Resum de la zona de St. Andreu del 17 de gener de 2013
Assistents: El Sagrer, Mestre Gibert, Pegaso; IES Dr. Puigvert, Eulàlia Bota
Representants de CCOO, USTEC i CGT, s’excusen Pompeu Fabra , Ramon i Cajal
Es comenta la xerrada sobre la LOMCE de la tarda: Es diu que al final no es farà la
del dia 30 al centre cívic Conrés Indians perquè els tràmits amb l’ajuntament alentien
massa el procés, i que ja se’n fa una, la de la Pegaso, el dia 31, i que geogràficament
queda ben distribuïdes les dues xerrades. Així doncs hi haurà dues xerrades, una
dijous 17 de gener a l’ institut Dr. Puigvert, i l’altra el dia 31 de gener, també dijous
a les 17.30, a la sala d’actes de l’escola Pegaso. Es comenten els punts que es tocaran a
la reunió, però encara està per definir la seva distribució.
S’expliquen els canvis que hi ha hagut en els permisos i llicències. S’afegeix un permís
de malalties greus per a familiars de primer grau o afins es concediran 3 o 5 dies. Si cal
tenir cura d’un familiar de primer grau amb una malaltia molt greu, el funcionari o
funcionària tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada amb
caràcter retribuït pel termini màxim d’un mes. S’incrementen els dies de lactància fins a
24 dies.
S’explica el que ha passat amb la nòmina de desembre. En molts casos s’ha
incrementat l’IRPF, (en alguns més de 10 punts), hi ha hagut salts de tram de cotització,
i a final d’any hisenda regularitza tenint en compte que no hem cobrat la paga de
desembre. A d’altres se’ls hi ha retornat més o menys la quantitat no pagada al mes de
juny excepte, en el cas del funcionariat, la cotització de MUFACE, que segons ha dit
l’administració se’ns tornarà en els propers tres mesos. Això farà però, que al llarg de
l’any 2012 haguem cotitzat menys, baixi la base de cotització. També hi ha hagut qui se
li ha retornat menys del que havien retirat al juny.
S’informa que no es facin reclamacions individuals, que desde els sindicats es reclama
conjuntament.
Sobre les jubilacions, s’informa que no hi ha novetats, no ha sortit cap llei nova, per
tant segueix vigent la de l’any anterior.
Propostes de mobilitzacions.
Es recorda que a la zona anterior es va parlar d’una possible acció a la plaça Orfila el
dia 14 de febrer. Concentració de la comunitat educativa amb algun tipus d’acte, com
classes al carrer, o algun taller, o activitats lúdiques, etc.
S’acorda adjuntar a aquest resum una graella per consultar als centres la possible
participació i les propostes d’accions. S’acabarà de concretar a la propera reunió de
zona que serà el dijous 7 de febrer a les 13 hores a l’escola Pegaso
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