ACTA DE LA SESSIO PLENARIA DEL DIA 11 DE FEB R E R D E 1 9 8 3 , A M B C A R A C T E RE X T R A O R D I N A R I
A 1c a l d e - P r e s i d e n t
II.Im.

Sr.

Tinents
En
En
En
En
Na
En
En
En

Joan Cornet

i

Prat

d I AIcaIde

Jordi
Marsal i Muntalá
Pere Oms i Pons
Ramon Puig i Soler
Ranon Llatjos
i Planas
Maria-Teresa
Vitajeliu
i Roig
Ramon Majó i Ltuch
Josep Sorinas
i Nogués
Josep-Agustí
Garriga
i Caro

Consellers
Nf
Nt

Nr
En
Na
En
En
En
Nr
Nl

En
En
En

Eduard Bohigas i Santasusagna
Enrie Casasayas i Brichs
Ignasi
Perramon i Carrió
Ltuís
Tuneu i Roca
Maria-AngeIs
Torrens
i Vila
Valentí
Brunet i Corrons
Jordi
Perez i Picas
Joan Garriga
i Rovira
Emili
Martinez
i Ballester
Andreu Descals i Codina
Josep Empez i Garcia
Francesc GuilIomia
i Lasheras
Francesc CanaI i Serrano
=========

Absents

justificats

Na Concepció

Absents

sense

Riu

justificar

En Manuel

Cano iN

Secretari

General

En José-Javier
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A la Casa Consistorial
de la Ciutab
del Manresari
essent dos quarts
de dues del migdia,
del dia onz'e de febrer
de
mil nou-cents
vuitanta-tres,
es reuneixen
sota 1a presidéncia
deI Sr.
AIealde,
i en primera
convocatbri_a,
els senyors esmentats
abans i a lfobjecte
de celebrar
sessió
extraordinária,
prévia
del PIe Municipal,
convocatbria
a ltefecte.
Obert
Iracte
es passá a tractar
dels
gurat,s en tt0rdre
de Convocatória,
resolent-se
els termes que a continuació
es relacionen.
1.-

fien

APROVACIOACTA ANTERIOR:

dia
2.-

assumptes
tots
ellsr

Es procedí
a aprovar
d
e
G
e
n
e
r
actual.
31

HISENDA I

lracta

de Ia

sessió

celebrada

eI

ADMINISTRACIO:

'I, DI UNA OPENACIO DE
DE MANRESA
MPORTDE 2OO MILIO
Es va llegir
el dictanenr
Itadopció
dels següents aeords:

€n

el

TRESORERIA PER UN

quat

es

proposava

n1. ConcerLar amb 1a Caixa drEstalvis
de Manresa o
altra
entitat,
bancária
de 1a loealitat,,
una Operació
de
per un import
tresoreria
pessetes,
de 200.000.000
á1 tipus drinterés
p€r a cobrir
legalment
est,ablert,r
el dbfimomentani de la tresoreria
cit
municipal,
1a qual es concretará
en una pblissa
de crédit
o tletra
de canvi.
2, Que, per aI pagamenf dels
interessos
i comissions que es derivin
de lresmentada
operació,
srhabiliti
en eI Pressupost
Ordinari
de Ifexercici
de 1983 Itimport
corresponent.
deI que disposa Ia vigent
3. Que, en aplicació
lIei
de rbgim local
i altres
disposicions
concordants,
1a devolució
de ltimport
de 1a present
operació
de tresoreria
haurá de eancel.lar-se,
en LoL cas en Ia data de Iiquidació det Pressupost
0rdinari
de 1983.
4. Que es faculti
a ItI1.1m.
per aI tránit
con en dret
calgui,
Iissa
de Cré¿it
o LIebra
de canvir

Sr. Alcalde,
tan ampli
i signatura
de Ia pó€m eI seu casfr.

