Cassà al Dia

EL PLE MUNICIPAL
L'empresa municipal de serveis gestionarà la neteja del centre

ERC, contra el conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament i el Patronat La Salle
La unanimitat que fins ara havia
existit a l’hora d’acceptar els convenis que firma l’ajuntament de
Cassà amb diverses entitats locals
es va trencar quan es va portar a
aprovació el que es va proposar
amb el Patronat del Col·legi La
Salle. El grup d’Esquerra va votar
en contra de la proposta de l’equip
de govern d’assumir la neteja del
col·legi -que suposa una despesa
de més de 24.000 eanuals-, ja
que considera que el redactat no
especifica els compromisos que
l’escola concertada assumeix per
aquest concepte.
El regidor d’ERC que va exposar els arguments de l’oposició,
Xavier Albertí, i el mateix alcalde,
Antoni Baulida, van lamentar que
no s’hagués pogut arribar a un
Pere Ferrer -el tercer per la dreta- va explicar al ple els trets més importants del nou
acord en aquest punt i aconseguir
conveni dels treballadors municipals
que aquest tipus de convenis
crit la voluntat del col·legi de mantenir-se
s’aprovessin tots per unanimitat. Encara
passat era de 9.000 e- considerava que
en la línia de promoure la integració dels
que el grup d’ERC no s’oposava a l’increla xifra no es podia lligar a un servei dealumnes amb necessitats educatives esment d’ajuda municipal –que fins a l’any
terminat i que s’havia de ratificar per especials. En la proposta presentada per
Xavier Albertí es demanava que es modifiqués el redactat de la moció per atendre
aquesta demanda i que també es reclamés del patronat de La Salle la informaEs proposa al Ple de l’Ajuntament
Moció presentada pel grup d’ERC per a
ció econòmica adequada que fes referènl’adopció del següent ACORD:
l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la
cia a les despeses extraordinàries que
PRIMER.Donar
suport
al
Correllengua
Selva al Correllengua i aprovada per unaocasionava l’atenció a infants amb neces2002 com un instrument reivindicatiu de
nimitat:
sitats educatives especials o de famílies
la societat a favor de la plena normalitzaAtesa la necessitat de continuar reivinamb dificultats econòmiques.
ció i de l’ús social de la llengua catalana,
dicant els drets i deures de la societat enEl regidor Sergi Baulida va dir que l’ajuaixí com del respecte a la seva unitat filovers la plena normalització de l’ús social
da a la Salle seria doble, ja que amb l’aslògica.
de la llengua pròpia del país.
sumpció del servei per part de l’empresa
SEGON.- Donar suport a les entitats i
Atesa la situació en què viu el nostre
municipal s’aconseguiria que el cost de
grups
del
municipi
interessats
a
organitpaís i que ens obliga a refermar, cada cop
la neteja de l’edifici del col·legi fos un 15
zar el Correllengua i aportar la infraestrucamb més força, el compromís dels ciutao un 20 per cent més barat i això seria un
tura necessària per al normal desenvoludans catalans envers la nostra llengua.
suport complementari. Per la seva banpament
de
les
activitats
programades.
Atesa la consolidació que any rere any,
da, l’alcalde de Cassà va considerar que
TERCER.- Fer pública i estendre aquesestà assolint la iniciativa del Correllengua
la petició del grup d’ERC no era adient de
ta iniciativa a tots els àmbits que siguin
gràcies al suport dels Ajuntaments, Contenir en compte, ja que el seguiment que
propis d’aquesta corporació.
sells Comarcals, de les associacions i de
es podia fer a través de la comissió de
QUART.- Fer una aportació econòmica
la societat civil en general.
matriculació era la millor manera de gaper al bon funcionament del Correllengua
Atesa la voluntat de l’organització (CAL)
rantir que es mantenia la línia d’integra2002
de ratificar i augmentar aquest suport per
ció. A més, Baulida va dir que la proposta
CINQUÈ.Fer
arribar
aquest
acord
a
la
arribar a tots els municipis i comarques
no es podia presentar amb cinc minuts
seu nacional de la Coordinadora d’Assode parla catalana.
d’antelació i esperar que s’aprovés. Alciacions per la Llengua-CAL-C. Santa
Atès el compromís amb la llengua catabertí va respondre que la seva petició haPerpètua,
15
baixos,
08012
Barcelona.
lana que sempre ha caracteritzat aquest
via estat presentada unes hores abans i
municipi,

