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El text íntegre de la convocatòria del FAS-07es podrà consul-
tar a la web: www.sindicat.net

Beneficiaris
Pot prendre part en aquesta convocatòria el personal funciona-

ri docent no universitari que hagi prestat els seus serveis a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2007
en situació de servei actiu, o d'incapacitat temporal, o d'excedèn-
cia voluntària per tenir cura d'un fill o filla o d'un familiar fins a
segon grau mentre perduri el dret a reserva del lloc de treball.

En el cas que hi hagi més d'un membre de la unitat familiar tre-
ballant al servei de la Generalitat de Catalunya, només un podrà
demanar l'ajut per a un mateix supòsit de fet i de beneficiari. En el
cas de mort del titular també hi podran prendre part els familiars.

Proporcionalitat
El personal que tingui dret als ajuts i no hagi completat un temps

de 6 mesos de serveis durant l'any 2007, percebrà l'import de l'a-
jut aplicant els coeficients següents: fins a 90 dies de serveis: 33%
de l'ajut, de 91 dies fins a 180 dies de serveis: 66% de l'ajut. Llevat
de les modalitats d'ajut per sepeli, d'ajut excepcional, i d'ajut en el
cas de mort del/ de la titular, en què sempre serà del 100%.

Sol.licituds
S'hauran de presentar degudament emplenades segons el

model oficial al registre d'entrada, acompanyades de la docu-
mentació exigida (original o fotocòpia compulsada), malgrat que
hagin estat formalitzades via telemàtica al portal ÈPOCA.

Documentació a aportar
S'indica a les bases específiques la documentació demanada en

cadascuna de les diferents modalitats. En general i en el cas de
sol·licitar l'ajut per a despeses originades per l'atenció a altres
persones diferents del mateix funcionari sol·licitant (només en
les modalitats on això és possible) s'haurà d'aportar, si no s'ha fet
anteriorment per a la mateixa persona i en la mateixa modalitat,
a més de la documentació especifica de la modalitat, la següent:

En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del lli-
bre de família, la decisió administrativa o judicial d'acolliment
o tutela o el certificat del Institut Català d'Acolliment i
Adopció (ICAA).

En el cas de les parelles de fet d'unió estable heterosexual:
fotocòpia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en
escriptura pública o acta de notorietat de la convivència un
mínim de dos anys.

En el cas de parelles de fet d'unió estable homosexual: fotocò-
pia de l'acreditació de la unió estable formalitzada en escriptu-
ra pública.

En el cas de fills o filles majors d'edat, cònjuge o parella de fet
cal presentar, a més de la documentació indicada al primer
punt, una declaració jurada de la persona sol·licitant conforme
hi conviuen i estan al seu càrrec.

Els funcionaris en excedència per cura d'un fill o d'un familiar
o en comissió de serveis en una altra administració, hauran de
presentar a més el full de transferència bancària

Terminis i reclamacions
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies

naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà als tau-
lers d'anuncis i es podrà consultar via internet. S'establirà un
període de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la seva
publicació, per a l'esmena dels defectes formals produïts per la
no-aportació de la documentació requerida, com també per
poder efectuar les reclamacions escaients.

Un cop resoltes les reclamacions es publicarà la resolució defi-
nitiva amb els imports dels ajuts concedits, que també es podrà
consultar per internet. Contra aquesta resolució és podrà presen-
tar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la seva publicació.

A la pàgina web del sindicat: www.sindicat.net, s'avisarà opor-
tunament d'aquests terminis i es facilitarà l'accés a la llista pro-
visional i definitiva.

Bases específiques
1. Ajut per a persones disminuïdes

Disminució igual o superior al 33%, física, psíquica o senso-
rial de la persona sol·licitant mateixa, del cònjuge, de la parella
de fet, fills o filles, sempre que aquests convisquin i estiguin a
càrrec de la persona sol·licitant.

Cal aportar la certificació de disminució expedida per
l'ICASS. Si s'ha obtingut aquest ajut en la darrera convocatòria,
i s'ha certificat que la disminució té caràcter permanent, no cal
aportar de nou el certificat. Però si s'hi certificava la disminució
amb caràcter provisional, cal presentar un nou certificat en cada
convocatòria.

Import: per a disminucions iguals o superiors al 65%: 602
euros; per a disminucions entre el 33% i el 64%: 361 euros.

