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Ajut excepcional
La modificació més destacada és la desaparició de la moda-

litat d'ajut excepcional, la qual ja fa temps que estava en vies
d'extinció. De fet, en l'anterior convocatòria FAS-07 correspo-
nent a despeses realitzades durant l'any 2007 només se'n va
concedir un per part de la comissió.

El motiu de la pràctica desaparició d'aquest tipus d'ajut és
la incorporació en diferents convocatòries, amb les correspo-
nents modificacions i ampliacions de les seves bases, d'aque-
lles casuístiques que originaven la concessió d'aquests tipus
d'ajuts a diferents col·lectius de beneficiaris, com van ser l'ajut
per ascendents dependents, el tractament de fertilitat, adapta-
cions en habitatges i vehicles per a discapacitats, cadires de
rodes, tractament per conductes adictives, reducció de diòp-
tries, despeses per tràmits d'adopció, etcètera, que van passar
a ser considerats modalitats ordinàries.

D'aquesta manera, a poc a poc es va anar quedant buida de
contingut la modalitat d'ajut excepcional, i en l'actualitat úni-
cament era sol·licitada en quantitats significatives per a depe-
ses originades per intervencions quirúrgiques i tractaments
mèdics coberts per les prestacions de MUFACE o la seguretat
social, però realitzades fora de les entitats autoritzades per
aquests organismes, demandes que òbviament no eren accep-
tades.

L'aspecte positiu de la desaparició d'aquesta modalitat és la
disminució de la burocràcia que originava, ja que cada
demanda havia de ser estudiada individualment, per a final-
ment ser rebutjada.

L'aspecte negatiu serà la impossibilitat de detectar en un
futur per aquest procediment noves necessitats del col·lectiu
docent que facin possible la creació de noves modalitats d'a-
juts, com s'ha fet en anys anteriors.

És per això que es fa molt aconsellable a totes aquells perso-
nes que es trobin en la situació de no trobar en cap de les
modalitats d'ajuts existents a les bases de la convocatòria lloc
per a la seva sol·licitud, que facin arribar per escrit a la comis-
sió la seva demanda de forma raonada, en la seguretat que
serà estudiada amb tota atenció, i que si bé no podrà ser atesa
en l'exercici vigent, sí que podria incorporar-se a les següents
convocatòries si es detecta un interès general i ho permeten
les disponibilitats econòmiques existents.

Unificació de modalitats
La modalitat 4 "Ajut per ortodòncia" també desapareix i

queda inclosa dins de la modalitat 3 "Ajut per tractament
odontològic".

Aquesta modificació no suposa cap eliminació d'ajuts ni cap
reducció dels seus imports, sinó que, al contrari, pot beneficiar els
sol·licitants que no arribaven als 300 � de despesa mínima no cober-
ta per MUFACE, que era requisit per aconsseguir l'ajut en cadascu-
na de les  modalitats per separat, i que ara sí que podran arribar a
aquesta quantitat sumant les despeses de les dues modalitats.
Canvi de nom

La modalitat 1 "Ajut per a persones disminuïdes" passarà a
denominar-se "Ajut per a persones amb discapacitat", i la

modalitat 5 s'anomenarà "Intervenció quirúrgica per reducció
de diòptries. La modificació simplement suposa un canvi de
nom sense cap repercussió pràctica.

Foniatria i logopèdia
Amb motiu del reconeixement de malaltia professional: s'a-

fegeixeix el tractament le logopèdia, desapareix la despesa
mínima de 180 � i cal aportar un informe del metge foniatra
prescribint el tractament que origina la despesa.

Canvi de terminis
Per tal d'ajustar-se a la Llei de procediment administratiu, el

període de reclamacions a la resolució provisional serà de 15
dies hàbils, en lloc dels 20 dies naturals establerts en anteriors
convocatòries.

Participació telemàtica
Aquesta modificació no és general i en la pràctica només

afectarà un nombre molt reduït de casos del total de sol·lici-
tuds presentades.