A favor del Correllengua

14

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

Cassà al Dia

EL PLE MUNICIPAL
va insistir a demanar que es tingués en compte. La votació va
servir per rebutjar la moció
d’ERC i aprovar el conveni proposat per l’equip de govern,
amb els vots en contra dels regidors de l’oposició.

ELS

TREBALLADORS

MUNICIPALS COBRARAN TRES MILIONS MÉS A L’ANY
El ple municipal del mes de
juliol es va tornar a ajornar una
setmana, com ja va essent tradicional en els darrers mesos, i
es va celebrar l’1 d’agost, amb
un ordre del dia que tenia com
un altre dels punts destacats
l’aprovació del conveni dels treballadors de l’ajuntament, que
posava fi al llarg conflicte que
mantenien amb el consistori. En Un moment de la intervenció d'Emili Mató, oposant-se al conveni per a la construcció de
realitat, hi havia dos punts so- la girola a la rambla 11 de setembre
bre aquesta qüestió ja que els
funcionaris i la resta de treballadors tenen unes condicions laborals regulades
per documents diferents, tot i que el contingut és el mateix.
El nou conveni suposarà una despesa
anual incrementadad’uns 18.000 euros
anuals (3 milions de pessetes) a l’ajuntaSegons va informar el regidor Pere Ferment de Cassà, ja que cada treballador
rer en el ple, l'ajuntament de Cassà de
rebrà mensualment uns 18 euros de més,
la Selva ha col·laborat en l'actualització
fruit de la negociació mantinguda. Tamdel plànol d'informació municipal del
bé es preveu una actualització de les hoqual una empresa de difusió n'ha editat
res extres, i en alguns complements de
3.000 exemplars, que es distribuiran
nocturnitat, que tot i que s’aplicava de
entre les entitats locals i els establiments
manera especial per la policia municipal,
comercials i industrials que l'han finanno estava consolidat al conveni. La proçat mitjançant la compra de publicitat.
posta no va acabar de gaudir del suport
El nou plànol, que posa al dia la infordels regidors de l’oposició, ja que segons
mació referida als carrers i centres púMató, hagués estat positiu que en les miblics de la vila, també inclou una àmplia
llores de les condicions laborals també
informació sobre els elements més dess’hagués inclòs alguna millora en el sertacats del patrimoni del poble. Igualvei, que repercutís en els ciutadans, com
ment, s'hi pot trobar la informació referiara la possibilitat de poder obrir alguna
da als veïnats del municipi amb infortarda les dependències municipals. Mató
mació sobre les cases de pagès i una
va dir, però, que pensaven que el conveni
ressenya històrica dels fets més
era just i que per això no hi votarien en
destacts en la vida del poble, així com
contra; altrament, com que tampoc no
una sèrie d'adreces i telèfons d'interpès
havien participat en la negociació s’absgeneral per als ciutadans i visitants.
tindrien.
Tal i com va destacar el regidor, el plànol es repartirà de forma gratuïta als ciutadans que ho sol·licitin, ja que la seva
4 ANYS PAGANT LA
edició s'ha costejat íntegrament a partir
NÒMINA D'UN PROCESSAT
de la publicitat d'empreses i establiments que apareixen reflectits en la publicació.
Aprofitant la presentació del conveni, el
regidor d’hisenda, Pere Ferrer, va tornar

Actualització del plànol
municipal de Cassà
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a expressar la seva indignació pel
fet que l’ajuntament encara està
pagant el salari a un treballador
municipal que fa 4 anys que va ser
detingut com autor de diversos
delictes i que a més va causar un
gran desprestigi al poble. Ferrer
va dir que les nòmines de Jesús
Palomo costen cada any dos milions i mig al poble i va afirmar que
era una vergonya que la lentitud
de la justícia pugui permetre casos com aquest que comporten un
gran prejudici al poble.