Intervé
eI Sr. MarsaI Muntalá,
exposant que en lrany
per 1a Corporació
1979, ia
es formalitzá
anterior,
una
per 100 nilions
de Tresoreria
operació
de pessetes,
essent aquestes
operacions
de práctica
normal i corrent
en
i que demostren Ia insuficiéncia
eIs Ajuntaments
dels reeursos i Ia irregularitat
amb que aquests es produeixen,
degut unes vegades a Ia paralitzaeió
dels procediments
en
els Tribunals
eeonómic-administratiu
i altres
vegades per
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problemes de gestió
tribufária,
tant
muni{ipaf
com estatal.
En aquesta situació
passarj sense fer una
és difícir
operació
¿e tesoreria
i encara que lrany
passat es formaLiLzá per 60 milions
de pessetes
i aquest any es pensava
rebaixar-Ia
a 50 milions,
aixb no ha estat
possible
per
diferents
circunstáncies,
entre
quals
les
destaca
en
primer
11oe Ia gestió
i recaptació
de ra lticbneia
fiscar
que és un impost
peró
municipal,
que gestiona
lrEstat.
Les quotes
de rricéncia
fiseal
havien
dfexperimentar
un
increment
entre
e1 200 i eI 300l i que en alguns
casos
arribava
e1 600 u 800f i en altres,
com en el_ sector
petroquímic,
srhan produit
baixes en la quota.
Malgrat
tot,
a pesar
dels
increments,
pocs ingresos,
srhan produÍt
doncs ltapricació
de 1a infornática
ars antedecents
exisüents,
no ha aconseguit
uns llistats
eorrectes
i váren
haver
d I anar
a declaracions
voluntáries
amb un 60% de
complinent,
la qual cosa ha generat
un increnent
mig en
e1 rendiment
drun 1601"r €D 11oc deI 250l" esperat
i,
ademés, dins dtaquest
rendiunent stha repartit
un percentatge
quedant encara més quantifat.
reduit
Amb Itoperació
de tresoreria,
es pretén
renovar
lroperació
0e 60 ni lions
posar
de I r any passat
i
at
dia
els pagaments pendents que stanaven
fent
a tres
nesos i
que ara es situen
en sis
o set mesos de retrassament
i
que representent
entre
eIs dos conceptes
uns ZZO milions
de pessetes.
Les previsj-ons
que
de 1983, perneten
afirmar
per participacions
de lrEstat,
han dtarribar
encara més
de 22 milions
per joc 6 nilions
de pessetes;
de pessetes
i per 1licéncia
fiscal
60 milions,
Ia qual cosa, unit
a
Ia quantitaf
de T2 milions
pendents
de pessetes,
en el
Tribunal
econónie administratiu,
ens concorda amb eIs ZZO
milions
abans esmentats.
Si aixó
no funcionés
així.
és
convenient
arribar
a aquesta
operaeió
de tresoreria
de
200 nilions
peF a aconseguir
de pessetesr
Ia normalitat
en eI pagament.
El Sr.
Perramon i
que 1a magnitud
Carrió,
diu
del
que es proposa con operació
crédit
justide tresoreria,
fiea
la convocatória
per la tarda
de la sessió
i no al
presenta
migdia.
Ltoperació
una diferéncia
forta
en relapassat i és de destacar
ció amb la de lfany
que en lrinforme de Itlnterventor
p
o
s
s
i
b
l
e
es recull
1a
dificultat
per a retornar
el crédit
i e1s interessos.
Al I982,
dl
fer
eI pressupost,
se sabia que hi havia parüides
inflades, de rendinent
aleatori
i durant
Itesmentat
ahyr srha
pogut saber e1 ritme
al qual es produien
eIs ingressos
i
e1 rendiment
dels
mateixos.
Per t,ant no srha seguit
la
política
d I altres
anys de contenir
Ies despeses fins
a
p€p a fer-1es
final
dtanyr
concordar
aI ritme
indels
gressos,
i per aixó Ia tiquidació
de 1982 produirá
un dbq
u
e
podrá arribar
ficit
a 100 milions
de pessetes,
IÉr
qual
cosa,
?denés,
d thipotecar
a una altra
corporació,
també fripotecará
les inversions.
No hi ha hagut una actitud fermar
€nfront
de ItAdninistració
CenüraI,
davant el
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retrassament

no votará

de1

paganent

en contra

de

Ies

de 1'operacióf

en atáilció

que hi

ha

persones que han de cobrar,
tampoc votará
afirmativament,
perque
r
o
peració
representaria
donar
soporb
a
1
per
i
tant,
s r abstindrá.