Consisteix que, a partir d'ara i per primera vegada, es podrà
participar al FAS exclusivament per via telemàtica sense
necessitat de desplaçaments al registre per tal de presentar la
sol·licitud en  paper. Però això únicament serà possible en els
casos que no calgui adjuntar cap documentació a la sol·licitud.

Només afectarà els sol·licitants de les modalitats de "perso-
nes amb discapacitat" i de "malaltia celiaca" que ja hagin
obtingut l'ajut en l'anterior convocatòria i que, a més, no hagin
de presentar cap modificació en la seva situació per a aquesta
convocatòria.

No són gaires casos, però ja és un avanç i una comoditat. En
la resta de situacions continuarà sent obligatòria la presenta-
ció de la sol·licitud al registre com sempre.

Malgrat l'obligatorietat de la presentació de la sol·licitud al
registre en la gran majoria de casos, es recomana sempre
omplir-la a través del portal ÉPOCA i enviar les dades per
aquest mitjan, per tal d'evitar possibles errades de transcrip-
ció i facilitar el procediment administratiu.

Ascendents dependents
Caldrà justificar la dependència de l'ascendent mitjançant la

documentació pertinent, que no serà un simple certificat
mèdic sinó del Departament d'Acció Social i Ciutadania, tal
com queda recollit a la base específica corresponent que
podeu consultar en aquesta mateixa Eina.

Psicoteràpia
Caldrà aportar un informe del metge, motivat i actualitzat, on

manifesti la necessitat de rebre el tractament. Atenció: no pas del
metge privat que fa el tractament de pagament, sinó del metge
de MUFACE o Seguretat Social que es té assignat.

Parelles de fet
La documentació a aportar a partir d'ara serà la fotocòpia del

certificat d'inscripció en el registre municipal de parelles de fet, o
escriptura pública, o acta de notorietat de la convivència.

Novetats
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Ajut per a persones amb discapacitat
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,
amb certificació que la disminució té caràcter permanent, no
cal aportar de nou el certificat. Però si es certificava la disminu-
ció amb caràcter provisional  cal presentar un nou certificat en
cada convocatòria.

En el cas d'haver obtingut l'ajut en anteriors convocatòries i
no haver-hi  modificacions, es podrà fer la sol·licitud per via
telemàtica sense necessitat de presentar-la en paper al registre.

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

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
li impedeixi la vida autònoma, i sempre que estiguin a càrrec
de la persona sol·licitant.

Cal aportar fotocòpia del certificat de disminució i del resum
del dictamen tècnico-facultatiu de la revisió de la disminució
que determina la necessitat d'assistència de tercera persona
(que supera el barem de tercera persona), expedits per l'òrgan
competent del Departament d'Acció Social i Ciutadania o bé
per  resolució d'aquest mateix Departament on es qualifiqui el
grau i nivell de dependència on s'acrediti que l'ascendent te
una dependència d'algun dels següents graus: grau III (nivells
1 o 2) o grau II (nivell 2).

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 inferiors a 16.800 euros.

Declaració jurada del sol·licitant conforme el beneficiari
està al seu càrrec i, en el cas que es tracti de familiars polí-
tics, fotocòpia del llibre de família del sol·licitant o la docu-
mentació demanada a les bases generals per a les parelles de
fet (no cal, si s'ha concedit aquest ajut en la darrera convoca-
tòria).

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

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
o als seus fills o filles en dentadura completa, superior o inferior,
implants osteointegrats, tractaments gengivitis, peces soltes,
empastaments, endodòncies i ortodòncia.

S'haurà d'aportar factura i/o rebut desglossat de la despesa
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, el
justificant 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.

Ajut per a pròtesis
Ulleres completes i lents de contacte, ulleres bifocals, multi-

focals i progressives, renovació de vidres, telelupa, vidres tele-
lupa, prismes, intraoculars, audífons, pròtesis capilars, sabates
correctores seriades, plantilles, cadires de rodes i adaptacions
funcionals de l'entorn de la persona (vehicle, habitatge) en el
cas de situacions de disminució per a la persona 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 trac-
tament odontològic. En el cas de pròtesis oculars cal afegir-hi
l'informe mèdic.

