
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

Educación Infantil

 As organizacións empresariais converten a reunión da Mesa de 
Negociación do XII Convenio colectivo a nivel estatal para centros de 

asistencia e educación infantil nun mero trámite 

Na reunión celebrada onte co fin de abordar a adaptación das táboas salariais ao Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), segundo a disposición final cuarta do convenio colectivo, as 
organizacións empresariais amosaron unha vez máis a súa intransixencia e insensibilidade 
cara ao conxunto das e dos traballadores e negáronse a negociar unha saída para as 
táboas que non cumpran a lexislación vixente unha vez que se coñeza o SMI para este 
2020. 

 CCOO xa anticipou durante a negociación do XII convenio colectivo que esta situación se produciría 
no momento no que se publicou un SMI de 950 € mensuais, razón pola que, entre outros, non a 
asinamos. Fomos coherentes coa nosa posición inicial de non facelo e, en consecuencia, na 
última reunión da Mesa de Negociación mantivemos a nosa proposta de establecer un 
diferencial no SMI de 150 € para educadores e 50 € para administración e servizos e 
auxiliares de apoio.


 Celebramos que as organizacións sindicais asinantes estean agora no camiño de reclamar e aliñarse 
coas propostas de CCOO, pero por que non o fixeron no seu momento? Debemos lembrarlles 
que sen o seu aval ao acordo actual non nos atoparíamos ante un escenario tan precario 
no que os salarios dalgúns educadores son idénticos aos doutras categorías profesionais con 
diferentes responsabilidades e formación.


 CCOO considera que as táboas salariais non poden reflectir unha remuneración inferior ao SMI e 
nese sentido anuncia que en breve se iniciarán as accións legais oportunas para reverter esta 
situación. 


Negociamos, mobilizámonos ... chegou o momento de actuar. 

 Por soldos dignos en Educación Infantil 0-3!
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