E1 Sr. Majó i Lluch,
intervé
que ha de fer didient
precissions
ferents
sobre el procediment
seguit:
Es diu
en el dictamen que es deuen diners
i que srhan de pagar i
per aixó es proposa una operaeió
de créait;
exisieix
un
informe
conjunt
de secretaria
i rnt,ervenció
sobre la legalitat
de rracord
i es parra
del
rímit
náxim draquest,a
operació
i
anem quasi
ar
límit
i
existeix
un informe
drrntervenció
que adverteix
sobre les
dificultats
de ra
devolució
aet crédit.
No sabem com srha arribat
a la necessit'at
de formalítzar
aquesta
que suposará
operaeió,
una cárrega
drinteressos
de 35 milions
de pessetes,
peró
aquesta
operació
no es pot explicar
druna forma verbar,
sense números i
tirant
problemes
els
a fora.
Ja havia
sol.licitat,
el seu grup un informe
preguntant
pel rendiment de 1es parficipacions
de rrEstat
i per la imposició
per a que se 1i digués quant fartava
municipar
per a cobrar.
Quant pugen els manaments de pagament pendents
de
cobrament?,
que sembla que van a 350 nilions
de pessetes;
i la data de les factures
més antigues?,
doncs hi ha factures
de més dtun any. stha repefiC
que ra gent no cobrava i que no es portava
contror
de la despesa,
doncs es
passen propostes
per a lrexecució
que porten
dfobres
fetes més dtun any i després es tarda
també én
les
factures
i en pagar-res,
Lal com srinsistia
e" pn r olvr aú rr t i n a
Comissió Permanent, i tenint
t,ambé en eompte que eI 1g de
gener es demaná un informe
sobre ra sifuació
de tresoreria,
anb er fi
de tenir-ho
abans de prendre
ra decissió
draquesta
operació.
En canvi saben coses com que res facqueden en er caraixos,
tures
que ra gent tarda a eobrar i
per aixó es carreguen
1es facturesr
güe es disparen
les
subvencions,
que no hi
ha
per
comptabilitat
árees
i
ponéncies,
que eIs padrons
plens
estan
dferrades
que
i
srhipoteca
part
en una quarta
el pressupost
de 1983. per
aixó es demana que quedi sobre la taula
lfassunpte
per a
milror
estudi
i informació
i,
en cas de no acceptar-se
aquesta petició,
com el seu grup no es responsable
dfaquesta gestió
económica,
srabsfindrá.
El Sr. Oms i Pons, i.ntervé dient
que li
preocupa com
a problema que és, lfimport
de Itoperació
de tresoreria,
que hipoteca
eI pressupost
i ademés li
perque no
sorprén
esperava que fos draquesta
quantitat,.
Després de Ies vacances dresti.u
havia
denanat informaeió
per a saber qu¿
es el que passaria
p
r
o
v
e
i
d
o
r
s
,
amb els
que no cobraven,
i
se Ii
que aixó
contestá
perque el major
tenia
solució,
import
de Ia recaptació
srobtindrá
part
en lrúItima
de
Irany;
aixó no ha estat
així
i Itinforme
sol.licitau
se
facilita
li
amb data 15 de gener i amb Ia proposta
dtuna
per la
operació
de tresoreria
de 200 nilions
de pessetes.
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insuficiéncia
de dades i actuant
de form{ no usual per Ia
conf ianga que 1i ha merescut 1r Equip de lGovern, va tenir
per aquestes dades i se li
interbs
que proceva informar
dent de 1982 hi havia
pendent
de pessetes,
340 milions
t
h
i
t
quals
entre
les
s
inclouen
I operació
de 1982. Si
lrany
1982r €s recaptaren
124 milions
de procedents
de
1 t any 1981,
i
si
el
Sr.
que en aquest
MarsaI
diu
any
1983r €s recaptaren
160 mil-ions
del
1982, encara falten
per a cobrir
180 milions
el pressupost
passat.
de ltany
Sabia que existia
un desequilibri
inicial
de 30 a 35 niperó el que no sabia era que lrexislions
de pessetes,
r
a
v
a
n
t
p
r
o
jeete
téncia
de
I
de Pressupost
per
elaborat
per a 1982r orr es preveia
lrlnterventor
un dbficit
de 190
nilions
de pessetes,
amb 1a qual cosa els númeos coneorden i
de forma dramática.
Se sent
trist
i li
sap greu
per
dir-h o,
trobar-se
en campanya electoral
que no
i
srentengui
eom a postura
peró és conscient
electoralista,
que votant
aquesta
operació,
pont,
no voten
un cré¿it
sinó
un dbficit,
i si
vota
afirnativanent
és en atenció
aIs proveidors,
doncs no queda altra
per als
alternativa
altres
anysr eüe gastar
menys i ad¡ninistrar
dtuna altra
manera i per aixó expressa aquí la seva preocupació
profunda i enérgica.
El Sr.
Garriga
i Caro, diu que de tot
el que fins
queden dues coses elares:
al^a stha
exposat,
una és que
srha adninistrat
malament, gastant
més de1 compte i sense
que no sthan presenfat
eontrol;
i ltaltre
per
antecedents
a documentar eI dicbamen i nonés srhan donat números verp€r Ia qual cosa está dtacord
balsr
gue Ifassumpte
quedi
per a niIlor
sobre
Ia taula,
documentació
i dins
druns
dies
tornar-lo
a votar.
Si aixó
no es fa així
eI seu
grup s ?abstindrá.
EI Sr. Perranon i Carrió,
diu que no conei.x Irinforme drlnlervenció,
referent
aI Pressupost
de 1982 i
expressa
per
seva protesta
Ia
amagar-Io.
Respecte
a Ies
quanfies
recorregudes
davant els Tribunals
Económic-Adnipoden respondre
nistratiu,
o a recursos
de ciutadansr
eü€
creuen que tenen raó legal
i que eI tribunal
se la donará,
per picaresca
o a recursos
interposats
aI ser més
baixos els interessos
gue els de mercaü i en
de garantia
tot
cas demana que es publiquin
eIs noms dels recorrents
en recursos
de nés de 2OO.O0O pts.
Es evident
una mala
gestió
per dos moLius,
de la Ponbncia drHisenda
falta
de
control
despeses
de Ies
sense acomodar-1es
a1 ritme
i
quantia
dels ingresos
i raons drelectoralisme.
EI
que és dificit
Sr.
Marsal
Muntalá,
i
diu
fer
pressuposbos
per ltAdministració
LocaI,
i
en aquest país,
demana a1s companys de Consistori,
que stinformin
sobre
Ia situació
económica que hi ha en altres
municipis
de
característiques
similars
i veuran 1a diferbncia
dtaquest
sobre aquells.
Confeccionar
un pressupost
no és cosa fáperque els diferents
que ara juguen,
ciI,
faetors
no són
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els

mateixos

que

feien

funcionar

mecanibmes

tradicionals

i que ara no funcionen. En er nostre munlicipi ra voruntat
política
de fer coses no coincidia
anb el ritne de la má-

quina adniistrativa,
peró a?a aquest
ritne
s rha aconseguit
i per aixó es gasta tot
el que hi ha previst
en La
políticar
voluntat
r€flexada
ppessupost.
en el
euan es
feu eI pressupost
ningú va dir
de fer-ho
genés baix i,
neralment,
els numeros són una cosa i les t,écniques pressupostáries
altres,
i fof
aixó no ho diu com a disculpa
per 1a bona o dolenta
gestió,
sinó
eon una situació
de
fet que no és el eas de quarificar-ra
con dramática,
sinó
con dificil
i que Lé mecani-smes per a que es pugui anar
solucionant.

