PER AL PERSONAL FUNCIONARI
MILLORES SOCIALS
Article 23. Fons social
L'Ajuntament es compromet a dotar d'un fons per aquests ajuts que es fixa anualment en
3.500 EUR La distribució d'aquest fons serà com a màxim del 60% de l'adquisició d'objectes i
material mèdic no recollit en les prestacions de la Seguretat Social així com dels treballs
necessaris que comportin per a la seva aplicació o implantació d'aparells auditius, òptica,
odontologia, ortodòncia, pròtesis i ortopèdia en general, i també del 30% per despeses per
acupuntura, homeopatia i medicació homeopàtica, sempre que siguin tractaments aplicats i/o
recomanats per metges especialistes. En el cas concret de les muntures d'ulleres l'ajut es
computarà només computarà sobre la base màxima de 150 EUR de la factura.
Per a tots els casos la base màxima que computarà de la suma del total de les factures
presentades serà de 700 EUR per persona i any. A tal efecte les factures hauran de desglossar
els conceptes així com en el cas de les ulleres l'import dels vidre i el de la muntura.
Els pagaments s'efectuaran seguint els criteris acordats per la Comissió de Seguiment a
l'efecte, prèvia presentació de la factura corresponent a final de l'exercici pressupostari
corresponent i de forma proporcional a les peticions presentades.
Les peticions s'hauran de formalitzar abans del 30 de setembre de cada any de les despeses
ocasionades des de l'1 d'octubre del període anterior, i es liquidaran en la nòmina del mes de
novembre. S'haurà de presentar la factura corresponent, que justifiqui la despesa i que indiqui
que l'empleat és el pacient que requereix el servei. En el cas que les peticions superin l'import
del fons es procedirà a la reducció proporcional de totes les peticions.
Article 24. Ajudes familiars
L'Ajuntament atorgarà les ajudes familiars que s'especifiquen a continuació:
a) Pel naixement o adopció d'un/a fill/a: 208,00 EUR.
b) Per mort d'un/a fill/a o de la parella: 484,00 EUR.
En el supòsit que ambdós pares treballessin a l'Ajuntament de Torelló, només un d'ells rebrà
aquest ajut.
Article 25. Ajut per a fills amb discapacitat
Els funcionaris que tinguin al seu càrrec fills discapacitats psíquics, físics o sensorials, amb un
grau superior al 33% segons certificat del CAD de la Generalitat que hi convisquin i no tinguin
ingressos propis procedents d'altra administració, rebran un ajut especial de 200 EUR cada
mes. Aquest ajut es veurà minvat en la quantia si els ajuts per aquest concepte en el nucli
familiar (inclòs aquest ajut), són iguals o superiors al salari mínim interprofessional. En aquest
cas percebrà només l'import que resti per arribar al salari mínim interprofessional. L'empleat
que rebi aquest ajut haurà de presentar una declaració anual conforme es compleix aquest
requisit.

Article 26. Pla de pensions
L'Ajuntament farà una aportació de 100 EUR anuals, o la part proporcional pels mesos
treballats en aquell any, per cada funcionari de carrera o funcionari interí amb una antiguitat
mínima de 2 anys, al Pla de pensions que l'Ajuntament té subscrit per als seus empleats.
L'aportació es realitzarà el mes de desembre.
Aquest article restarà suspesa la seva aplicació fins que l'Estat permeti la realització
d'aportacions a plans de pensions.
Article 27. Assegurança per mort o malaltia
La corporació contractarà una pòlissa d'assegurança en favor del personal al seu servei, la qual
garantirà, com a mínim, les següents cobertures:
a. Per mort derivada d'accident de treball 45.000 EUR.
b. Per gran invalidesa derivada d'accident de treball 90.000 EUR.
c. Per invalidesa permanent (absoluta o total) derivada d'accident de treball 90.000 EUR.
d. Per invalidesa permanent parcial derivada d'accident de treball 30.000 EUR.
Article 28. Assistència jurídica
L'Ajuntament garantirà l'assistència i la defensa jurídica del personal funcionari al seu servei,
per raó de conflictes derivats de la prestació del servei, llevat dels supòsits que el funcionari
hagi actuat amb negligència, engany o mala fe degudament acreditat mitjançant sentència
judicial ferma, en els quals l'Ajuntament podrà exigir el reintegrament de les despeses
efectuades per a la defensa i representació del funcionari.
Article 29. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
L'Ajuntament mantindrà contractada una pòlissa de cobertura de les indemnitzacions que es
vegin obligats a satisfer els funcionaris de l'Ajuntament per danys ocasionats a tercers pel
desenvolupament e les seves funcions al servei de la Corporació que no puguin ésser
imputables a imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància
inexcusables, dol o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les normes, provats per
sentencia judicial ferma. La mateixa assegurança cobrirà el pagament de les costes i despeses
judicials, incloent-hi les fiances que puguin ésser exigides a l'assegurat per garantir la seva
responsabilitat.
Article 30. Renovació del permís de conduir
L'import de la renovació del permís de conduir, quan sigui necessari per al desenvolupament
de la seva feina, correran a càrrec de l'Ajuntament.
Article 31. Bestretes
Els empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, que es trobin en situació
d'actiu i alta en la nòmina de la corporació, podran demanar una bestreta reintegrable, sense

