Resum de la reunió de zona de Castelldefels 10/1/13
Assistència.
Escoles: Margalló, Garigot, Guinovart, Edumar, Verdaguer, Lluís Vives.
Instituts: Sert.
Sindicats: USTEC, CCOO i CGT
1.- Informacions.
* Nòmina de desembre.
Nòmina del mes + retorn del que ens van treure al juny- cotització de MUFACE i drets passius de
l’extra que no cobrem.
Montoro diu que en 3 mesos ens retornen MUFACE i drets passius.
Problema de l’IRPF. Cada persona diferent segons el que cobra anualment (per trams).
2 possibles baixades: per la retenció de juny (Catalunya) i per la pèrdua de l’extra de desembre
(Govern central). Però a la darrera paga una pujada amb el retorn del juny, però aquesta pujada del
total anual s’ha de repercutir en totes les pagues de l’any, la qual cosa fa que una gran part del
professorat tingués una pujada de IRPF molt alta que es va menjar gran part del retorn de juny. Més
informació webs sindicals.
* Ja aprovats els PGE a finals de desembre, s’ha de veure en quines partides està aplicada la
reducció de més del 14% dels pressupostos del Ministerio de Educació.
* declaracions de Mas Colell de que ens pressupostos de la Generalitat hi haurà una retallada
propera als 4000 milions d’euros, és a dir, la suma de les retallades dels anys 2012 i 2011 juntes.
2.- Sobre la LOMCE.
Els sindicats informen i passen fulls sobre LOMCE. Wert vol accelerar el debat i l’aprovació per
Setmana Santa, per començar-la a aplicar el proper setembre.
Caldrà fer el debats a centres, primer al professorat i després amb les famílies. S’ofereixen els
sindicats si cal per anar als debats per centre.
De moment prevista la mobilització estatal (vaga) que convoca el Sindicat d’estudiants pels dies 5,
6 i 7 de febrer. El MUCE dona suport la manifestació del dijous 7 a la tarda. 18'30h Plaça
Universitat de Barcelona.
El MUCE proposa que des de les diferents zones es convoqui la “jornada per l’escola pública”, fent
activitats lúdico-reivindicatives.

PROPERA REUNIÓ DIJOUS 14 DE FEBRER, 12’30H AL VERDAGUER.