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

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

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

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

Ajut per a tractament de foniatria
i logopèdia

Despesa deguda a tractaments de foniatria i logopèdia
seguits per la persona sol·licitant.

Documentació a aportar factura i/o rebut desglossat de la
despesa 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, el justificant de pagament i la signatura, i informe del
foniatra prescribint el tractament.

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

Ajuts per a tractament de psicoteràpia
Tractaments de psicoteràpia, incloent-hi els tractaments de

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

No s'inclouran dins d'aquesta modalitat els tractaments psi-
copedagògics, de reeducació del llenguatge, trastorns de lecto-
escriptura, ni de reforç educatiu.

Documentació a aportar i import a adjudicar igual que en l'a-
jut per a tractament odontològic. A més caldrà, aportar informe
mèdic motivat i actualitzat.

Ajut per a tractament de persones
afectes per la malaltia celiaca

Per compensar part de les despeses en alimentació especial
del sol·licitant o dels seus fills o filles que acreditin patir la
malaltia celiaca.

Cal aportar certificat mèdic i no cal aportar factures.
En el cas d'haver obtingut l'ajut en anteriors convocatòries i

Bases de la convocatòria
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no experimentar modificacions, es podrà fer la sol·licitud per
via telemàtica sense necessitat de presentar-la en paper al regis-
tre, ni aportar cap documentació. Ajut màxim de 250 euros.

Tractament de fertilitat
Despeses dels tractaments de fertilitat seguits per la perso-

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

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

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

d'aportar la fotocòpia del document que acrediti el pagament
de l'informe de valoració psicosocial per a l'adopció  emès
durant l'any 2008. S'adjudicarà un ajut màxim de 211 euros.

Ajut per natalicis i adopcions
S'haurà d'aportar la fotocòpia completa del llibre de famí-

lia. S'adjudicarà un ajut màxim de 241 euros per fill/filla nas-
cut o adoptat durant l'any 2008.

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

sona 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 nor-
malitzats o certificat del centre que acrediti la raó
social, el NIF, el nivell d'escolarització, els mesos
d'escolarització i la quantitat abonada. S'adjudicarà
un ajut màxim de 40 euros per mes.

Ajut per a colònies d'esplai
Assistència dels fills o filles d'edats compreses

entre els tres i els disset anys complerts durant l'any
2006 a colònies, casals d'estiu o esplais, 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 res-
ten excloses les activitats realitzades a l'estranger.

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 persona sol·lici-
tant, el justificant de pagament i la signatura. s'ad-
judicarà un ajut màxim de 49 euros per fill/filla.

Ajut per a estudis universita-
ris 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 2008, incloent-hi les
titulacions pròpies de les diverses universitats.
També hi queden compresos els ensenyaments
artístics superiors, com també els estudis universi-
taris a l'estranger per a alumnes superdotats.

Cal estar matriculat o matriculada per al curs acadè-
mic 2008-2009, amb una despesa superior a 300 euros.

En el cas de família nombrosa la despesa només haurà de ser
superior a 180 euros.

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

Cal aportar fotocòpia de la matrícula i del resguard que n'a-
crediti el pagament. Si aquest document s'ha obtingut a través
d'internet, haurà d'estar degudament segellat per l'entitat
corresponent (universitat, entitat bancària) conforme s´ha
efectuat la matrícula i se n'ha fet el pagament corresponent.

En el cas d'estudis universitaris per a 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.

Ajut per defunció
Defunció durant l'any 2008 del professor o professora.

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

Ajut per sepeli
Sepeli del cònjuge o parella de fet, o de fills o filles sempre

que aquests convisquessin i estiguessin a càrrec de la persona
sol·licitant. Cal aportar el certificat de defunció. Aquesta pres-
tació és incompatible amb l'ajut per defunció. L'import d'a-
quest ajut serà de 455 euros. 