Havent-se
demanat que quedi sobre la taula
eI dictamen, e1 Sr. Alcalde
proposa la declaració
per
drurgéncia
a poder passar a Ia votació,
obt,enint-se
14 vots a favor
de Ia urgéncia,
emesos pels grups del pSC-pSOE i CiU, 6
pSUC,
vots
en contra
de 1a urgéncia,
pels
grups
deI
CC-UCD
i
2
absteneions
grups
dels
del
PSAN
i
Independent.
Declarada
Ia
urgóncia
es passá
a Ia
votacÍó
¿et
dictamen,
obtenint-s
14 v o t s
grups
a favor
dels
del
pSUC,
PSC-PS0E i
CiU i
8 abstencions
grups
dels
deI
CC-UCD, PSAN i Independent.

3.- SECRETARIA GENERAL:

c o L . L E G r A c r oD E D o s F U N c r o N A R rrsE c -

ffin
NIS

DIADPIINISTRACIO

GENERAL

ATS DE BAR
Es va IIegir
e1 dictamenr
Itadopció
dels següents acords:

ALS IL.LTRES
A
€h

el

qual

COL.LEGIS

es

proposava

rr1. Designar als funcionaris
técnics
drAdministració
General,
Sra. Rosa Maria Pintó
i Mestres i eI Sr. MiqueI
Salneron
i Casbro,
Lletrats
dfaquest
Ajuntanent;
facultant
a cadascún dfe11s,
per fer quantes actuacions
siguin
per a Ia millor
necessáries,
defensa
dels inte¡urídica
ressos draquesta
Corporació.
2. Facultar
a lrII.Im.
Sr. AIcaIde-Presidentr
lfatorgament
de Poder General per a Pleits.

Fep a

Ies despeses de Col. legiació,
3. Satisfer
d tanbdós
funcionaris,
en lrIl.lustre
CoI.legi
dfAdvocats
de Barcelona i en I I I1. lustre
CoI. legi
d I Advocats
de Manresa; i
que pugen Ia quantiLat
aproxinada
de 59.000 pts.;
fent-se
entrega de Itesmentada
quantitatr
p€r meitat,
a cada funcionari,
anb eI carácter
de rra justificarrr.
posfa
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Realit,zada
votació
ordinária
fou aprovada per unanimitat.

i

ratificant,

1a

pro-
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3.2.

DICTAMEN PER A DEIXAR SENSE EFECTE L I EFICACIA DE
LIACORD PLENARI DE 3 DE MAN DE 1982 SOBRE INCLUSE PROVA OBLIGAT
P O S IC I O N S P E R
PLACES DE PLANTILLA.

Es va tlegir
eI
lradopció
del següenb

dictamen,
acord:

en

el

qual

es

proposava

ilDeixar

en suspens Ifeficácia
de lracord
adoptat, per
lrAjuntament
Ple draquesta
CorporacÍ_ó, en sessió
del dia
3 de marg de 1982¡ €h la part que fa referéncia
a la incrussió
dtun exercici
de earácter
obtigatori
i elininatopi,
consistent
en 1a rearíLzacíó
dfuna prova de coneixenent
de 1a llengua
caüa1ana i
drun
altre
de carácter
psicot,écnic
en er prograna mínin de les convocatóries
que
faci
per a cobrir
aquest ajuntament
praces
de plantilla
de personal,
mantenint-se
aquesta suspensió
que per
fins
parü de 1a sara Segona drho contenciós-Administratiur
€s
pronuncii
que L6 pendenb o es promulgui
en e1 recurs
la
11ei de normalibzacLó
de Ia Llengua Catalana.
Mantenint-se
Iteficácia
peI que fa refede Itacord
réncia
a lfexigbncia
de la prova de earácter
aritnétic
en
e1 programa dtAuxiliars
dtAdministració
Generaltt.
E1 Sr.
Perramon i Carrió,
que no está
diu
dracord
anb eI dictamen
i vot,ará en contra,
perque entén que no
poden anar endarrera
dtun acord que és de justíeia
i que
t
expressa
própia
p
o
I
í
t
i
c
a
Ia
voluntat
de I Ajuntament,
dtanar nornalítzant.
la llengua
per a que els adcatalana
ministrats
puguin
per lrAdministraeíó,
ser atesos
en Ia
seva própia
llengua
i no és procedent
atendre
e1 recurs
dtalguns
Col.legis
que no entenen aquesta
Professionals,
políticar
pep 1a qual cosa eI més adequat és esvoluntaü
perar
que eIs
tribunals
resolguin
sobre
Ia validesa
de
l taeord municipal.
Et Sr. MarsaI i Munbalá, diu que aquesta situació
és
que presenten
dtaquelles
per un costat
poIíIa voluntat
tica
i el sentiment
i per aIt,ra problemes
adninistratius
p
e
rsonal
i de situació
det
afectaf.
La suspensió
Oe Iracord és momentánia i srha de reconduir;
i pet moment no
que es deixi
vol
dir
a un costat
Ia catalaniLzació
sinó
que es persegueix
que tres
faeilitar
persones de IfAjunpuguin
tament
a It0posició
per a cobrir
accedir
places
que venen ocupanf i que per diverses
circumstáncies
adninistratives
sthan anat endarrerint,.
El Sr.Oms
i Pons, diu que aquest és un dictamen que
peró que darrera
no 1i agradaria
votar,
de les posicions
polítiques
hi
poden dir
ha els
funcionaris
que a
i
si
Espanya estem rloapalitzatsrt,
també podem dir que a Espanya hem de procurar
per a que la nornalLLzaci-ó
mouretns
sraconsegueixi
i es resolgui
a nivell
del Parlament,
i en
1fámbit
de lrEstat.
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EI Sr. Majó i Lluch,
que en fquest
manifesta
dic
men és difieil
fer una votaeió
correcba,
doúcs si bé
tan dfacord
en que el catalá
es mantingui,
malgrat
q
u
e
p
r
e
senta
com
es
també ta supressió
de la prova psi
técnica
i en aquesta supressió
estan dracord,
consid
que ho més correcte
és abstenir-se.

