Resum de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
14/1/13
Assisteixen 15 centres: Montessori, Teresa Altet, Mossèn Cinto Verdaguer, Joan Maragall, l'Estatut,
Schola, Ramon Llull,ca n'Alzamora i El bosc de Rubí, l'Olivera,turó de can Mates, Pi d'en Xandri i
Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat, Montserrat i els Arenys de Castellbisbal I representants dels
sindicats USTEC, CCOO i CGT.
Comencem la reunió amb les següents informacions:
1-Document per aprovar al consell escolar en contra de la llei Wert. (per exemple aquest de la FAPAC)
http://www.fapac.cat/2012/12/Declaració-en-contra-proposta-Wert-dirigida-als-consells-escolars
Per l'atac al model d'immersió lingüística, per deixar el consell escolar com a òrgan consultiu i no
decisori com fins ara, per l'obligació de que les famílies triïn entre religió o una altra assignatura
avaluable, pel canvi de model dels concerts educatius, per les competències sobre el curriculum, etc.
2-Sobre les nòmines i retencions IRPF
Al juny la generalitat ens pren el 2,5% de les retribucions anuals i ens calcula el IRPF sobre el que
calcula que cobrarem. Hi ha gent que per la quantitat total de les retribucions anuals canvia de tram
(sobre el que es calcula la retenció, (adjunto enllaç)) càlcul de retenció segons retribució
Al juliol el govern Rajoy anuncia que no pagarà la 14ena paga i es produeix un segon càlcul de
retribucions i una segona reducció del IRPF, i encara que la Generalitat assegura que ens tornarà el
retingut al juny no es fa el càlcul per compensar l'IRPF.
Finalment al desembre la Generalitat retorna la part que ens havia pres al juny i això suposa un altre
canvi de retribucions totals a l'any que fa que alguns treballadors canviïn de tram cap a dalt i tinguin
una retenció d'IRPF superior i que han de compensar.
Cal entendre que alhora de fer la renda ja quedarà tot ajustat però de moment està clar que la
generalitat no ens dona res de mes i en tot cas ja ens retornarà Hisenda.
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/nomines_desembre_i_IRPF.pdf
3-Sobre el projecte de llei LOMCE des de CGT tenim un material que està molt treballat i ens
oferim per passar pels centres i/o zones a fer xerrades. També tenim actualitzada la informació
sobre permisos i llicències.
http://cgtense.pangea.org/spip.php?rubrique149
4-A l'ultima reunió de zona vam acordar que creiem que la coordinadora interzones havia de ser
representació de zones i no assemblea de docents. La Laia de l'escola Montserrat de Castellbisbal
intentarà anar la la propera interzona el dia 25 de gener a les 19h al centre social de Sants
(C/Olzinelles,30) i aportar la nostra posició.
5-Mobilitzacions:
-Del 28 de gener al 3 de febrer “jornades de lluita contra la banca”
-5,6 i 7 de febrer vaga d'estudiants “Salvem l'educació pública” Contra la LOMCE i Amb el suport

del MUCE
-Dimarts 12 de febrer el Muce organitza acte contra a LOMCE
-Del 17 al 24 de febrer coincidint amb la campanya de matriculació El MUCE promou organitzar
diades per l'escola pública (Escola pública, la de totes i tots)
6- Recordar que:
-L'ajuntament de Barcelona al desembre va pagar als treballadors i al gener avançarà la paga de
juny (hi havia convocada vaga de tmb)
-Que els taxis en dos dies de vaga van aconseguir que s'aturi la nova normativa de funcionament
-Que els companys de IMESAPI (manteniment d'enllumentat a Granollers i Barcelona) han arribat a
un acord amb l'empresa després de 36 dies de VAGA
7-En cas d'accident laboral els interins han d'anar a Asepeyo
8-Els substituts que fan de tutors i no estan cobrant la tutoria trucar al departament o SSTT , per si
les direccions han de reclamar.
9-Per saber quines retencions ens havien tret al juny i ens han tornat al desembre en aplicació a
l'acord de govern 24/07/12 cal mirar els complement de juny especific singular i especific per estadi
i comprovar que la quantitat és igual al que ens han ingressat al desembre.
10-El conseller Mas-Colell anuncia que en el millor dels casos nomes es retallarà el mateix que
aquest any en funcionaris i serveis públics.
Torn de paraules.
-Ens rebaixen sou i ens augmenten hores, no hi ha contractacions.
-S'estan donant casos en que es salten el pagament de la totalitat de la baixa després del 4t mes.
-Primer et treuen i després caldrà reclamar.
-Hem de fer reclamacions de tot.
-En cas d'operació, actualment hi ha un buit legal i posposen la negociació, de moment no estan
pagant el 100% Això nomes passa a Catalunya
-Cal que la gent sàpiga les coses que s'aconsegueixen gràcies a fer Vaga
-També cal que la gent sàpiga quines mesures (Retallades) depenen de Madrid i quines de
Catalunya
-El col·lectiu Ronda està fent un recurs contra la rebaixa de les pensions (Ustec)
-Els sindicats estan tirant endavant un recurs conjunt contra els 44 dies treballats abans que
s'aprovés el decret per no cobrar la 14ena paga
-Cal col·lapsar els serveis territorials
-S'ha de bloquejar el sistema
-Ara vindrà la preinscripció i les competències bàsiques No hauríem de fer-les ni fer cap paradeta
per la festa de l'ensenyament
-Hem de demanar la dimissió de les direccions
-El tema de la independència i de les retallades han de ser dues coses diferents i no barrejar-les
-Cal una bona vaga, ens hem de plantar
-Ara que estem a temps, els sindicats s'haurien d'unir per no començar el curs si hi ha mes
acomiadaments
-Hi haurà un moment en que no es podrà aguantar més
-Els sindicats fan documents amb massa lletra, ningú s'ho llegeix
-Cal anar fent coses, actes, manifestacions
-A l'assemblea de docents de Sant Cugat s'està recollint el nombre de dies i de baixes no
substituides

Prenem acords.
-Preguntar als centres que està disposada a fer la gent (res, no aplicatius, demanar la dimissió
de les direccions, festa de l'ensenyament, col·lapsar SSTT, Vaga....)
-Demanar a les direccions el registre de dies que hem estat sense substitucions per portar
aquesta informació a la propera reunió de zona i així fer unes gràfiques per poblacions.
-La Laia de l'escola Montserrat de Castellbisbal intentarà anar la la propera interzona el dia
25 de gener a les 19h al centre social de Sants (C/Olzinelles,30) i aportar la nostra posició.
Dilluns 4 de febrer tornarem a fer reunió de zona a les 12,15h al centre de recursos de Rubí.

