
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

CONSTITUÍDA A MESA NEGOCIADORA DO VII CONVENIO 
COLECTIVO 

Este luns 7 de setembro quedou constituída a Mesa Negociadora do VII Convenio Colectivo de 
empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, acto que se aprazou 
o pasado 27 de febreiro ao negarse a admitir    FSIE  e USO os certificados de representatividade 
achegados por CCOO que incluían tamén os datos electorais do País Vasco. 


A nosa insistencia deu os seus froitos. As razóns esgrimidas para non constituíla no seu momento 
carecen de xustificación algunha no plano sindical e xurídico xa que estamos ante un convenio de 
ámbito estatal que debe de incluír os datos de representatividade de todos os territorios, 
independentemente de se teñen ou non convenios autonómicos. 


A determinación de CCOO e a rectificación desas organizacións sindicais, que agora recoñecen que 
tiñamos razón, supón dar inicio ao proceso de negociación tras 11 meses de dúbidas e   inacción dos 
sindicatos maioritarios. 


Fixáronse as primeiras reunións para os días 13 e 27 de outubro. Dende CCOO esiximos que todas as 
organizacións se poñan a traballar canto antes para recuperar o tempo perdido.


 

Táboas salariais do Persoal Docente non concertado e do Persoal de Administración e Servizos 

Transcorridos 9 meses deste 2020, no que as dúas organizacións maioritarias non mostraron o máis 
mínimo interese por acordar os incrementos salariais de miles de traballadores e traballadoras deses 
colectivos, CCOO esixirá que se aborde este  tema na primeira reunión da Mesa Negociadora do VII 
Convenio Colectivo para actualizar as súas retribucións pendentes .


 

CON CCOO LOITAS, CON CCOO AVANZAS 
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