezo das negociacións, participou activamente nas mesmas e mesmo chegou a 
apoiar o acordo previo, pero no último momento desmarcouse do asinamento final.


A Federación do Ensino xa criticara anteriormente a actitude do sindicato nacionalista, pois denunciou o 
convenio galego, obrigando así a comezar as negociacións, malia que estaba pendente de 
publicación o estatal —negociado por CCOO.


Ante a denuncia unilateral por parte da CIG, Comisións asumiu unha actitude responsable e implicouse 
activamente na negociación. O tempo deulle a razón a CCOO-Ensino, xa que o 4 de xullo foi 
publicado o XV convenio estatal, con importantes melloras para as persoas que traballan nestes 
centros.


A publicación deste convenio demostrou que o tempo de negociación ata o momento —máis de catro 
meses—, forzado pola CIG, fora «en balde» por dúas razóns. A primeira, a gran distancia entre as 
propostas patronais e as peticións sindicais, que durante meses enquistaron as negociacións. A 
segunda, que a publicación do convenio estatal limitaba a negociación de materias como a 
xornada máxima anual, o período de proba, as modalidades de contratación, a clasificación 
profesional, o réxime disciplinario, as normas medioambientais, a seguridade e saúde no traballo 
ou a mobilidade xeográfica.


Precisamente, a publicación do convenio estatal e o seu alcance foi o que permitiu desbloquear as 
negociacións e facilitou a chegada a un acordo previo, asinado o pasado 30 de outubro por todas 
as partes —tamén a CIG—, pactándose tamén a data do asinamento definitivo do texto.


CCOO lamenta que a CIG «se bote atrás» no último momento, xa que «nada cambiou entre o contido do 
acordo previo, que asumiron, e o texto definitivo do que agora renegan».
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