CONVENI

PER LA

ROTONDA

DE LA

RAMBLA
La sessió de juliol també va
aprovar el conveni entre l’ajuntament i la Generalitat, que servirà Els panells solars instal·lats al pavelló d'esports permetran un important estalvi d'energia
per tirar endavant les obres de la
per l'escalfament d'aigua
girola entre l’antiga C-250 i la
Rambla 11 de setembre, a l’altura de les
Emili Mató, en nom del grup de l’oposidre que el conveni preveia força millores
cases barates. El conveni, tal i com va exció va dir que la proposta que presentava
per al poble i que l’arranjament de la traplicar l’alcalde servirà per cloure una llarl’equip de govern sortiria molt cara al povessia de l’antiga C-250 es faria en la pròga temporada de negociacions entre el
ble, ja que en el redactat no es tenien en
xima legislatura, que seria quan caldria
poble i el govern català, que s’havien inicompte gaires avantatges per als
definir quin tipus de vial es volia que fos
ciat ja quan Pere Macias era conseller
cassanencs; en aquest sentit, Mató va dir
aquest important via ciutadana; Baulida
d’Obres Públiques. Al final, la firma de
que la Generalitat no avaluava els greus
va posar com a possibles fonts d'aportal’acord servirà també per formalitzar la
inconvenients que havien hagut de sució el Pla d’obres i serveis i també va dir
cessió de la Generalitat a Cassà del tros
portar els cassanencs amb el pas de la
que hi hauria altres negociacions que
de l’antiga C-250 al seu pas per la nostra
carretera pel centre del poble, com ara
podien ajudar a finançar l’obra com ara
vila, en els trams dels carrers Marina i Proen l’estat de les voreres que s’havien fet
les que s’haurien d’endegar per la consvincial. En la proposta, que té un pressumalbé per aquest fet, ja que hi aparcaven
trucció d’una estació transformadora al
post total de 250 mil euros (43 milions de
els cotxes a sobre. Igualment, Mató va exmunicipi. El conveni es va aprovar amb
pessetes) es preveu que la Generalitat
pressar la necessitat que la cessió de l’anels vots en contra dels regidors d’ERC.
arranjarà el ferm d’aquesta travessia, es
tiga travessia havia d’anar acompanyamillorarà l’enllumenat i que a més posada d’un finançament adequat, i que això
rà contenidors soterrats a la zona. Baulida
s’havia de preveure abans d’acceptar la
RECTA FINAL A LES
va afegir que un cop estigui fetala rotoncessió. Segons Mató, era un compromís
da es podria pensar a fer un monument al
de la Generalitat el fer la rotonda de la
OBRES DE LA SALA GALÀ
taper a la zona, tal i com havien demanat
Rambla i aquesta obra no s’havia de llien un ple anterior els regidors d’ERC.
gar a cap conveni. L’alcalde va responEn la darrera sessió abans de les vacances, l’alcalde va informar de l’estat de
les obres de la sala Galà, que entren a la
QUIROMASSATGE,
seva recta final, ja que es preveu que esOSTEOPATIA,
tiguin enllestides a finals d’estiu, per tal
que a inicis del 2003 hi pugui començar a
QUIROPRÀXIA,
funcionar la nova biblioteca municipal i
MASSATGE
l’escola de música. Aquesta tardor es duran a terme les darreres tasques de milloESPORTIU,
ra interior i les de la façana de l’antic ediRECUPERACIÓ
fici de la Sala Galà. Baulida va destacar
que aquest nou equipament municipal
FUNCIONAL
costarà més d’1,2 milions d’euros -doscents milions de pessetes- i el més necessari era que, un cop estigués a dispoDISTENSIONS DE LLIGAMENTS
CIRCULACIÓ - CIÀTICA
sició dels cassanencs, caldria posar-hi
PROTUCCIÓ DISCAL
DIGESTIU
una important capacitat de gestió per

ARTROSIS-REUMA
DOLORMUSCULAR
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aconseguir rendibilitzar la inversió feta en
els nous serveis.

