
 

EEXXEECCUUCC
El dia 29 de febrer veurem reflectit en la nostra nòmina 
els treballadors i treballadores
finals de desembre, un cop guanyades les eleccions i negada reiterades vegades quan estava a 
l'oposició. 

recuperació econòmica, segons ha plantejat la 
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http://www.libremercado.com/2012-01-11/bruselas
impuestos-directos-agravara-la-recesion-1276446527/
 

Con podem comprovar la Generalitat ens retalla, i el Govern de Madrid ens ex
sou, tot això en nom d'una crisi que no hem provocat i que aquestes mesures potenciaran. 
 
Venen temps de lluita en la qual la resistència i la força serà la clau per 
professionals de la 
destrucció de 
l'Estat del 
Benestar i dels 
serveis públics en 
els quals la 
seguretat pública 
és primordial. 
 
 
SALUT!   
 
 
CATalunya, 27 de febrer de 2012

CCIIÓÓ  DDEELL  RROOBBAATT
 

El dia 29 de febrer veurem reflectit en la nostra nòmina l'EXECUCIÓ DEL ROBATORI 
els treballadors i treballadores amb l'augment de l'IRPF, mesura anunciada pel 
finals de desembre, un cop guanyades les eleccions i negada reiterades vegades quan estava a 

 
Per veure l'evolució de la pujada de retenció entreu 
a ATRI, pestanya retribucions/IRPF/Evolució del 
percentatge. D'altra banda la nòmina de Febrer ja 
està disponible al mateix portal.
 

Els experts tributaris alerten que el contribuent no 
és conscient encara de l'abrupta pèrdua de poder 
adquisitiu que aviat descobrirà a la nòmina.

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4
nomina-de-xoc.html 
 

Aquesta pujada d'impostos castiga especialment a la 
classe treballadora i no ajudarà en res a la 

recuperació econòmica, segons ha plantejat la 
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11/bruselas-tumba-a-rajoy-subir-
1276446527/ 

Con podem comprovar la Generalitat ens retalla, i el Govern de Madrid ens ex
sou, tot això en nom d'una crisi que no hem provocat i que aquestes mesures potenciaran. 

Venen temps de lluita en la qual la resistència i la força serà la clau per 

CATalunya, 27 de febrer de 2012     

TTOORRII  
l'EXECUCIÓ DEL ROBATORI a tots 

, mesura anunciada pel govern Rajoy a 
finals de desembre, un cop guanyades les eleccions i negada reiterades vegades quan estava a 

l'evolució de la pujada de retenció entreu 
retribucions/IRPF/Evolució del 

'altra banda la nòmina de Febrer ja 
està disponible al mateix portal. 

Els experts tributaris alerten que el contribuent no 
és conscient encara de l'abrupta pèrdua de poder 
adquisitiu que aviat descobrirà a la nòmina. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/511646-

Aquesta pujada d'impostos castiga especialment a la 
reballadora i no ajudarà en res a la 

Con podem comprovar la Generalitat ens retalla, i el Govern de Madrid ens expolia una part del 
sou, tot això en nom d'una crisi que no hem provocat i que aquestes mesures potenciaran.  

Venen temps de lluita en la qual la resistència i la força serà la clau per desemmascarar els 


