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FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2011
A hores d’ara NO S´HA PUBLICAT, ni se sap quan es publicarà i si s’arribés a publicar no se sap
l’import ni quin calendari d’aplicació es podrà desenvolupar. A preguntes de la part social sobre el FAS
l’Administració ha respost que d’aquesta partida ja s’ha abonat la part que correspon a la pòlissa
d’assegurances per al personal laboral, pòlissa que, com sempre, es paga a càrrec del Fons d’Acció Social
i que la resta de pressupost queda pendent per a quan s’aprovin els pressupostos del 2011 que,
presumptament, es farà al mes de juny, amb el problema que aquests nous pressupostos presentaran una
forta retallada respecte als del 2010. No se sap com repercutiran aquestes importants retallades
pressupostàries entre els diferents departaments de la Generalitat i, dins del Departament d’Ensenyament,
entre les diferents partides existents. En concret, com repercutirà als nous pressupostos la partida a càrrec
de la qual es paguen els imports dels ajuts concedits pel FAS.
Aquest fet representa una nova retallada a la massa salarial en l’apartat de les retribucions socials,
professionals i diferides, del qual salvaran, com no pot ser de cap altra forma, i sota l’excusa
d’obligacions adquirides, l’aportació del 0,5% al Pla de pensions del personal al servei de
l’Administració, aportació que nosaltres proposem que s’inclogui a la nòmina.
USTEC·STEs (IAC) ha manifestat el seu rebuig a noves retallades, siguin del caràcter que siguin i ha
defensat, i defensarà el compliment del Conveni. En conseqüència, demana a l’Administració que apliqui
els conceptes del FAS tal com estan acordats, i en el cas que pensi modificar-los que convoqui la mesa
corresponent, és a dir la “Mesa Negociadora del Conveni”.
USTEC·STEs (IAC) no comparteix el discurs del nou Govern amb què volen justificar les retallades de
les contractacions i del nostre sou, s’oposa a les mesures que volen tirar endavant amb l’excusa que hi ha
una situació econòmica greu, ja que ens volen fer pagar la mala gestió dels recursos públics emparats en
una crisi que, en qualsevol cas, els treballadors i les treballadores no hem generat.
USTEC·STEs està en total desacord què es faci pagar la crisi al personal dels centres públics, ja que l’excusa que
no hi ha diners és falsa i el que cal és aplicar mesures que no carreguin el pes de la crisi sobre les espatlles dels
treballadors i treballadores de l’ensenyament públic.

No podem tolerar cap altra retallada i/o incompliment per part de l’Administació i farem tot el possible
per tal d’aconseguir el compliment de l’acord ja signat sobre la convocatòria del FAS-10.
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