MÉS

AIGUA PER

CASSÀ

A l’hora d’informar de les tasques fetes
per diverses regidories, Bou va explicar
la nova captació d’aigua que s’havia fet al
municipi per disminuir el nivell de despesa que es fa de l’aigua de la canonada
del Pasteral, ja que en algun cas hagués
pogut comportar problemes de racionament per al poble. El nou pou està situat a
prop la deixalleria i el polígon industrial i,
d’acord amb un estudi geològic encarregat per l’ajuntament, es preveu que subministri uns 30.000 litres d’aigua per hora.
Aquesta quantitat equival a la meitat del
consum total d’aigua a Cassà de la Selva,
segons va explicar el regidor d’urbanisme. L’ajuntament havia encarregat un informe a l’empresa Geoservei per fer la
perforació, que havia donat resultats positius. El regidor va explicar que l’Agència
Catalana de l’Aigua sufragarà les despeses corresponents a la perforació del pou,
mentre que l’ajuntament buscarà vies per
assumir el pressupost del bombeig i la
impulsió de l’aigua.
D’altra banda, Josep Bou també va informar que el pavelló esportiu de Cassà
aviat disposarà del sistema d’energia solar per escalfar l’aigua. Un cop enllestida
l’obra, que té un cost de 56.190 euros, les
plaques solars permetran caldejar 4.500
litres d’aigua acumulada als dipòsits, suficient per a 200 persones, i pot suposar
un estalvi del 60% de l’energia que es fa
servir per aquest concepte. Cassà ha
aconseguit una subvenció d´11.300 euros
del govern estatal i ara negocia amb
l’ICAEN, de la Generalitat, noves ajudes
per aquesta iniciativa.
Al seu torn, el regidor d’edificis municipals, Gerard Call, va passar revista a les
obres que es fan aquest estiu al col·legi
públic Puig d’Arques, entre els quals va
destacar l’agençament de l’antic habitatge del conserge, que van a càrrec de la
Generalitat, i el nou enjardinalment, les
reformes a la secretaria, el tancament
d’una galeria i la revisió de les teulades,
que gestiona el mateix ajuntament.

CUEJA

LA

FESTA MAJOR

En el torn obert de paraules, el regidor
d’ERC, Jordi Casadevall, va lamentar que
el de festes, Enric Bagué, no hagués portat els comptes definitius de la festa major
d’enguany, ja que segons ell, les xifres
que havia avançat en el ple anterior no es

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

La sala Galà està agafant la seva fesomia definitiva
corresponien a la realitat i havia donat una
visió massa optimista de com havia anat
la festa. Bagué va respondre amb acritud
recordant que, quan ERC governava a
l’ajuntament, els balanços arribaven molt
més tard i va dir que encara s’arrossegaven comptes de festes anteriors i dels actes de Ciutat pubilla.
També Jordi Casadevall va preguntar
al regidor de sanitat sobre la coordinació
entre els serveis socials i sanitaris, a la
qual cosa Ayach va respondre que “s’hi

estava treballant”, igual que amb la qüestió de la integració i suport als immigrants.
Finalment, a preguntes de l’oposició, l’alcalde va explicar que el 0,7 anual que es
reserva per a projectes d’ajuda al tercer
món, enguany es destinaria a un projecte
relacionat amb el programa URBAL, endegat aquest any per donar suport a activitats relacionades amb la infància.

