
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

Infantil 0-3 anos

CCOO GAÑA A  DEMANDA DE PRAZAS DE GRATUIDADE

CCOO gana  a  demanda que  obriga á  empresa a devolver con intereses o diñeiro  que obrigou  
a pagar a unha traballadora que  9ña ao seu fillo escolarizado na escola infan9l na que traballa. 

O ar%go 72 do convenio di que 
Os fillos dos traballadores de todas as empresas afectadas polo presente convenio terán dereito 
exclusivamente á estancia e/ou ensino no Centro de maneira gratuíta ou a unha praza noutro Centro 
se a dirección daquel considérao oportuno, sempre que o número de alumnos nesta situación non 
exceda da seguinte cota por aula: 
-  Aulas de nenos até 2 anos: 25% do número de alumnos matriculados. 
- Resto de aulas: 20% do número de alumnos matriculados. 

A empresa, atendendo á súa organización e necesidades, poderá establecer o prorrateo do custo 
desas prazas gratuítas entre todos os traballadores afectados, cando se exceda da cota citada. 

A pesar de que o ar%go  non ofrece dúbidas interpreta%vas, esta empresa obrigaba á  traballadora a abonar a 
praza escolar do  seu fillo, incumprindo de xeito manifesto un dereito recollido en convenio. A pesar de terlle 
sinalado repe%damente a ilegalidade do seu proceder e terlle  solicitado formalmente que reconsiderase a súa 
decisión, a empresa rexeitou  sistema%camente a pe%ción. 

Diante da súa nega%va a traballadora non %vo outra alterna%va que reclamar os seus dereitos por vía xudicial.  
Como era esperable, a  xus9za fallou a favor da traballadora e condenou a empresa a devolver as can9dades 
cobradas de xeito indebido e a abonar os intereses correspondentes.   

Laméntamos que se force as traballadoras a ter que reclamar por vía xudicial dereitos básicos e cuxa aplicación 
non ofrece dúbidas.  

CCOO denunciamos que hai empresas que suprimen dereitos sabendo que as traballadoras non darán o paso 
para reclamalos por vía xudicial.  

CCOO faremos todo o que estea da nosa man  e proporcionaremos todo o apoio ás traballadoras para evitar que 
a polí%ca do medo deteriore inda máis a xa de por si precaria situación  laboral  deste  colec%vo. 

COMISIÓNS OBREIRAS ESIXIMOS CONDICIÓNS DIGNAS  E  UN CONVENIO XUSTO PARA AS 
TRABALLADORAS  DA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 ANOS. 
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