REUNIÓ DE ZONA DEL PRAT DE LLOBREGAT 21-1-2013
Assistents: Escola Galileu, C.E.E Can Rigol, Darwin, Jacint Verdaguer, i Josep
Tarradelles. Sindicats: CGT, Ustec demana excuses.
Propostes interzones:
-Es va comentar de fer xerrades als centres sobre l’avantprojecte de la
LOMCE. L’Esther de CGT s’ofereix per fer una de zona (mirarà de parlar amb
els altres sindicats). Es decideix fer una xerrada oberta a la comunitat
educativa el dia 14 de febrer, per fer-la coincidir amb les accions que hi
hauràn (están per determinar). Per tant quedaria primer una mani i per
finalitzar una xerrada oberta. S’ha de buscar el lloc, en principi es preguntarà a
veure si potser el Cèntric.
-Pel que fa les mobilitzacions del 14 de febrer, és una proposta de interzones i
a cada zona s’ha d’organitzar algo. En la reunió quedem que anirem fer per
correu tot i que hi haurà una reunió de zona abans. El que sí queda clar és fer
la xerrada el mateix dia en finalitzar l’acció que es decideixi.
-Els dies 5,6 i 7 de febrer i haurà una vaga d’estudiants de secundària. El 7 hi
haurà una manifestació en Barcelona amb suport del MUCE. (Ens ho enviarà
una companya per correu)
-El dia 23 de febrer segurament hi haurà alguna mobilització gran. Cal
concretar.
-Un altra proposta d’interzones és que, coincidint amb la remodelació dels
consells escolars, una de les primeres accions podria ser emetre un
comunicat de rebuig a la LOMCE. Per tant, hauríem de comentar-ho als/a les
docents que representen en el consell escolar.
-Des de Can Rigol es va fer la proposta de sortir totes les escoles el dia que
celebrem carnestoltes al carrer a rebutjar les retallades. Les escoles comenten
que és complicat per diferents motius, ja ha estat organitzat el que es farà eixe
dia, no hi ha suports per sortir de l’escola, és difícil d’organitzar amb tants
nens i pocs recursos... Finalment es convida que la gent que surt i fa una rua,
sigui gran o petita, surti amb alguns distintius grocs en contra de les
retallades, samarretes, tisores...
Hi haurà una assemblea del Prat contra les retallades per continuar la lluita
contra l'atur i les retallades en sanitat i ensenyament el dilluns 28 de gener a
les 18:30 hores al Centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa

INFORMACIONS CGT:
Hem de mirar ben bé els permisos, ja que poden haver interpretacions
errònies i després o cobrar el 100% quan pensàvem que sí el cobraríem..
Mirar bé abans el cas concret de cada persona abans de demanar.
Nòmines desembre: hi ha hagut en molts casos increments significatius de
l’IRPF: és per les retallades durant l’any, posteriors devolucions, etc... –es
passa full detallat-. Diuen que dins el primer trimestre 2013, ens tornaran els
drets passius durant el 1er trimestre de l’any, corresponents a una paga ( ja
que ens han tret una paga de les 14 que tenim). No sabem si això és bo o
dolent, ja que estem deixant de pagar uns impostos que ens correspon pagar,
perquè en el cas dels funcionaris, les deduccions no van lligades a les
retribucions, sinó a les aportacions anuals que corresponen a l’haver
regulador, és diferent al règim de la SS, i potser podem tenir problemes en el
futur amb jubilacions.
Es queda per a la propera zona el dilluns 4 de febrer a les 13hs a l’escola
Verdaguer.

