
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

 PROPOSTA DE PECHE PARA O V CONVENIO DE FUNDACIÓN DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Despois de tres anos de negociación por fin temos unha proposta de peche para o V Convenio Colectivo de 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial a cal recolle varias melloras significativas respecto ao IV 
Convenio Colectivo. 


Por primeira vez conseguimos aglutinar todos os ámbitos de aplicación aos que se dedica Fundación  
Diagrama, isto puidémolo facer mediante un Acordo Marco de Relacións Laborais o cal regula materias 
como prevención de riscos laborais, formación, dereitos sindicais, igualdade e vacantes e promocións. 


Recoñécese a aplicación dos Convenios Colectivos de ámbito autonómico que ata a data non se estaban 
recoñecendo aos traballadores das devanditas Comunidades. Chegando un acordo en valencia para a 
aplicación do convenio rexional ao 100% ao 1 de xaneiro de 2021. 


Mantense a  ultractividade e cando se denuncie o mesmo para negociar outro Convenio non só mantéñense 
os aspectos que regulan devandito Convenio, senón que se subirán os salarios en función das subidas 
que se acorden nos Convenios Sectoriais de aplicación ou na súa falta aplíquese o IPC 
correspondente a  cada ano.


Conseguimos rebaixar a xornada máxima anual a 1680 h, mantendo os descansos semanais que melloran 
o ET e mantendo o descanso retribuído na quenda de fin de semana, tamén introducimos un máximo de 
quendas que se poden realizar de forma continuada na fin de semana, para que non nos poidan implantar 
quendas fixas ao persoal que traballa a quendas. O goce dos 14 festivos e as vacacións mantéñense 
como as tiñamos actualmente.  

As condicións do convenio de  Diagrama serán de aplicación a todos os traballadores e traballadoras que 
desempeñen as súas funcións en centro e/ou programas de menores. Polo que aqueles que se lles estivese 
aplicando o convenio estatal pasan a aplicarse o convenio de  Diagrama. 


Páctase a redución de complementos en nómina de forma que soamente teremos os conceptos de salario 
base, complemento específico e trienios. fixando que a partir do acordo cóbranse 14 pagas iguais ao ano. 
O actual complemento específico desaparece en 2022 


Todos os trienios do complemento de Antigüidade soben ata 16,24 Euros, ata o de agora tiñamos os 
dous primeiros en 10 Euros. Van aplicar os complementos de Nocturnidade e Festividade, dentro da 
vixencia do convenio.
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 PROPOSTA DE PECHE PARA O V CONVENIO DE FUNDACIÓN DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

Mantemos as nosas Licenzas e melloramos a licenza non retribuída por asuntos propios de ata un mes de 
duración dúas veces ao ano e as excedencias que non superen os catro meses non terán período de 
carencia, é dicir poderanse solicitar todos os anos sen que cha poida denegar a empresa como sucedía 
anteriormente.  Acadamos un acordo de promocións e vacantes que garante a saída de todas as vacantes 
con independencia do convenio de aplicación pechando así a demanda que tiñamos interposta. 


Establécese o dereito do traballador ao tempo necesario para a asistencia a revisións prenatais, así como 
as necesarias para a reprodución asistida. Establécese en 19 días laborables a lactación acumulada.


A proposta económica baséase nunha equiparación salarial coas retribucións establecidas no convenio 
sectorial de menores. Consiste na equiparación de todas as categorías ao convenio sectorial, para as 
categorías que teñan retribucións inferiores equiparásense ao 98% nos anos 2020 e 2021 cobrando a 
metade da diferenza en cada ano e o 2% restante ao 31 de decembro de 2021, polo que ao 1 de 
xaneiro de 2022 a equiparación será ao 100%. Isto garante que todos os traballadores e traballadoras 
que os seus salarios estean por encima das retribucións marcadas polo sectorial aplicáseselle un 1% 
de subida salarial en 2020 e 2021. A modo de exemplo expoñemos algunhas categorías coa nosa 
proposta de incrementos pactados. Estas contías non son definitivas ata o peche das táboas salariais.  

CATEGORÍA 2020 2021 31/12/2021

Educador/a social 618,47 2,8 % 618,46 2,60 % 480,17 2 %

Psicólogo/a 895,00 3,7 % 895,00 3,60 % 524,30 2 %

Coordinador/a 416,1 1,93 % 416,1 1,93 % 416,1 1,93 %

ACE 227,72 1,33 % 227,72 1,33 % 227,72 1,33 %

Auxiliar Técnico Educativo 760,25 4,2 % 760,24 4 % 398,00 2 %

Empregado Servizos Domésticos 208,20 1,33 % 208,28 1,33 % 208,20 1,33 %

Garántese que no caso de que existise unha licitación antes do 2022 dita equiparación realizásese de forma 
automática á entrada en vigor da mesma. 


Desde CCOO entendemos que este en un acordo que sen ser ideal mantén as cuestións que nos parecen 
fundamentais como é o mantemento do noso convenio colectivo e a aplicación a todos os traballadores/ as. 
Cremos que é un paso máis na mellora das nosas condicións e máis na situación actual na que nos 
atopamos pola pandemia da COVID e a situación económica a curto prazo. Sendo esta a mellor proposta 
de peche que puidemos conseguir, Garantindo subidas salariais e sentando as bases para que non haxa 
conxelacións salariais a futuro e mellorando as condicións dos traballadores e traballadoras da  Fundacion. 
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