2. Ajut per a ascendents dependents
Pare, mare, sogre o sogra de la persona sol·licitant, amb un

nivell de dependència per a les activitats de la vida diària que
impedeixi la vida autònoma, i sempre que aquests estiguin a
càrrec de la persona sol·licitant.

Cal aportar un informe del metge de capçalera on es faci
constar que la persona beneficiària presenta un nivell de
dependència per a les activitats de la vida diària que impedeix
la seva vida autònoma, fotocòpia del llibre de família de la
persona beneficiària (no cal, si s'ha concedit aquest ajut a la
darrera convocatòria), justificació mitjançant la documentació
pertinent que els ingressos de la persona beneficiària són infe-

Bases de la convocatòria



3USTEC·STEs 
Eina Sindical d’Informació 395 / Febrer 2008

riors a 15.195 euros, declaració jurada del sol·licitant confor-
me el beneficiari està al seu càrrec i, en el cas que es tracti de
familiars polítics, fotocòpia del llibre de família del sol·lici-
tant o la documentació demanada a les bases generals per a les
parelles de fet (no cal, si s'ha concedit aquest ajut a la darrera
convocatòria).

S'adjudicarà un ajut màxim de 350,00 euros.

3. Ajut per a tractament odontològic
Despesa no coberta superior o igual a 300 euros (descomptat

l'ajut previst per MUFACE), per atenció a la persona sol·licitant
mateixa o als seus fills o filles en dentadura completa, superior
o inferior, implants osteointegrats, tractaments de gengivitis,
peces soltes, empastaments i endodòncies.

S'haurà d'aportar la factura i/o el rebut desglossat de la despe-
sa on figuri el número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la
data, el nom de la persona sol·licitant, el tractament rebut, la
conformitat de pagament i la signatura.

S'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa neta,
amb un màxim de 902 euros d'ajut.

4. Ajut per a ortodòncia
Tractaments d'ortodòncia per import superior o igual a 300

euros a la persona sol·licitant o als seus fills o filles.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que els indi-
cats a l'ajut per tractament odontològic.

5. Ajut per a pròtesis i adaptacions funcionals
Ulleres completes i lents de contacte, ulleres bifocals, mul-

tifocals i progressives, renovació de vidres, telelupa, vidres
telelupa, prismes, intraoculars, audífons, pròtesis capilars,
sabates correctores seriades, plantilles, cadires de rodes i
adaptacions funcionals de l'entorn de la persona (vehicle,
habitatge) en ocasió de situacions de disminució per a la per-
sona sol·licitant o els seus fills o filles. Per import no cobert
superior a 180 euros.

Condicions, documentació i import idèntics a l'ajut per tracta-
ment odontològic. En el cas de pròtesis oculars cal afegir un
informe mèdic.

S'adjudicarà un percentatge de fins al 20% de la despesa neta,
amb un màxim de 902 euros d'ajut.

6. Reducció de diòptries
Despeses superiors o iguals a 1.202 euros originades per la

intervenció de reducció de diòptries (amb làser o per altres mèto-
des) de la persona sol·licitant.

Cal aportar la factura i/o el rebut de la despesa on consti el
número de col·legiat o col·legiada, el NIF/CIF, la data, el nom
del sol·licitant, la conformitat de pagament i la signatura.
S'adjudicarà un import màxim de 271 euros d'ajut.

7. Ajut per a tractament de foniatria
Despesa superior o igual a 180 euros deguda a tractaments de

foniatria seguits per la persona sol·licitant.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en l'a-
jut per tractament odontològic.

8. Ajuts per a tractament de psicoteràpia.
Tractaments de psicoterapia incloent-hi els de conducta ali-

mentària anómala (anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa) i els
tractaments de conductes additives a substàncies tòxiques,
seguits per la persona sol·licitant o pels seus fills o filles, per
import superior o igual a 300 euros.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en l'a-
jut per a tractament odontològic.

9. Ajut per a tractament de persones afectades
per la malaltia celíaca

Per compensar part de les despeses en alimentació especial del
sol·licitant o els seus fills o filles que acreditin que pateixen la
malaltia celíaca.

Cal aportar certificat mèdic, no cal aportar factures.

Ajut màxim de 250 euros.

10. Tractaments de fertilitat
Despeses dels tractaments de fertilitat seguits per la persona

sol·licitant, del cònjuge o la parella de fet, superiors o iguals als
601 euros.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en l'a-
jut per a tractament odontològic.

