ASSEMBLEA ZONA TERRASSA ( 6/02/2013)
Assisteixen 19 centres: 17 Terrassa ( 14 Escoles i 3 Instituts), 1 Escola de Viladecavalls, 1
Escola de Matadepera; i els sindicats, USTEC, CGT i CCOO.
Temes tractats:
1. Informacions Vàries:
S’expliquen els fulls informatius que porten les organitzacions sindicals: Dades
participació del Concurs de Trasllats; convocatòria manifestació 7 a la tarda (18.30
Plaça Universitat) en el 3r dia de vaga d’estudiants contra la LOMCE; cartells conra la
LOMCE, quadres pensions 2013; recollida signatures retallada paga extra, Full
informatiu sobre estadis (novetats); cartell concentració 14F davant els SSTT
Sabadell; monogràfic del Rojo i Negro sobre la banca; IRPF; Recollida signatures cas
d’una mestra del Maresme amenaçada per la inspecció per publica article de denuncia
de falta substitució (acord de l’assemblea de la seva zona).
2. S’aborda amb més detall el tema de les variacions produïdes en l’IRPF de les
nòmines. Com ha generat una gran variabilitat en cada cas el % de l’IRPF per part de
l’Administració com a conseqüència sobretot de les retallades. Això i la regulació que
es produeix sobre el càlcul anual ha donat diferències molt grans (en alguns casos a no
percebre ni la paga de Nadal). A la nòmina de gener la majoria de docents hem
observat una pujada d’un 2% aprox. Cal comprovar que és el mateix percentatge
aprox. que a la nòmina de gener del 2012.
3. Mobilitzacions
14F CONCENTRACIÓ davant els SSTT a Sabadell a partir de les 13,15 h. Es
convoca a tot el professorat i comunitat educativa que es pugui afegir concentració
davant els SSTT per denunciar totes les retallades que ens estan afecten als centres
públics. Es demana als centres que per la concentració portin pancartes i cartells amb
eslògans i frases al.lusives a les nostres reivindicacions,..etc
3 Març: DIADA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA A TERRASSA: s’informa de la
primera reunió per organitzar la diada a Terrassa. (ja es va enviar una carta al respecte
a tots els centres i delegats/des de la zona). A la propera reunió d’AMPAS de Terrassa
es tractarà el tema en un primer punt. La propera reunió oberta per continuar treballant
serà el dimarts 12 a les 18.30 h a la FAPAC de Terrassa (C/ St. Isidre
29)
Calendari per situar els propers actes i mobilitzacions:
12 F: Acte del MUCE per presentar el manifest contra la LOMCE
14 F: CONCETRACIÓ davant els SSTT a Sabadell a les 13,15 h
16 F: Actes contra els desnonaments (s’enviarà informació)
23 F: Manifestació de marees grogues (s’enviarà informació)
28 F: Marxa contra l’atur / Vaga d’estudiants amb sindicats
d’estudiants a Catalunya.
3 Març: DIADA EDUCACIÓ PUBLICA

Respecte la participació dels centres en la Diada, algunes escoles expliquen el que han
acordat per aquest dia: anar amb samarretes grogues, portar gegants propis o ninots
reivindicatius, tisores, . .etc. Participar en la propera rua amb samarretes grogues.
L’IES de Terrassa a més, comenta la proposta que han fet al seu centre de fixar una “sentada”
cada dimarts en un lloc diferents de Terrassa

ACORDS:
Per la propera zona, portar informació dels centres sobre catàleg de
plantilles i la relació de les baixes no cobertes i altres incidències que
s’hagin produït coma conseqüència de les diferents retallades.
- Portar propostes d'accions tallers, contactes amb les seves AMPAS ..per la
Diada del 3 de març.
-
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