A propòsit del Fons d'Acció Social 2009 PAS-UB, QUE ES PUBLICARÀ PROPERAMENT,
el CAU i la CGT us volem fer saber:
Prèvia: per referir-nos al Fons d'Acció Social, deixarem de banda les nostres conviccions de que és el sistema
públic social qui hauria de donar l'empara necessària a les necessitats de tota la societat treballadora. Aquí
ens referirem -exclusivament- al que ara ens ocupa: el FAS del PAS-UB.
El Fons d'Acció Social (FAS) és un fons econòmic creat a partir d'una aportació de la UB equivalent a un
percentatge de la nostra massa salarial (enguany del 0,5%), per poder concedir ajuts a unes despeses
extraordinàries, però necessàries, originalment sufragades pel PAS-UB.
Entenem que el Fons d'Acció Social ha de tenir un fonament solidari entre i pel PAS, procurant més ajut per a
qui més ho necessiti. És així com entenem que la nova convocatòria del FAS-UB 2009 no s'atén a la concepció
del que ha de ser el Fons d'Acció Social.
Des del CAU i la CGT s’ha lluitat des de la constitució del FAS 2008 perquè el repartiment d’aquest fons
resultés ser inversament proporcional als ingressos de qui ho demana i ho necessita. Si vam acceptar un
repartiment lineal dels ajuts en el FAS 2008 va ser per motius d’urgència perquè sortissin les bases i perquè
CCOO es va comprometre a debatre seriosament els criteris de repartiment dels ajuts en funció dels ingressos.
Com ja ens tenen acostumats, han faltat a la seva paraula i en aquesta convocatòria no han volgut debatre-ho.
No és solidari ni és just que rebi el mateix ajut un PAS amb el sou G-I + clt A = 4.455€ mensuals, que un PAS
amb el sou G-IV + clt Q = 1.464€. No té la mateixa necessitat d'obtenir l'ajut del Fons d'Acció Social l'un que
l'altre (amb això, no afirmem que qui més cobra no hagi de rebre res de res).
Així com considerem extremadament vergonyós, que enlloc de pujar els ajuts a qui més ho necessita, aquesta
convocatòria preveu repartir un grapat miserable de monedes pel sols fet de tenir el carnet de soci de quelcom
club de lleure o d'un esportiu amb solàrium i sauna. Tot per un suprem objectiu de deixar la caixa del Fons ben
buida dels diners per veritables ajuts socials.
O sigui què ara que hi ha romanents d'exercicis anteriors, enlloc de fer un fons de previsió per necessitats
peremptòries del personal, l'objectiu d'aquesta convocatòria és el de repartir misèries a tothom; quan aquestes
miserables monedes, a la fi, no representaran res valuós per a ningú.
Digueu vosaltres: 25€ /any per clubs esportius, als que caldrà reduir les retencions aplicables, que us quedarà a
la butxaca? Però ara imaginem 1.000 sol·licituds d'aquesta mena i tindrem 25.000€ per disposar d'un veritable
Fons d'Ajut Social per companys/es que ho necessitin i ho acreditin.
També s'hauria i es podria augmentar l'ajut fins al 66% per tractaments específics i necessaris no coberts pel
sistema públic social o per ajuts de necessitat extrema i augmentar l'ajut per fill/a discapacitada de + del 50%
ampliant aquest ajut per altres discapacitats/des depenents del PAS-UB. Podríem continuar especificant altres
millores possibles, però sabem que ja ho heu entès bé.
No podem entendre ni compartir la filosofia imposada en aquest Fons d'Acció Social per part dels sindicats
CCOO i UGT de Junta i Comitè. Lamentem profundament què, per segon cop, hagin guanyat aquesta batalla i
que amb aquesta segona victòria es gastin tots uns diners acumulats que haurien de servir per fer un fons i una
acció social solidària veritable. Vergonyós i injustificable el seu comportament, i el fet que la Vicerectora
d’Administració i la Delegada del Rector per a la Societat i Envelliment donin lliçons als delegats i delegades de
CCOO i UGT sobre el veritable significat d’un fons d’acció social; malgrat tampoc hagi servit de res negant-se
a corretgir el seu comportament i a col·laborar en crear un Fons tal com cal.
Al CAU i a la CGT ho tenim ben clar: aquest no és el Fons d'Acció Social que volem pel PAS.
Continuarem lluitant fins aconseguir UN FONS MÉS JUST i SOLIDARI pel PAS-UB.
CAU i CGT, octubre 2010.