11. Tràmits d'adopció
Es pagarà una sola vegada pel mateix fet causant. S'haurà d'a-

portar la fotocòpia del document que acrediti el pagament  de
l'informe de valoració psicosocial per a l'adopció emès durant
l'any 2007. S'adjudicarà un ajut màxim de 211 euros.

12. Ajut per natalicis i adopcions
S'haurà d'aportar la fotocòpia completa del llibre de família.

S'adjudicarà un ajut màxim de 241 euros per fill/filla.

13. Ajut per a llar d'infants
Despeses ocasionades per l'assistència de fills o filles de la

persona sol·licitant, majors de quatre mesos, escolaritzats en el
primer cicle d'educació infantil (cicle llars d'infants 0, 1 i 2
anys), en llars d'infants públiques o privades, amb exclusió del
mes d'agost.

La persona sol·licitant haurà d'aportar: rebuts normalitzats o
certificat del centre que acreditin la raó social, el NIF, el nivell
d'escolarització, els mesos d'escolarització i la quantitat abona-
da. S'adjudicarà un ajut màxim de 40 euros per mes.

14. Ajut per a colònies d'esplai
Assistència a colònies, casals d'estiu o esplais, dels fills o

filles d'edats compreses entre els tres i els disset anys com-
plerts durant l'any 2006, de cinc dies de durada o més que es
duguin a terme des del 22 de juny a l'11 de setembre, ambdós
inclosos. En resten excloses les activitats realitzades a l'es-
tranger.
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S'haurà d'aportar factura i/o rebut de la despesa on figuri el
nom de l'entitat organitzadora i el NIF, l'import de la despesa, la
durada de les colònies, casal d'estiu o esplai, el nom de la perso-
na sol·licitant, la conformitat de pagament i la signatura.
S'adjudicarà un ajut màxim de 49 euros per fill/filla.

15. Ajut per a estudis universitaris de fills i filles
Despeses de matrícula en estudis universitaris dels fills o filles

d'edats compreses entre el 18 i els 25 anys complerts durant l'any
2007, incloent-hi les titulacions pròpies de les diverses universi-
tats. També queden compresos els ensenyaments artistics supe-
riors, com també els estudis universitaris a l'estranger per a
alumnes superdotats.

Cal estar matriculat o matriculada per al curs acadèmic 2007-
2008, amb una despesa superior a 300 euros. En el cas de famí-
lia nombrosa la despesa haurà de ser superior a 180 euros.

En queden exclosos els ensenyaments de postgrau, els
ensenyaments d'extensió universitària i tots els estudis no reglats
conduents a una titulació no oficial (màsters, diploma de rela-
cions públiques).

Cal aportar fotocòpia de la matrícu-
la i del resguard que n'acrediti el paga-
ment. Si aquest document s'ha obtin-
gut a través d'internet, haurà d'estar
degudament segellat per l'entitat
corresponent (universitat, entitat ban-
cària) conforme s´ha efectuat la matrí-
cula i s'ha fet el pagament correspo-
nent.

En el cas d'estudis universitaris per
alumnes superdotats s'haurà d'aportar la
documentació que acrediti la condició de
superdotat.

S'adjudicarà un import màxim de 241
euros per fill o filla.

16. Ajut per defunció
Defunció en l'any 2007 del professor

o professora. L'import d'aquest ajut serà
de 1.805 euros.

17. Ajut per sepeli

Sepeli del cònjuge o parella de fet, o
de fills o filles sempre que aquests con-
visquessin i estiguessin a càrrec de la
persona sol·licitant. Cal aportar el certi-
ficat de defunció. Aquesta prestació és
incompatible amb l'ajut per defunció.
L'import d'aquest ajut serà de 455
euros.

18. Ajut excepcional
Despeses imprevistes de caràcter

excepcional i inevitable per raó de cir-
cumstàncies especials amb repercussió

econòmica extremadament gravosa d'afrontar, superiors a 3.000
euros i no previstes en aquesta convocatòria.