interès a compte de les retribucions a percebre durant el proper any per un import màxim d'1
o 2 mensualitats a retornar en 10 o 14 mesos respectivament a partir del mes següent a
l'atorgament de la bestreta, per atendre situacions urgents de la seva vida, tals com processos
administratius o judicials d'execució de deutes, desnonaments, accés, reparació o
manteniment de l'habitatge habitual, malalties personals o del nucli familiar, despeses de
matrícula personals o dels fills, pagament de deutes a altres administracions, i en general per
aquelles qüestions que es puguin considerar de necessàries a la vida ordinària.
L'import total de les bestretes concedides a tot el personal de l'Ajuntament en cap cas no
superarà la quantitat de l'1% del capítol 1 del pressupost de la corporació.
En supòsits especials la corporació podrà incrementar l'import de la quantia assenyalada, en
funció de la disponibilitat de tresoreria de la corporació.
No es podrà atorgar cap altre avançament al personal que no tingui liquidats els compromisos
adquirits anteriorment.
En el cas de finalització de la prestació de serveis s'haurà de liquidar la totalitat del deute amb
caràcter previ a la finalització de la relació.
La petició s'haurà de formalitzar per mitjà d'instància presentada al registre general abans del
dia 20 de cada mes, seran resoltes per resolució de l'alcalde i es faran efectives a la nòmina del
mes.
Article 32. Ajut reintegrable extraordinari en supòsits d'extrema gravetat
1. En supòsits d'extrema gravetat que comportin greus dificultats econòmiques i que hagin
estat ocasionats per catàstrofes climatològiques, incendis o accidents, el personal comprès en
l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord percebrà un ajut econòmic reintegrable, equivalent a 2
mensualitats de les seves retribucions ordinàries íntegres, aportant la justificació en cada cas.
2. El reintegrament d'aquests ajuts extraordinaris s'efectuarà transcorregut 1 any des de
l'atorgament, subjectant-se a aquest efecte a les mateixes regles que regulen les bestretes.
3. El gaudir d'aquest ajut extraordinari no serà incompatible amb el gaudi de bestretes.

PER AL PERSONAL LABORAL
MILLORES SOCIALS
Article 23. Fons social
L'Ajuntament es compromet a dotar d'un fons per aquests ajuts que es fixa anualment en
3.500 EUR. La distribució d'aquest fons serà com a màxim del 60% de l'adquisició d'objectes i
material mèdic no recollit en les prestacions de la Seguretat Social així com dels treballs
necessaris que comportin per a la seva aplicació o implantació d'aparells auditius, òptica,
odontologia, ortodòncia, pròtesis i ortopèdia en general, i també del 30% per despeses per
acupuntura, homeopatia i medicació homeopàtica, sempre que siguin tractaments aplicats i/o
recomanats per metges especialistes. En el cas concret de les muntures d'ulleres l'ajut es
computarà només computarà sobre la base màxima de 150 EUR de la factura.
Per a tots els casos la base màxima que computarà de la suma del total de les factures
presentades serà de 700 EUR per persona i any. A tal efecte les factures hauran de desglossar
els conceptes així com en el cas de les ulleres l'import dels vidre i el de la muntura.
Els pagaments s'efectuaran seguint els criteris acordats per la Comissió de Seguiment a
l'efecte, prèvia presentació de la factura corresponent a final de l'exercici pressupostari
corresponent i de forma proporcional a les peticions presentades.
Les peticions s'hauran de formalitzar abans del 30 de setembre de cada any de les despeses
ocasionades des de l'1 d'octubre del període anterior, i es liquidaran en la nòmina del mes de
novembre. S'haurà de presentar la factura corresponent, que justifiqui la despesa i que indiqui
que l'empleat és el pacient que requereix el servei. En el cas que les peticions superin l'import
del fons es procedirà a la reducció proporcional de totes les peticions.
Article 24. Ajudes familiars
L'Ajuntament atorgarà les ajudes familiars que s'especifiquen a continuació:
a) Pel naixement o adopció d'un/a fill/a: 208,00 EUR.
b) Per mort d'un/a fill/a o de la parella: 484,00 EUR.
En el supòsit que ambdós pares treballessin a l'Ajuntament de Torelló, només un d'ells rebrà
aquest ajut.
Article 25. Ajut per a fills amb discapacitat
Els empleats que tinguin al seu càrrec fills discapacitats psíquics, físics o sensorials, amb un
grau superior al 33% segons certificat del CAD de la Generalitat que hi convisquin i no tinguin
ingressos propis procedents d'altra administració, rebran un ajut especial de 200 EUR cada
mes. Aquest ajut es veurà minvat en la quantia si els ajuts per aquest concepte en el nucli
familiar (inclòs aquest ajut), són iguals o superiors al salari mínim interprofessional. En aquest
cas percebrà només l'import que resti per arribar al salari mínim interprofessional. L'empleat
que rebi aquest ajut haurà de presentar una declaració anual conforme es compleix aquest
requisit.