Text i fotos: Joan Carles Codolà
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Conveni amb el Patronat de La Salle
Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col.laboració amb
la Fundació Patronat Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de
la Selva, aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i els
contraris d'ERC:
El Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juliol de 1998, va
aprovar un conveni amb la Fundació Patronat de les Escoles
Cristianes “La Salle” de Cassà de la Selva, en base al qual
s’estipulava l’atorgament d’una subvenció de 1.500.000 PTA.
anuals a l’esmentat patronat, com a mesura de foment de la
important tasca pedagògica, cultural i social que “La Salle” realitza al municipi des de l’any 1881, i també pel fet que les
instal.lacions d’aquesta escola poden ser utilitzades com a complement de les instal.lacions municipals per a la celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament.
Atès que en data 20 de maig de 2002 (RE núm. 1708), la
Fundació Patronat de les Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de la Selva, va comunicar per escrit a l’Ajuntament la seva
voluntat de revisar el conveni vigent , com a conseqüència del
ràpid creixement en els darrers anys d’alumnes amb necessitats socioeco-nòmiques, de noves situacions que demanen
ineludiblemnt nous serveis pedagògics i del creixement també
en els darrers quatre anys de l’alumnat, circumstàncies aquestes que han suposat un important increment de les despeses del
centre.
Atès allò establert als articles 223 i següents de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació
al foment de les activitats dutes a terme per part d’entitats públiques o privades que complementen les competències municipals.
Vist l’esborrany del nou conveni de col.laboració consensuat
entre l’Ajuntament i la Fundació Patronat de les Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de la Selva , el contingut literal del qual
es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CASSÀ DE LA SELVA I LA FUNDACIÓ PATRONAT ESCOLES CRISTIANES “LA SALLE” DE CASSÀ DE LA SELVA”.
.../...
EXPOSEN:
I. Que el centre d’ensenyament infantil, primari i secundari “La
Salle” de Cassà de la Selva està gestionat per l’esmentada Fundació i es tracta d’un centre concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
II. Que el Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juliol de

JOAN AYMERICH ILLAMOLA
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1998, va aprovar un conveni amb la Fundació Patronat de les
Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de la Selva, en base al
qual s’estipulava l’atorgament d’una subvenció de 1.500.000
PTA. anuals a l’esmentat patronat, com a mesura de foment de
la important tasca pedagògica, cultural i social que “La Salle”
realitza al municipi des de l’any 1881, i també pel fet que les
instal.lacions d’aquesta escola poden ser utilitzades com a complement de les instal.lacions municipals per a la celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament.
III. Que en data 20 de maig de 2002 (RE núm. 1708), la Fundació Patronat de les Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de la
Selva, va comunicar per escrit a l’Ajuntament la seva voluntat de
revisar el conveni vigent , com a conseqüència del ràpid creixement en els darrers anys d’alumnes amb necessitats socioeconòmiques, de noves situacions que demanen ineludiblement nous
serveis peda-gògics i del creixement també en els darrers quatre anys de l’alumnat, circumstàncies aquestes que han suposat un important increment de les despeses del centre.
IV. Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva reconeix que, a
banda de les tasques expressades en el paràgraf segon, “La
Salle” du a terme una valuosa tasca d’integració social del seu
alumnat.
Per aquests motius, ambdues institucions, amb la voluntat d’establir una col.laboració en benefici d’ambdues parts,
CONVENEN:
I. La Fundació Patronat Escoles Cristianes “La Salle” de Cassà de la Selva es compromet a cedir gratuïtament a l’Ajuntament
de Cassà de la Selva la utilització de qualsevol de les seves
instal.lacions per a la celebració d’actes organitzats o promoguts per l’Ajuntament, sempre que no hi hagi coincidència de
dates amb actes que el propi centre programi.
II. En reconeixement de les activitats complementàries i fins i
tot supletòries, de les competències municipals que realitza “La
Salle”, l’Ajuntament es compromet a assumir la contractació del
servei íntegre de neteja de les instal.lacions de l’esmentat centre d’ensenyament, servei que l’Ajuntament contractarà a través
de la societat municipal Gestió de Serveis Municipals Cassà,
SL., i en relació al qual en tindrà el control i la supervisió absolutes, així com també la facultat de decidir els diversos aspectes
relacionats amb la prestació del servei.
III. La vigència temporal d’aquest conveni serà d’un any a
comptar des del dia 1 de setembre de 2002, i serà prorrogable
de forma tàcita d’any en any si tres mesos abans del seu venciment no és denunciat per qualsevol de les dues parts.
IV. Pel que fa a la subvenció de 9.015’18 e (1.500.000 PTA)
prevista per l’anualitat de 2002 d’acord amb allò estipulat en
l’anterior conveni, ambdues parts acorden que enguany no se
satisfarà, atès que a partir del mes de setembre “La Salle “ ja es
beneficiarà del servei de neteja assumit per l’Ajuntament.
V. Aquest conveni té caràcter administratiu i, per tant, l’Ajuntament gaudeix de la seva prerrogativa d’interpretació. Els conflictes que puguin sorgir en relació a la interpretació o a l’aplicació
d’allò estipulat en aquest conveni que no hagin pogut ser resolts
en via administrativa, es dirimiran en l’àmbit de la jurisdicció
administrativa.
VI. En tot allò no previst en el present conveni seran d’aplicació les normes de dret administratiu aplicables per raó de matèria.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat.