En cap cas tindran la consideració d'excepcionalitat l'adquisi-
ció d'habitatge o vehicles d'ús normal; els pagaments periòdics
corresponents a amortitzacions de crèdits hipotecaris o perso-
nals; les despeses derivades de circumstàncies personals o fami-
liars que per ser habituals han de ser tingudes en compte en la
planificació de l'economia familiar (despeses domèstiques per la
compra de mobles, reparacions de conservació i millores de l'ha-
bitatge); els estudis dels interessats o les despeses derivades dels
estudis dels seus fills (transports, residències universitàries,
menjadors escolars, activitats extraescolars, etc...). i les despeses
derivades de celebracions: casament, bateig, etc...

La persona sol·licitant haurà d'aportar la documentació acredi-
tativa de l'eventualitat al·legada com també de la despesa efec-
tuada. Quan la sol·licitud es fonamenti en situacions de dificul-
tat econòmica caldrà aportar la còpia completa de les declara-
cions de l'IRPF dels membres de la unitat familiar, documenta-
ció que acrediti els ajuts rebuts o, si escau, la denegació de la
sol·licitud de prestació de MUFACE o qualsevol altra entitat
asseguradora.
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Com ja és tradicional des de fa bastants anys, al mes de febrer (de
2008) es publicarà al DOGC la convocatòria per a la concessió

dels ajuts del Fons d'Acció Social per al personal funcionari docent
no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, corresponent a despeses realitzades durant l'any 2007.

Els ajuts del FAS-06 s'han cobrat puntualment al mes de de-
sembre de 2007 com corresponia dins de l'exercici econòmic, i
han estat, en general, els millors de tota la ja dilatada història del
Fons, encara que hi hagué certa inquietud entre els sol·licitants ja
que la publicació de la resolució definitiva es va endarrerir con-
siderablement (veure l'article FAS-06).

Malgrat que la regularitat en la publicació de les convocatòries,
que es repeteixen any rere any, pot fer pensar que el Fons està total-

ment consolidat, garantida la seva dotació econòmica i regulat el
seu increment anual, res més lluny de la realitat, ja que cada any
està en joc part de la seva dotació econòmica i cada quatre anys la
mateixa continuïtat del Fons (veure l'article "La dotació del Fons").

És important de recordar que, a més del Fons d'Acció Social
per al personal funcionari docent no universitari dependent de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, hi ha dins de la
funció pública un altre Fons d'Acció Social que pel que fa refe-
rència  al Departament d'Educació afecta el personal laboral. Cal
tenir en compte que els dos fons són diferents tant pel que fa al
personal que pot participar-hi com pels ajuts. Lamentablement es
continuen produint algunes errades a l'hora de sol·licitar-los que
originen perjudicis per al sol·licitants que s'equivoquen. Per tal
d'evitar-los llegiu l'article "Dos Fons diferents".

La convocatòria d'enguany és molt semblant
a la de l'any passat, i també es basa en el III
Acord General sobre condicions de treball del
personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa
General de Negociació de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, que vam signar el 10
d'octubre de 2005. Les diferències estan reco-
llides dins l'article titulat "Novetats".

El nostre desig és que aquesta convocatòria
del FAS-07 superi les anteriors quant a dotació
econòmica dels ajuts, grau de participació, agili-
tat administrativa en la tramitació tant per via
telemàtica com per la tradicional, disminució de
les escasses errades, acompliment dels terminis
igrau de satisfacció dels beneficiaris. Des del
nostre sindicat, USTEC·STEs, farem tot el pos-
sible per tal d'aconseguir-ho.

Portal Època
La presentació de les sol·licituds dels ajuts ha

de ser presencial al registre d'entrada, ja que a
l'imprès de la sol·licitud s'hi ha d'ajuntar la
documentació requerida, cosa que no és possi-
ble de realitzar per via telemàtica.

Malgrat que l'ús d'internet no ens eviti de fer un
desplaçament, la recomanada utilització del por-
tal Època, sí que ens pot ajudar a omplir correc-
tament la sol·licitud, en evitar possibles errades.
Però cal tenir en compte que:

1. Cal presentar la sol·licitud degudament sig-
nada (també la declaració jurada, si s'escau) al
registre d'entrada. En el cas contrari, (si es presen-
ta únicament per via telemàtica) la sol·licitud serà
automàticament exclosa, malgrat que es pugui
esmenar el defecte durant el període de reclama-
cions a la resolució provisional.