taestot
coera

El Sr. Perramon i Carrió,
diu que lracord
de suspensió afecta
a La supressió
de 1es proves en totes
les convocatóries
a Ies places,
siguin
convocatóries
impugnades
o Dor i deixant
Iteficácia
de lracord
que es promulfins
gui la Llei
de Normalització
de la Llengua catalana
o eL
Tribunal
resolgui;
1a qual cosa ens pot portar
un any o
més de demora, quan ho correete
que Ies proves inseria
pugnades quedin paralitzades,
perque 1a culpa es deu als
peró
Col.1egis
Professionals;
que no es reeuren Ies
reixinr
stexigeixi.
eü€ la prova de catatá
Sotnés el dictamen a votació
p e r 18 v o t s
és aprovat
a favor,
dels grups de1 PSC (PSC-PSOE), CiU, CC-UCD i Independent,
1 vot, en contra
deI grup det PSAN i 3 abstencions del grup deI PSUC.
3.3.DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO DE PLANTILLA DE PERSONAL.
Es va llegir
el dictamen,
lradopció
dels següents acords:
t f1 .
pressen,

en

eI

qual

es

proposava

Modificar
en eIs termes que a continuació
srexIa plantilla
de personal
draquest
Ajunt,anent:

-técnic
a)
Creació
d t una plaga
de Delineant,
Auxiliar
t
d Adninistració
Especial,
coeficient
2t 3, nivell
6-.
b) Creació dtuna plaga de Técnie Superior
en Informática
Teenie Superior
dtAdninistració
nspecial,
4
coeficient
nivell10-.
Dracord amb eI que disposen
els arts.
9 i següents
del Reglament de Funcionaris
dtAdministració
Local,
28 i
següents del ReaI Decret
i con3046/77 de 6 dt0xtubre,
cordants,
en relació
amb la 11ei 40/81,
sobre Régim Jurídic de 1es Corporacions
Locals.
2. Vincular
una plaga de Técnic
dtAdministració
Ceneral
a lrexigéncia
de reunir
e1 requisit
dtestar
en possessió
de 1a fit,ulació
específica
de Llicenciat
en Ciéncies
Econóniques
o bé Llicenciat
en Ciéncies
Empresarial s.
De conformitat
amb el que disposa
ltart.
del
3er.3
Decret
689/ 1975, de 21 de Marg r €h relació
amb Ia Llei
40/81, sobre Régim Jurídic
de les Corporacions
LoeaIsfr.

ta
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Reali-Lzada votació
per unaninitat.

ordinária

fou

aprovada

1a propos-
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quarts
Essent tres
de tres
srabsentá
de 1a
Sessions , €l
Sr.
Conseller,
Enric
Casas yas i
deixant
drintervenir
a partir
det punt 3.4.

SaIa de
Brichs,

3 . 4 . D I C T A M E N S S O B R E C O N T R A C T A C I OD E P E R S O N A L .
Es va llegir
el
dictamenr
Iradopció
dels següents acords:

€tr

el-

qual

es

proposava

trConfractar
p€r
a
PABL0 MACIAS FL0nESr
exercir
peI període
funcions
dt0perari,
conprérs
entre
e1 dia
1
de febrer
i
eI 30 de Juny de 1983, amb una retribució
mensual de 53.895 pts.r
més una paga extra
de Nadal de
42.195 pts.,
una paga de JuIioI
de 42.195 pts.,
una paga
extra
dfoetubre
de 6.703 pts.
i una paga de participaeió
en beneficis
de 28.273 pts.,
a satisfer
dins del pÍ-rner
trinestre
de lrany.
Totes Ies pagues srentenen
en Ia part
proporcional
que correspongui.
q
u
e disposa
Al empap deI
Irart.
25.2 deI R.D. 3046/77,
de 6 dr0ctubre'r.
tfContractar
a PERE CABnERA MASSANESTp€r a exercir
pel període
funcions
drArquitecter
comprbs entre el dia 1
de febrer
i
eI
desembre
de
1983,
i
amb una
3 1 de
retribució
0e 108.000 pts.
mensuals,
més d.ues pagues extres
proporcional
de 58.687 pbs.
cadascunar
€n 1a part
que corresponguitf .
rrContractar
a R0SER TORRA I BASTARDASTpef exercir
funcions
de Metge de Salut
escolar
drEGB, p€1 període
comprbs entre
If1 de febrer
i eI 31 de desembre de 1983,
i amb una retribució
mensual de 75.300 pts.
A lrempar deI
que disposa ltarticle
25.1 deI ReiaI Decret 3046/TT, de 6
dr0ctubrerr.
Realitzada
votació
ordinária
dels dos primers
dictamens r p€ferents
a Ia contractació
de Pabto Macias Flores
i Pere Cabrera Massanés, foren aprovats
per unanimitat,.
que desit,Ja
plantejar
Et
Sr.
Martinez,
diu
dues
qüestions
diferents:
una referent
a Ia contractació
druna
persona per cine mesos i lraltra
referent
a Ia contractaeió de 1a metgessa
de salut
escolar.
Respeete a 1a primera qüestió,
el Sr. MarsaI diu que es tracta
druna persona que ha estab ja contraetada
i que actualment
substique és de baixa,
peró que com que tretueix
a una altra
podrá conLinuar.
balla
bé, després
Respecte a 1a segona
qüestió
el Sr. Martínez
manifesta
e1 seu desacord amb eI
plantejament
de la qüestió
i proposa que per al servei
de
salut
escolar,
es contraeti
a una persona amb dedicació
completa i a través
de concurs,
sense acudir
a la fórmula
dracomplir
una jornada
de trebaII,
nitjangant
contracte
púbIiques.
amb dues administracions
EI