Com és el Fons d'Acció Social
A finals de febrer es publica al DOGC la convocatòria per a la conces-

sió dels ajuts del Fons d'Acció Social per al personal funcionari docent
no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. Dotat enguany de forma inicial amb 6.111.172,09 � que
esperem puguin ser incrementats.

La convocatòria 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.

Ala convocatòria del FAS-08 pot participar-hi tot el professorat de l'ensen-
yament públic, tant de primària com de secundaria, que ha treballat durant
l'any 2008 (tot l'any o una part) com a funcionari (tant de carrera, com inte-
rí o substitut). Està destinat a sufragar en part despeses realitzades durant
l'any 2008, d'acord amb les bases per les quals es regeix la convocatòria.

Es recorda que a més del Fons del qual tractem en aquesta Eina (FAS-
08), anomenat oficialment: "Fons d'Acció Social per al personal funcio-
nari docent no universitari dependent de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya", es convoca dins del marc de la funció públi-
ca catalana un altre Fons d'Acció Social, anomenat oficialment "Fons
d'Acció Social per al personal funcionari i interí d'administració i tècnic
i per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya" que també afecta personal del Departament d'Educació
com el PAS i el personal amb contracte laboral (entre d'altres el profes-
sorat de religió) i del qual s'informarà en el seu moment, en una altra
publicació del sindicat.

Cal tenir molt en compte que els dos fons són diferents tant pel que
al personal que pot participar-hi com per les bases que regulen la con-
cessió i el tipus dels ajuts. Lamentablement, es continuen produint
algunes errades a l'hora d'omplir la sol·licitud, que originen perjudicis
per al sol·licitants, i que són molt fàcilment evitables. 
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Beneficiaris
Poden prendre part en aquesta convocatòria el personal fun-

cionari docent no universitari que hagi prestat els seus serveis a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya durant l'any
2008 en situació de servei actiu, o d'incapacitat temporal, o d'ex-
cedència 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 tre-
ball, o en situació d'excedència per violència masclista.

En el cas que hi hagi més d'un membre de la unitat familiar
treballant al servei de la Generalitat de Catalunya, només un
d'ells podrà demanar l'ajut per a un mateix supòsit de fet i de
beneficiari. En el cas de mort del titular també hi podran pren-
dre 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 2008, percebrà l'im-
port de l'ajut 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. Excepte en 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 EPOCA,
excepte en el cas recollit a l'apartat de novetats.

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

en cadascuna de les diferents modalitats. A nivell 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, a més de la
documentació especifica de la modalitat, la següent:

En el cas de fills, filles o cònjuge: fotocòpia completa del llibre
de família o la decisió administrativa o judicial d'acolliment
o tutela, o certificat del Institut Català d'Acolliment i
Adopció (ICAA).
En el cas de la parella de fet convivent: fotocòpia del cer-
tificat d'inscripció en el registre municipal de parelles de
fet o escriptura pública o acta de notorietat de la convi-
vència.
En el cas de fills o filles majors d'edat, cònjuge o parella de
fet cal presentar, a més de la documentació indicada al pri-
mer punt, una declaració jurada de la persona sol·licitant
conforme conviuen i estan al seu càrrec.
En cas de fills i filles cal aportar les dades (nom, cognoms i
NIF) del cònjuge i omplir la casella corresponent.

Els funcionaris en excedència per cura d'un fill o d'un fami-
liar o en comissió de serveis en una altra administració, i els
beneficiaris de l'ajut per defunció, hauran de presentar, a més,
el full de transferència bancària.

Terminis i reclamacions
El termini per a la presentació de sol·lici-

tuds 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 taulers d'anuncis i es podrà con-
sultar via internet. S'establirà un període de 15
dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la
seva publicació, per a l'esmena dels defectes
formals provocats per la no-aportació de la
documentació requerida, com també per poder
efectuar les reclamacions oportunes. 

Un cop resoltes les reclamacions es publicarà
la resolució definitiva amb els imports dels
ajuts concedits, que també es podrà consultar
per internet. 

