ASSEMBLEA ZONA TERRASSA ( 23/01/2013)
Assisteixen 24 centres: 22 Terrassa ( 19 Escoles i 3 Instituts), 1 Escola de Viladecavalls, 1
Escola de Matadepera; i els sindicats, USTEC, CGT i CCOO.
Ordre de la Sessió
1.
2.
3.
4.

Informacions Sindicals
Consultes dels centres
Mobilitzacions
Altres informacions

1.- S’expliquen els fulls informatius que porten les organitzacions sindicals: en material
sobre :avantprojecte de la LOMCE (“llei Wert”), sobre la nòmina de desembre i les retencions
de l’IRPF, guia pràctica de Salut Laboral, full amb els canvis en alguns permisos i llicències,
full actualitat sobre les retribucions de gener 2013 i l’evolució de la pèrdua de poder
adquisitiu, full actualitat sobre els complements de càrrecs unipersonals, informació de la
Plataforma Sindical Unitària de la Funció Pública i full MUCE sobre la Diada de l’educació
pública de Catalunya : L’escola pública, la de totes i tots.
2.- Ens demana el per què de la variació de l’IRPF ? . S’explica que han hagut tres
modificacions del nivell de retenció al modificar la quantia general que es rep en concepte
retributiu: al juny la Generalitat ens pren la part de la paga extra, es redueix en un 2’5% les
retribucions anuals i fa que baixi el % de retenció de l’IRPF, al juliol el Govern Central no
paga la paga extra de desembre i es produeix una segona mesura que redueix l’IRPF i
finalment al desembre la Generalitat retorna la part de l’extra de juny i fa que augmenti la
retribució anual i per tant l’augment de l’IRPF.
3.- S’informa de les propostes de mobilització que plateja la Plataforma Sindical Unitària de
la funció pública i el MUCE. En aquest marc de calendari ( febrer i març) veiem la necessitat
de participar i exposar el nostra malestar per les retallades en el nostre sector. També es
comenta la conveniència de realitzar les diferents accions abans de la pre-inscripció.

ACORDS:
- Concretem la data del 3 de març com “Diada reivindicativa per la nostra

ciutat”. Portar el debat, propostes d’accions del centres a la propera
zona del 6 de febrer.
- Es proposa algunes persones de la zona per tal de coordinar les accions
amb la Fapac, Moviments de Renovació, Federació d’Associació de
veïns/es, sindicat d’estudiants....etc. Convoquem la primera reunió el
dijous 31 de gener a les 17.30h. l’escola Joan XXIII