6 5 2 14

Sr.

Llatjos

i

Planas,

diu

que li

preocupa

el

tema
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de la salut
escolar
i de la cultura
perque no
sanitária,
ha de limitar-se
nonés a Ia visita
dels nens i a Ia profi1áxis,
sinó que ha de comprendre tanbé tteducació
sanipares
tária
dels
nens,
i
mestres.
Si
el
servei
no es
presta
pels
pels
netges
de A.P.D.,
ni
deI Centre
dtHigiene
rural
de Ia GeneraliLat,
que aquest
é" encessari
servei
stinstrumenti
professional
amb amplitud
i complet,
per un metge, si bé considera
que aquest servei
ha dfinstrunentar-se
des de 1a Generalitat,
anb equips adequats i
amb ámbit conarcal.
Srobserva
un interés
anagat a Irhora
de contractar
el servei
de salut
escolar,
a ta netgessa
Roser Torra,
que es posá per a que
amb eI mateix interés
es contractés
com a metge deI
Centre
d I Higiene
Rural,
draquesta
Ciufatr
otr havia dues places dfotorino
i oculis
ta,
i es eontracta
a Ia persona que no és ni oborino
nT
oculista
ni pediabra.
La informacióp
donada per l-tAl-ca1de, des de la Conissió
de SaniLaL,
és que Ia conLractació
per aI Centre drHigiene
Rural de Roser Torra,
era proviquer €h tot
sional
i
cas,
que es tenia
el
coneixenent
dtaquesta
contracfaci-ó,
és que anb data 9 ¿e juny,
srhavia rebut
un comunicat de 1a Generalitat,,
amb aquesü noDes de Ia Generalitat,
nenament.
que eI
srha
informat
j
a
responsable
q
u
e
de1 nonenament,
encara
no está en el
que no havia anat pels
departament,
és cert
carrers
buscant un netge per al Cent,re drHigiene
rural
de Manresa,
sinó que ho havia fet davant Ies instáncies
repetides
de
lrAIcaIde
de Ia Ciut,at.
En les
actes
de la Comissió de
Sanitat,
es recull
1a dada que eI Dr. LIatjos,
demana explicacions
a ItAlealdia
sobre aquesta
actuació
i consta
que aquestes
quan aixó
explicaeions
s rhan donat
no és
0bt,inguda 1a eontractació
per aI centre
així.
drHigiene
rural,
es presenta
a Ia conissió
PermanenL def 15 de sep€r a encarregar
tembre,
una proposta
de despesesr
a Roprofessional
ser Torra,
la realitzaeió
drun treball
sobre
salut
escolar
i
peró en
aquest
trebalt
no s t ha vist,
1rúltima
sessió
de la Comissió de Sanitat,
es troba
una
proposta
draquest
per a treballar
metgessa, oferint-se
en
1a salut
escolar
i assignant-se
un sou per a eIla
i un
per a una ATS. EI Sr. Alcalder
altre
vE dir
en la Conissió que aquest tema no es tractaria
encara i que aquesta
proposta
srestudiaria
i en lraeba
de la Comissió de Sanique es presentaria
tal;,
consta
1a contractaeíó
de Roser
quan ho cert
Torrar
€R un próxim Ple,
va ser que davant
que es feren a la Comissió respecte
les observacions
a Ia
procedéncia
de no eontractar
encara a un metge per a Saper
Iut escolar,
davant Itoferta
de Roser Torra,
srafirná
que aquesLa contractació
IrAlcaldia,
no es faria
sense 1a
de
Conissió
confornitat
1a
de
Sanitat.
En
aquest
que si per a qualsevol
ha de fer-se
sentit
constar
11oc
de treball
de lrAjuntanentr
s€ segueix
eI t,rámit
de la
celebració
d I aquest concurs,
eI cas de contractar
un metge per a salut
escolarr
ño ha de fer-se
nai a dit,
dones
requereix
una setecció
segons conpetbneia
i especialitat,
que en La forna
que suren conpte,
doncs ha de tenir-se
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ten els metges de ItUniversiüat,
proves de
han de su!erar
selecció
com a Metges interns
residents
il de permanenga
perque a un Iloc
en eIs Hospitals,
dtespecialitaü
no pot
accedip-s€
direetament
amb els estudis
de ra facultad.
La
salut
eseolar,
és un tema drespecialitat
i Ia cultura
sanitária
a inpartir,
en Itescola,
Lé una inportáncia
trascendent perque a través
dels nens influeix
sobre eIs pares i per aixó Ia seleeció
de la persona
encarregada
de
1a salut
escolar
ha de fer-se
bé, amb publicitat
de bases
i Ilibertat
de presentació,
i con així
no es planteja
en
eI dictamen,
€1 seu grup votará
en contra
del nateix.
EI
Sr.
que ha defensat
Alcalde,
manifesta
sempre
ja sfefectua
contenir
la
p
erque
despesa sanibária,
per
lrEstat,
i 1a Generatitaü,
una despesa en Itárea
de Sanitat,
a la qual srhi
ha de treure
eI máxim de rendabilibaL, sense necessifat
de crear
i pagar una plantilta
saper lrAjuntament.
nitária
En aquest cas concref,
comunicá
a 1a Generalitatr
en el Centre dfHigiene
Rueu€ existia
ral,
una plaga vacant
que convenia
convocar
i així
sraprofitaria
el seu rendinent,
nalgrat
Ia reduida
retribuperó pretenen
que el treball
ció,
en 1a Sanitat
escolar,
quelcon
fos
més que omplir
una fitxa,
doncs el
servei
pels metges dtAPD, es traduí
abans prestat
a omplir
fitxes i a vegades no directament
per eIls.
En la salut
escoIar,
persones amb dedicanosaltres
no podem contractar
ció
completa,
si
després
no podem donar una sorLida
a
erear aguesta plaga en la plantilla
i proveir-la
de oan€ra reglamentária
que els Ajuntaments
i con que no és clar
hagin de crear
una plaga de neLge a la plantitla
per a
atendre
eI servei
de salut
escolar,
que aquí
Ia proposta
es planteja
és 1a de la provisionalitat,
sobre 1a base de
contractar
tenporalment
que fé una ocupació
una netgessa
per temps parcial
i a la que nosaltres
Ii
donem treball
en Irarea
per a cobrir
de Ia salut
escolar,
una jornada
per I topció
completa.
Correspon decidir
que la Generalital
peF a aconseguir
reconvert,eixi
aquesta plagar
Ia total
dedicació
a aquesta del metge que designi,
o lfAjunLament ha de erear una plaga en Ia seva plantilla
i proreglamentáriament.
velr-la
Mentretant,
si nó staccepta
Ia
proposta
que es conté en eI dictamen,
€1 treball
en Ies
queda paraliLzaL
escoles
i,
en tot
cas, es e1 PIe a qui
correspon
decidir.
EI Sr.
que aI
Llatjos,
insisteix
demanar explicacions a Ia Conissió
de SaniLaL,
mai se Ii
ha parlat
claque toü aixó és cosa de Ia
rament i sempre se Ii
ha dit
Generalitat.
El Sr. Majó i Llueh,
que ja és hora que no
manifesta
stentri
a dit
en aquest, Ajuntanentr
p€p a ocupar Ilocs
de
treball
encara que sigui
en rdgim de contract,e
i que en
aquest cas ho procedenf
és fer un concurs,
encara que sigui per a un contracte
peri que potser
aquesta mateixa
sona que ara es preten
p
u
g
u
i
g
u
a
n
y
a
r
I
o
,
peró
contractar
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que eI contracte
per set hores de
sigui
cinc.
Tanbé pregunta
que si el contracte
com cobrava aquesta Doctora,
fins
ara.

