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Dimarts, 22 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ d'11 de març  de 2014 per  la  qual  es disposa la  inscripció  i  la publicació  de l'Acord de la Comissió  
Negociadora relatiu a l'annex sobre la Concessió d'Ajuts dels Fons d'Acció Social, derivat de l'Acord de condicions de  
treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Canovelles (codi de conveni núm. 08100012132013)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora relatiu a l'Annex sobre la Concessió d'Ajuts dels Fons d'Acció Social,  
subscrit pels representants de l'Ajuntament i per la representació dels empleats públics el dia 8 de novembre de 2013 i, 
de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic;  
l'article 2.1.h) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i  dipòsit de convenis i acords col·lectius de 
treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes 
d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007 abans 
esmentada.

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Negociadora relatiu a l'Annex sobre la Concessió d'Ajuts dels Fons 
d'Acció Social, derivat de l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Canovelles (codi de 
conveni núm. 08100012132013) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball  en funcionament amb mitjans 
electrònics dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb notificació a la Comissió 
Negociadora.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA RELATIU A L'ANNEX SOBRE LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL FONS 
D'ACCIÓ  SOCIAL,  DERIVAT  DE  L'ACORD  DE  CONDICIONS  DE  TREBALL  DELS  EMPLEATS  PÚBLICS  DE 
L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES.

Assistents.

Representació de l'Ajuntament:

Juan Francisco Garcia-Miguel Reyes.
Delfí Guilanyà Palenques.
Joan Mata Pelegrí.

Representació treballadors:

Manuel Matas Alonso (CSI-F).
Joaquín Lozano Daza (SPPM-CAT).
Ingrid Coll Margarit (CCOO).
Miguel Antonio Martínez Gea (CSI-F).
Pedro T. Pérez Zarzosa (UGT).

Reunides les persones esmentades el 8 de novembre de 2013, a les 12.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de 
Canovelles, i d'acord amb la legitimitat que atorga l'article 36.3 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per a la negociació  
de  les  matèries  i  condicions  de  treball  comunes  al  personal  funcionari  i  laboral  al  servei  de  les  administracions 
públiques,

ACORDEN:

1.  La  signatura del  text  de les  bases  per  a  la  concessió d'ajuts  del  fons  d'acció  social  dels  empleats  públics  de 
l'Ajuntament de Canovelles, que transcrit literalment és com segueix:
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"ANNEX AL VIGENT ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL SOBRE LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL FONS D'ACCIÓ 
SOCIAL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES.

Objecte i finalitat.

El Fons d'Acció Social de l'ajuntament de Canovelles té per objecte donar suport econòmic als empleats públics per 
sufragar despeses socials i sanitàries essencials no cobertes per la Seguretat Social ni per cap altre organisme.

Beneficiaris.

Amb caràcter general seran beneficiaris del Fons d'Acció Social, amb caràcter general, tots els empleats inclosos en 
l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'ajuntament de Canovelles vigent a partir de l'any 2013, amb 
una antiguitat mínima d'un any.

Queden exclosos de les prestacions del Fons d'Acció Social el personal no afectat pel vigent Acord de condicions de 
treball dels empleats públics de l'ajuntament de Canovelles.

Temporalitat.

El present text entrarà en vigor en la data de la seva aprovació per l'òrgan municipal competent, i tindrà la mateixa 
vigència que l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'ajuntament de Canovelles (2013-2015).

Comissió del Fons d'Acció Social.

Es constituirà la Comissió del Fons d'Acció Social, formada pels representants dels empleats públics que elaborarà la 
proposta de distribució del fons, que serà presentada a la Comissió Paritària per a la seva conformitat, la qual elevarà 
una proposta de Resolució a l'Alcaldia, per a la seva aprovació definitiva.

Quantia del Fons i Distribució del fons.

La quantia econòmica del Fons d'Acció Social serà fixada anualment en el Pressupost Municipal.

L'import final de cada ajut social dependrà de les retribucions íntegres fixes anual del sol·licitant.

A aquest efecte, la quantia estipulada per cada ajut es multiplicarà pel coeficient de proporcionalitat establert de la forma 
següent:

Retribucions anuals fixes (EUR) Percentatge sobre l'ajuda de cada concepte
Fins 22.000 100%
De 22.001 a 32.000 91%
De 32.001 a 42.000 83%
Més de 42.001 75%

El  personal  amb contractes  a  temps parcial,  percebrà  l'import  de  l'ajuda  en  proporció  de  la  jornada  efectivament 
prestada, en relació a la d'un empleat públic a jornada completa.