Article 26. Pla de pensions
L'Ajuntament farà una aportació de 100 EUR anuals, o la part proporcional pels mesos
treballats en aquell any, per cada empleat de carrera o empleat interí amb una antiguitat
mínima de 2 anys, al Pla de pensions que l'Ajuntament té subscrit per als seus empleats.
L'aportació es realitzarà el mes de desembre.
Aquest article restarà suspesa la seva aplicació fins que l'Estat permeti la realització
d'aportacions a plans de pensions.
Article 27. Assegurança per mort o malaltia
La corporació contractarà una pòlissa d'assegurança en favor del personal al seu servei, la qual
garantirà, com a mínim, les següents cobertures:
a) Per mort derivada d'accident de treball 45.000 EUR.
b) Per gran invalidesa derivada d'accident de treball 90.000 EUR.
c) Per invalidesa permanent (absoluta o total) derivada d'accident de treball 90.000 EUR.
d) Per invalidesa permanent parcial derivada d'accident de treball 30.000 EUR.
Article 28. Assistència jurídica
L'Ajuntament garantirà l'assistència i la defensa jurídica del personal al seu servei, per raó de
conflictes derivats de la prestació del servei, llevat dels supòsits que l'empleat hagi actuat amb
negligència, engany o mala fe degudament acreditat mitjançant sentència judicial ferma, en els
quals l'Ajuntament podrà exigir el reintegrament de les despeses efectuades per a la defensa i
representació de l'empleat.
Article 29. Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
L'Ajuntament mantindrà contractada una pòlissa de cobertura de les indemnitzacions que es
vegin obligats a satisfer els empleats de l'Ajuntament per danys ocasionats a tercers pel
desenvolupament de les seves funcions al servei de la Corporació que no puguin ésser
imputables a imprudència temerària amb infracció de reglaments, negligència o ignorància
inexcusables, dol o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les normes, provats per
sentencia judicial ferma. La mateixa assegurança cobrirà el pagament de les costes i despeses
judicials, incloent-hi les fiances que puguin ésser exigides a l'assegurat per garantir la seva
responsabilitat
Article 30. Renovació del permís de conduir
L'import de la renovació del permís de conduir, quan sigui necessari per al desenvolupament
de la seva feina, correran a càrrec de l'Ajuntament.
Article 31. Bestretes
Els empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni, que es trobin en situació
d'actiu i alta en la nòmina de la corporació, podran demanar una bestreta reintegrable, sense

interès a compte de les retribucions a percebre durant el proper any per un import màxim d'1
o 2 mensualitats a retornar en 10 o 14 mesos respectivament a partir del mes següent a
l'atorgament de la bestreta, per atendre situacions urgents de la seva vida, tals com processos
administratius o judicials d'execució de deutes, desnonaments, accés, reparació o
manteniment de l'habitatge habitual, malalties personals o del nucli familiar, despeses de
matrícula personals o dels fills, pagament de deutes a altres administracions, i en general per
aquelles qüestions que es puguin considerar de necessàries a la vida ordinària.
L'import total de les bestretes concedides a tot el personal de l'Ajuntament en cap cas no
superarà la quantitat de l'1% del capítol 1 del pressupost de la corporació.
En supòsits especials la corporació podrà incrementar l'import de la quantia assenyalada, en
funció de la disponibilitat de tresoreria de la corporació.
No es podrà atorgar cap altre avançament al personal que no tingui liquidats els compromisos
adquirits anteriorment.
En el cas de finalització de la prestació de serveis s'haurà de liquidar la totalitat del deute amb
caràcter previ a la finalització de la relació.
La petició s'haurà de formalitzar per mitjà d'instància presentada al registre general abans del
dia 20 de cada mes, seran resoltes per resolució de l'alcalde i es faran efectives a la nòmina del
mes.
Article 32. Ajut reintegrable extraordinari en supòsits d'extrema gravetat
1. En supòsits d'extrema gravetat que comportin greus dificultats econòmiques i que hagin
estat ocasionats per catàstrofes climatològiques, incendis o accidents, el personal comprès en
l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni percebrà un ajut econòmic reintegrable, equivalent a 2
mensualitats de les seves retribucions ordinàries íntegres, aportant la justificació en cada cas.
2. El reintegrament d'aquests ajuts extraordinaris s'efectuarà transcorregut 1 any des de
l'atorgament, subjectant-se a aquest efecte a les mateixes regles que regulen les bestretes.
3. El gaudir d'aquest ajut extraordinari no serà incompatible amb el gaudi de bestretes.