es

proposa

ara,

EI Sr. Marsa1 i Muntalá,
diu que eI Centre drHigiene
Rural,
Lé assignades
dues praces per a reari,l'zar
la medecina escolar,
i con aquest servei
ha df atendrers
ar máxin
de bér la cárrega
que representa
econónica
no ha de recaure sobre els Ajunbaments,
sinó que Ithan drassunir
brgans més elevats
i es podria
plant,ejar
que Ia gestió
es
traspassés
als Ajuntaments
o ars consells
conarcals.
Mentretant,
stha de co].Iaborar
aI máxim per a que Ia Sanitat
escolar,
es presti
amb lranplit,ud
que proposa
el
Dr. Llatjos
i per aixó eIs camins existents
són: o eontractar
un metge amb la dedicació
que fós,
potser
completa;
o es contractaven
eIs
serveis
drun dels
dos metges
del
centre
drHigiene
Ruralr
ers
aventatges
eu€ oferien
que ja coneixien
lfárea
de salut
escolar
i que podrien
dediear
més intensitat
al serveir
aoptiant
e1 contingut
del contracte.
Com que un dtaquests
metges no podia concórrer
a Ia contractació
peI número drhores
que srimposapensat
va
s tha
en
contraetar
un
altre
metge
de
jornada
pép a no afectar
legalr
aI régin
drinconpatibilibats i així
se li
dóna sortida
a un tema que entenem ha
de ser una obligació
transitória
de ltAjuntament.
La situació
és així
de simple,
encara que es pot complicar
tot
eI que es vulgui.
EI