2. La sol·licitud ha de ser degudament "envia-
da" per internet. Si s'entra per Època a l'aplicatiu

Novetats
La convocatòria del FAS-07 presenta unes bases molt semblants a la de l'any

anterior. Cal destacar, però, que no es produeix cap increment ni cap disminució
en les modalitats d'ajuts, que continuen sent les mateixes. No obstant, algunes
modalitats sí que experimenten variacions en les seves bases específiques.

La principal diferència consisteix en la modificació parcial d'algunes modali-
tats en què s'amplien les prestacions, amb l'objectiu que tinguin cabuda en
modalitats ordinàries tots aquells ajuts que enguany i en anys precedents s'han
estat cobrint dins de la modalitat d'ajut extraordinari. D'aquesta manera es pre-
tén de generalitzar aquestes prestacions a la totalitat del professorat que es trobi
en les situacions recollides a les bases, i que fins ara no estaven contemplades i
només es podien sol·licitar dins de la modalitat d'ajut extraordinari.

Per aquest motiu, la modalitat 5, que fins ara compensava les despeses per prò-
tesis de diferents tipus, enguany s'incrementa i s'hi contemplen, a més a més, els
ajuts per despeses degudes a l'adquisició de cadires de rodes i a les adaptacions
funcionals de l'entorn de la persona (vehicle, habitatge), en ocasió de situacions
de disminució per a la persona sol·licitant o els seus fills o filles.

Per la mateixa raó, la modalitat 8 d'ajuts als tractaments de psicoteràpia,
inclou enguany per primera vegada, a més dels tractaments de conducta ali-
mentaria anòmala (anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa) que ja fa temps van
ser recollits, els tractaments de conductes additives a substàncies tòxiques,
seguits per la persona sol·licitant o pels seus fills o filles.

La modalitat 6 (reducció de diòptries) que es limitava en anteriors convo-
catòries a les intervencions de reducció de diòptries amb làser, es generalitza
a tot tipus d'intervenció de reducció de diòptries, i a més ja no és necessari
aportar a la sol·licitud cap informe mèdic.

Amb aquestes modificacions queda, almenys en teoria, buit de contingut el
concepte d'ajut extraordinari, que podria arribar a desaparèixer en pròximes con-
vocatòries en el cas que enguany no s'arribés a concedir cap ajut d'aquest tipus.

Per altra banda, es concreta l'edat requerida per tenir dret a l'ajut per estu-
dis universitaris dels fills i filles, que hauran de tenir edats compreses entre
els 18 i 25 anys complerts durant l'any 2007.

Fons d'Acció Social 2007
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de sol·licitud del FAS, però s'abandona el programa abans d'enviar
la sol·licitud, aquesta no es pot considerar introduïda, malgrat que
les dades parcials que hem introduït hi hagin quedat gravades. És
a dir, si no es presenta la sol·licitud per escrit dins dels terminis
previstos, simplement no hem presentat res al FAS.

FAS-06
El dia 17 de desembre de 2007 es va publicar la llista definiti-

va amb els imports dels ajuts del Fons d'Acció Social de 2006.
El retard en la publicació respecte a altres exercicis, no va afec-
tar el pagament dels ajuts, que es va efectuar uns dies més tard,
abans de l'inici de les vacances de Nadal.

Els imports dels ajuts concedits pel Fons han estat, malgrat
l'important increment de la plantilla de professorat que ha tingut
lloc durant aquest any, els millors de tota la història del FAS, un
fet que es produeix per segon any consecutiu.

L'endarreriment en la publicació de la llista definitiva ha estat
molt lligat a aquesta millora, ja que fins molt tard no es va saber
que la dotació del Fons s'incrementava en 1,5 milions d'euros
procedents de la distribució del 0,3% de la massa salarial previs-
ta al III Acord General sobre condicions de treball del personal de

l'àmbit d'aplicació de la Mesa General
de Negociació de l'Administració.

Dos Fons diferents
Tenim tendència a parlar del Fons

d'Acció Social (FAS) en singular, per tal
de referir-nos al Fons d'Acció Social per al
personal funcionari docent no universitari
dependent de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (FASD), que és
el que s'adreça als més de 66.000 funcio-
naris docents, (professorat de secundària i
mestres de primària i infantil) de
Catalunya independentment que la seva
situació administrativa sigui de funciona-
ris/es de carrera o d'interins/es, incloent-hi
els substituts/es.

