
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 Concertado

VI CONVENIO COLECTIVO ENSINO CONCERTADO

Tras a última reunión, quedou patente unha vez máis que CCOO é a única organización 
sindical que prioriza os intereses das persoas traballadoras, sen encartarse aos 
designios das patronais.
 
A comisión negociadora reuniuse o 29 de abril para tratar diferentes cuestións que, derivadas da crise 
sanitaria, puidesen ter repercusión sobre o conxunto do sector. Desde CCOO non compartimos nin 
avalamos algúns dos acordos que se tomaron:


R especto do abono dos atrasos salariais de 2019, o resto das organizacións sindicais decidiron 
prorrogar os tres meses fixados no Convenio para facelos  efectivos. Polos prazos acordados, a data 
límite pasaría do 15 de maio a finais de xullo.  A  inacción vergoñosa dos sindicatos maioritarios 
levounos case un ano para asinar as táboas salariais e agora, unha vez máis, únense ás patronais 
para defender os intereses das persoas traballadoras con salarios máis precarios? Non, fano en 
defensa dos intereses daquelas titularidades que, a pesar de seguir percibindo as partidas 
económicas dos módulos de concertos, seguen  ninguneando ao seu persoal. 


R especto da cláusula de descolgue, esas mesmas organizacións acordaron  suspender o prazo 
de 30 días fixados no Anexo V do Convenio para comunicar á comisión paritaria a aplicación da 
devandita cláusula, argumentando a imposibilidade de realizar reunións para alcanzar acordos entre 
titularidades e representantes sindicais por unha banda e da comisión para aprobalos, por outro. En 
tempos de teletraballo, con docentes, persoal complementario e de administración e servizos 
traballando desde casa resulta pouco menos que cómico realizar afirmacións desa natureza. A 
comisión negociadora si pode reunirse  telemáticamente para abordar o aprazamento do pago de 
atrasos, pero a paritaria non pode facelo para decidir sobre descolgues? Saben  FSIE, USO e UXT 
que, xunto ás organizacións patronais, somos servizo esencial e que como tal debemos resolver en 
tempo e forma aquelas cuestións que afectan a miles de traballadores e traballadoras?


R especto do aprazamento das comisións de bolsas, CCOO subscribiu que poidan constituírse 
a primeira semana de xuño co obxectivo de que as resolucións estean pechadas antes do 15 de xullo. 
A paralización existente en moitas CCAA cos procesos de escolarización motivou devandito acordo.


CCOO tamén subscribiu o envío ao Ministerio de Educación dunha carta conxunta coa finalidade de 
aclarar se leste transferiu ás CCAA a partida orzamentaria  correspon-dente ao incremento do 0,25% do 
salario do Persoal de Administración e Servizos aplicable desde xullo de 2019. Preténdese así, en caso 
de resposta afirmativa, evitar que algunhas comunidades deixen de abonar ese incremento.


Novamente, púxose de manifesto que nin todas as organizacións sindicais somos iguais, nin todas 
mostran a nosa coherencia e determinación.


CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS 
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