Contra aquesta resolució és podrà presentar
recurs de reposició en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la seva publica-
ció, previ al recurs contenciós administratiu
que es pot interposar en el termini de dos
mesos.

A la pàgina web www.sindicat.net, s'avisarà
oportunament d'aquests terminis i es facilitarà
l'accés a les llistes provisional i definitiva.

Convocatòria FAS-08

Important
Text íntegre de la convocatòria

Es podrà consultar a la web www.sindicat.net.

ÉPOCA
Per participar al FAS, utilitzeu el portal ÉPOCA.

Cal consultar la resolució provisional
Per tal d'evitar situacions desagradables, es recomana consultar la reso-
lució provisional.
La data de publicació i els terminis apareixeran a la pàgina web
www.sindicat.net.

Esmenar errades o defectes
Cal esmenar les possibles errades o  defectes dins del termini de recla-
mació establert. En cas contrari no es podrà aportar la documentació
requerida, i es perdrà el dret a gaudir de l'ajut.

Ajut per als  fills o filles
Si demaneu algun ajut per als vostres fills o filles, no oblideu omplir la
casella amb el NIF del cònjuge. És indispensable per tenir dret a l'ajut.
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Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net

F a justament un any, publicàvem que "Els ajuts del
FAS-06 s'han cobrat puntualment al mes de desem-
bre de 2007 tal com corresponia dins de l'exercici

econòmic, i han estat, a nivell general els millors de tota
la ja dilatada història del Fons". Malauradament ja no
podem tornar a dir el mateix.

A les dues convocatòries pagades amb anterioritat a la del
2008,  a les quantitats destinades als fons d'acció social s'hi
van afegir 1M i 1.500.000 euros respectivament, provinents
del repartiment del fons addicional del 0,3% de la massa
salarial bruta del personal docent.

Aquests fons addicionals pactats a l'acord 2005-08 de la Mesa
General per a tots i totes els empleats i les empleades públics es
concretaven després a cada marc de negociació sectorial en
funció de la totalitat de la massa salarial de cada sector i es
negociava el seu repartiment per a millores salarials de dife-
rents col·lectius o per a determinades mesures específiques.

Per a l'any 2008, el 0,3% de la massa salarial del personal
docent representava segons l'Administració, 7.237.606,18
euros. No obstant, a l'hora de negociar el repartiment,
l'Administració volia destinar 1.750.000 euros per a despe-
ses generades per les gratificacions de la jubilació LOE
(abans LOGSE)  i el pagament del mes de juliol als substi-
tuts, unes despeses provinents d'altres acords que ja s'ha-
vien pressupostat en un altre capítol i ja s'havien abonat; per
tant, al nostre parer, volia recuperar diners del nostre salari
per efectuar uns pagaments que només corrresponien a
l'Administració.

L'entestament de l'Administració en aquest punt va tren-
car les negociacions i va fer impossible dedicar una partida
d'aquests fons, que podria oscil·lar entre 1.500.000 i 2M d'eu-
ros, a incrementar com en anys anteriors, la quantia dels
ajuts socials.

Per tant, si be és cert que s'han cobrat quan calia, enguany
els imports dels ajuts s'han reduït en relació amb els de l'any
anterior.

Aquesta política, per part del Departament, suposa un
menyspreu i un frau per al conjunt del professorat i és total-
ment inadmissible,  ja que suposaria l'eliminació d'unes
quantitats que han d'estar destinades en la seva totalitat a
millores salarials reals.

La manca d'acord amb el Departament no implica pas
perdre els diners, o que el departament es quedi amb els 7
M, sinó que s'haurà de continuar negociant fins arribar un
acord per al seu repartiment. Per tant, el FAS podria veure-
's incrementat en altres convocatòries posteriors.

Continuarem treballant per tal d'aconseguir unes millors
prestacions per a la convocatòria que ara s'engega. A la nos-
tra pàgina web: www.sindicat.net, hi trobareu tota la infor-
mació sobre les gestions realitzades i les possibles millores
aconseguides. 

FAS-07: l'Administració
disminueix l'import dels ajuts