Però no cal oblidar que també existeix el
Fons d'Acció Social per al personal funcio-
nari i interí d'administració i tècnic i per al
personal laboral de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, que pel que fa
referència al Departament d'Educació
afecta tot el personal amb contracte labo-
ral, com són, entre d'altres, el professorat
de religió.

Aquesta Eina que teniu a les mans infor-
ma exclusivament sobre el primer dels dos
fons, el FASD, (que anomenarem FAS, per
defecte) ja que la informació sobre el segon
fons apareix a les publicacions adreçades al
personal amb contracte laboral. Cadascú ha
de participar, òbviament, en la convocatò-
ria del FAS que li correspon. Apesar de tot,
encara es produeixen algunes errades a
l'hora d'omplir el formulari de sol·licitud.

Les prestacions cobertes per un i altre fons no són exactament
les mateixes, malgrat que hi ha coincidències. Tampoc, a pesar
de les similituds, els terminis de presentació són idèntics en un i
altre fons. A més, els formularis a emplenar són diferents, i indi-
quen clarament a quin Fons d'Acció Social correspon. Per tant,
s'ha de tenir cura d'omplir el formulari que toca, que, en el nos-
tre cas, és el de personal funcionari docent, i no omplir en cap
cas el de personal laboral, ja que es poden originar perjudicis per
als demandants que s'equivoquin.

La base 8 de la convocatòria del FAS estableix l'obligatorietat
de presentar la sol·licitud en el "model oficial", requisit que
implica l'exclusió automàtica de totes les sol·licituds presentades
en formulari diferent. Malgrat aquesta exigència, al FAS-06
s'han admès també, de forma excepcional, les sol·licituds en
model erroni sempre que s'hi demanin ajuts contemplats també
en la convocatòria del FASD i s'hagin presentat dins del termini
establert en aquesta convocatòria.

Els altres casos, o sigui demandes d'ajuts no inclosos a la con-
vocatòria del FASD, o presentats fora de termini, han estat
exclosos sense cap possibilitat d'esmena ni reclamació.

La dotació del Fons
La dotació del FAS, que va començar amb 100 milions de les antigues pessetes (uns

600.000 euros), s'ha anat incrementant any rere any. Malgrat tot s'està lluny d'assolir l'ob-
jectiu establert al primer acord d'arribar fins al 0,8% de la massa salarial total del col·lec-
tiu al qual s'adreça la convocatòria (mestres i professors de la xarxa pública de Catalunya).

D'una banda, els increments pressupostats no han estat prou importants com per
arribar a aquest objectiu, i de l'altra el col·lectiu de possibles beneficiaris s'ha incre-
mentat d'un forma que realment no es podia esperar fa alguns anys, a causa de la
recuperació de la natalitat per efecte de la immigració i com a efecte col·lateral de
la implantació de la sisena hora. En ser molts, en repartir toca menys.

Dins d'aquesta dinàmica, ja fa temps que els ajuts del FAS no inclouen noves pres-
tacions d'importància, com van ser al seu temps l'ajut per als estudis universitàris
dels fills (que es va implantar quan es va perdre tota esperança de recuperar la matrí-
cula gratuïta que hi havia abans de la Llei d'Autonomia Universitària) i l'ajut per
ascendents dependents (antecedent històric de la recent legislació, obtingut gràcies
a la fermesa i constància d'un afiliat que va arribar fins al síndic de greuges).

No obstant, i gràcies precisament a aquesta política restrictiva, s'ha aconseguit
dignificar a poc a poc l'import dels ajuts, que havien arribat en alguns casos a ser
unes quantitats realment ridícules. No és que ara es pugui dir que siguin gaire ele-
vades, però almenys s'han incrementat fins a poder parlar d'un FAS consolidat.

La dotació del FAS-06 a la passada convocatòria va arribar finalment a un import
de 7.177.681,14 euros, la quantitat més elevada de què mai s'ha disposat. No obs-
tant, al mes de febrer, quan es va publicar la convocatòria al DOGC, la dotació de
què es disposava era únicament de 5.427.672,27 euros.

Enguany ens trobem en una situació molt similar. Segons la quantitat amb què final-
ment es financiï el FAS-07, es podrà anunciar (i abans del mes de desembre) que hem
aconseguit millorar de nou els ajuts, o bé, en el pitjor del casos, que malgrat l'impor-
tant increment del professorat, si més no, no caldrà disminuir l'import dels ajuts.