Sr. Majó i Lluch,
que no se Ii
insisteix
ha contestat
a 1a pregunta
de com cobrava fins
ara Ia persona,
Ia contractació
de 1a qual es proposa i que prestava
el
servei,
així
com que es convoqui un coneurs rápidament,
i
que es faei
per set hores.
1a contractació
E1 Sr.
Oms i
Pons,
demana que per
a eontractar
plaga es convoqui
aquesta
un concurs
i que possiblenent
es presenti
solsament, 1a persona,
la contractació
directa
de 1a qual ara es proposa,
peró que no només hem de ser
honrats,
sinór
eü€ ademés sembtar-ho.
EI Sr. Perranon i Carrió,
diu que ha quedat renarcada 1a importáncia
de Ia saLut escolar
i que la Generalitat
no cobreix
p€p la qual cosa ha dranarbé eI serveir
provisional
ja que Ia
se a una solució
de contracüació,
cobertura
definitiva
ha de fer-la
Ia Generalitat.
Tanbé
que 1a Dra. Torra,
es constata
desenvolupa
Ia seva funció
correctament
i que té a favor
seu, elemenbs positius
con
ja,
estar t,reballant
i que aquest t,reball
hauria
de valoperó en tot
rar-se,
cas 1a solució
consistiria
en anar a
un concurs,
sense necessitat
de crear
la plaga
en planti11a,
per- 1a qual
p
o
s
i
c
i
ó
g
r
up
cosa 1a
del
seu
será
Itabsteneió.
El
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Sr.

Garriga

i

Caro,

diu

que eI

seu grup

és parti-
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dari
de Ia convocatória
i celebració
es podia haver fet abans i, per tant,

un concurs que Ja
t,ará en contra

El Sr. AIealde,
inLervé
que 1i senbla
¿ient
que el
que el Ple opina és que stha de crear
una plaga de plantilIa,
dones eI que no és acceptable
és contractar
una
persona amb dedicació
completa
si després
no se Ii
erea
1a plaga.
Et Sr. Martinez,
que és partidari
insisteix
que es
convoqui
un concurs
i que stamplii
Ia jornada
fins
set
hores i pregunta
també com ha cobrat
fins
ara la persona
que venia treballant.
El Sr. Ons, diu que no és tema draquí
el de debatre
si la plaga ha de crear-se
o Ror doncs eI que ha de ferse és insistir
davant
1a Generalitat
r per a que aquest
ho assuneixi,
servei
i del que es tracta,
és de realítzar
que es proposa,
Ia contractació
convoeanf
abans un concurs per a seleccionar
la persona.
EI Sr. Perramon, pregunta,
si per a contractar
srha
de crear
abans 1a pIaga,
responent
eI Sr.
Marsalr
eu€
lrAjunt,ament
no ha de crear cap plag de metge i que ha de
peró mentrestant,
fer-ho
la Generalitat,
les alternatives
que s tofereixen
són, per al servei
de sanitat
escolar
o
rebaixar-1o
peró que si eI mantenim i teo mantenir-Io,
nim Ia persona gue ho ha fet bé amb les dues hores que li
ha imposat
1a Generalibat,
nés Irencárrec
que tenia
de
IrAjuntament,
a"a amb eI nj-ve11 de treball
és nés raciona1 arribar
a un treball
de set hores,
dues a cárrec
de
la Generalitat
i cinc a cárrec
de IrAjuntament,
sense necessitat
de convocar u.n concurs,
tenint
en conpte que la
que srofereix
solució
és de provisionalitat
El Sr. Llatjos
i PIanas,
diu que des de fa un aDyr
srha
iniciat
e1 tema de ta salut
en Itescola
i des de
Ilavors
hi ha hagut temps de preparar
eI concurs.
Et Sr. Majó, diu que eI que seria
procedent
és que
persona,
aquesta
gue ja se la vol-ia deixar
se 1i digués
peró que els vots
grups de ltAjuntanent
entrar,
dels
ho
quan Ia voluntat
han impedit,
de ItAjuntanent
stexpressa
també a través
de Ia representació
dels
seus treballadorsr
e
s
t
á
e
n
c
o
n
t
r
a
d
r
u
n
a
c
o
n
f
r
a
c
t
a
c
i
ó
,
sense coneue
curs,
i per a una persona que ja té un eontracte
anb Ia
Generalibaf.

El Sr. Marsal i Muntalá,
diu que no hi ha rés per a
excusar-se
ni- justificar-se,
ni tampoc deixar
eI servei,
perque no es voti
a favor
del
eontracte,
simplement
es
tracta
de contractar
a una pesona que funciona,
que
i
lrinforne
deI Comité 0e Personal
no és vinculant.
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Sotmés eI dictamen a votació,
no fou aprovat
a lthaver-se
obtingut
a favor,
emesos peI grup del pSC
7 vots
(pSC-pSOE) i obtenint-se
13 vots en contra
dels grups del
CiU, PSUC i CC-UCD, i 1 abstenció
det grup del pSANr per
la qual cosa no srobtingué
eI quórun legal.
r no havent-hi
més assumpLes, per LracLar,
ra presidéncia,
decrará
aixecada La sessió,
essent dos quarts
de quatre
de 1a tarda,
de t,ot eL qual com a secretari
Generar cerüifico.
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