Resum assemblea de zona de Mataró del 20 de març de 2012
Assistents: Escoles Josep Montserrat, Camí del Cros, Josep Manuel Peramàs, Germanes Bertomeu,
Tomàs Viñas, Rocafonda, Cirera, CEE Les Aigües i INS Thos i Codina. A més representants dels
sindicats CCOO, USTEC i CGT.
Informacions sindicals
S'informa dels motius de la convocatòria de vaga general del 29-M:
S'explica que l'origen de les retallades té el seu origen en la crisi financera i les retallades que s'han
aplicat i d'altres anunciades: rebaixa de sou 5% o 7% al juny del 2010 (Zapatero), la rebaixa 3% en
la paga addicional al juny i 2% en la de desembre, modificació dels criteris per al reconeixement
dels estadis (sexennis), no convocatòria del fons d'acció social, modificació (del 100% al 80%) de la
retribució en el cas de reducció d'un terç de jornada en un any per guarda legal de fill, etc. Per part
del Govern central es recorda la congelació de la part del nostre salari depenent d'ell (sou, triennis) i
l'apujada de l'IRPF. I també s'espera la reforma de classes passives (jubilació) per a homologar-se a
la jubilació del règim de SS.
A continuació es comenten alguns elements de la reforma laboral: les modificacions en les
condicions per acomiadament (procedent o improcedent) i ERO, contractes d'aprenentatge fins els
33 anys, contractes per PIMES amb període de prova d'1 any, la prioritat dels convenis d'empresa
sobre els convenis col·lectius i acomiadaments col·lectius al sector públic per causes econòmiques,
organitzatives...
Ronda d'opinions dels centres
Es fa una ronda d'intervencions dels centres. La majoria de centres estan decidint encara la
participació en la vaga general. Es comparteix l'interès en realitzar futures actuacions a Mataró,
coordinades entre els centres, ja que les accions aïllades no tenen força. Es recullen les següents
propostes a discutir en cada centre i a portar les valoracions a la propera assemblea de zona:
•
•
•
•
•
•

Carta a les famílies.
Recollida de signatures.
Comunicació immediata a les famílies de qualsevol incidència relacionada amb els
retallades (per ex. substitucions que no es cobreixen).
Assemblea/tancada en algun centre.
Reivindicació de repercurtir als centres els descomptes de les nòmines per exercir el dret de
vaga.
No realitzar sortides ni colònies.

S'acaba l'assemblea amb informació sobre el Saló Alternatiu de l'Ensenyament amb actes
programats dimecres 21 i dissabte 24 a Barcelona.
Propera assemblea de zona
Centre Cívic de Cerdanyola, dijous 19 d'abril a les 17:30h
Passeig. Ramon Berenguer III, 82 – 84, Mataró