Cobertura del Fons d'acció social.

Els ajuts del Fons d'Acció Social es destinaran a cobrir les següents despeses sanitàries no cobertes per la Seguretat  
Social o altres organismes: Ajuts odontològics, òptics, fisioterapèutics i d'escolaritat.

- Oftalmologia: Compra i/o reposició de vidres d'ulleres graduades o lents de contacte graduades.
- Odontologia: Tractaments odontològics.
- Tractaments fisioterapèutics.
- Fills a càrrec amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.
- Ajuts d'escolaritat.
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El Fons d'Acció Social serà distribuït pels següents conceptes:

1. Una ajuda del 75% de l'import de la compra i/o reposició de vidres d'ulleres graduades o lents de contacte graduades 
per un import màxim de 300 EUR. Aquest concepte es podrà sol·licitar anualment.

2. Una ajuda del 75% de l'import de tractaments odontològics i fisioterapèutics per un import màxim de 300 EUR. Aquest 
concepte es podrà sol·licitar anualment.

3. Els empleats amb fills al seu càrrec, amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%, 
se'ls abonarà una quantitat anual de 2.800 EUR, amb els següents requisits:

a) Que el fill discapacitat no rebi ingressos superiors a 3.000 EUR anuals.
b) Acreditar el grau de discapacitat mitjançant document emès per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

4. Els empleats amb fills al seu càrrec, amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 66%, 
se'ls abonarà una quantitat anual de 3.500 EUR, amb els següents requisits:

a) Acreditar el grau de discapacitat mitjançant document emès per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

5. Els empleats amb fills al seu càrrec majors de quatre mesos, matriculats en el primer cicle d'educació infantil (cicle llar  
d'infants 0, 1 i 2 anys) en escoles bressol públiques o privades, se'ls abonarà una quantitat anual de 100 EUR per fill,  
amb els següents requisits:

a) Els sol·licitants hauran de formar una unitat familiar monoparental.

b) No rebre cap ajuda amb el mateix concepte.

c) Tenir al seu càrrec un/a fill/a dins el límit d'edat establert a l'apartat anterior.

d) A l'efecte, tenen la mateixa consideració els/les fills/es biològics/iques, els/les adoptats/des i els que estan en règim 
d'acolliment o tutela, sempre que estiguin matriculats en un centre d'educació infantil (cicle escola bressol).

Presentació i forma de les sol·licituds.

- Impresos:

Caldrà presentar al servei de recursos humans una sol·licitud on constaran les dades de l'empleat públic, els justificants 
i motius pels quals es demana l'ajut del Fons d'Acció Social.

Amb la sol·licitud, caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

Original de les factures corresponents als conceptes sol·licitats, que hauran de contenir les dades fiscals dels facultatius 
o  centres  mèdics i  la  descripció  detallada  dels  tractaments  o serveis  rebuts.  La factura  original  es  retornarà al/la 
sol·licitant segellada conforme s'ha presentat.

No seran vàlids els rebuts de pagaments fraccionats o a compte.

Altra documentació que justifiqui en cada cas els requisits exigits.

- Terminis:

Període de presentació Període meritat Abonament en nòmina
De l'1 de gener al 15 de gener de l'any següent (la data de la factura haurà 
de ser anterior a l'1 de gener de l'any corresponent.) 

12 mesos Dins el primer trimestre
del següent any

- Esmenes de la documentació:

En cas que la Comissió del Fons d'Acció Social detecti documentació errònia o incompleta, es requerirà al/la sol·licitant 
que l'esmeni en un termini màxim de 5 dies hàbils.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

62
01

40
00

56
4



4

Dimarts, 22 d'abril de 2014

8. Pagament de les ajudes.

El pagament dels ajuts del Fons Social s'efectuarà en nòmina dins el primer trimestre del l'any.

9. Disposicions addicionals.

Modificacions del reglament.

El present reglament és susceptible de modificació en funció de les necessitats d'adaptació al volum o característiques 
de les sol·licituds i de la quantitat econòmica disponible en cada moment.

Acords de la Comissió del Fons d'Acció Social.

La Comissió del Fons d'Acció Social decidirà sobre qualsevol incidència que es pugui crear arran de la sol·licitud d'una 
ajuda social, donant compte a l'interessat/da per escrit.

Registre de sol·licituds.

És generarà un expedient anual amb la referència dels beneficiaris, quanties i ajudes concedides."

Barcelona, 11 de març de 2014
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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