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

Cassà al Dia

EL PLE MUNICIPAL

Acord per construir la rotonda de la Rambla
Reproduïm l’acord d’aprovació del conveni de col.laboració entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, relatiu a la construcció d’una rotonda en la carretera C-250 i cessió a l’Ajuntament d’un tram
d’aquesta, aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern
(Grup mixt, PSC i CiU):
Vist l’esborrany de conveni presentat a l’Ajuntament per part
de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, relatiu a
la construcció d’una rotonda en la carretera C-250 i cessió a
l’Ajuntament d’un tram d’aquesta, el contingut literal del qual es
transcriu parcialment a continuació:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ. .../...
MANIFESTEN:
1. L’article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril municipal i de
règim local de Catalunya, faculta l’Administració de la Generalitat i els ens locals, per a subscriure convenis sobre assumptes
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i
cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
2.- En aquesta línia, interessa a les dues parts portar a terme
les obres del projecte “Millora Local. Rotonda de Cassà de la
Selva. Carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols, pk
11+595. Tram: Cassà de la Selva”, i de les obres de millora de
ferm del tram urbà i de la travessera.
3.- Així mateix, atès que el tram de la carretera C-250, comprès entre els PK 10+920 i 14+865, ha perdut la funcionalitat
de carretera, adquirint el caràcter de via exclusivament municipal, per la qual cosa pot passar a integrar-se a la xarxa viària del
municipi de Cassà de la Selva, interessa a les parts signants
instrumentar el traspàs del tram esmentat.
4.- I, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuren el present conveni de col.la-boració,
amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
Constitueix l’objecte del present conveni l’establiment d’un
marc de col.laboració entre ambdues institucions per a l’execució i finançament del projecte “Millora Local. Rotonda de Cassà
de la Selva. Carretera C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols,
pk 11+595.
Tram: Cassà de la Selva” i de les obres de millora de ferm del
tram urbà i de la travessera. Així mateix, constitueix l’objecte del
present conveni instrumentar el traspàs del tram de la carretera
C-250, comprès entre els pk 10+920 a 14+865.
Segona.- Redacció, aprovació, licitació, adjudicació i finançament
Aniran a càrrec de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques les següents
obligacions:
a) La redacció i aprovació del projecte d’obres descrit en la
clàusula primera del present conveni.
b) Així mateix, correspondrà a la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la
licitació, adjudicació i execució de les obres compreses en el
projecte descrit, que les efectuarà directament o, de conformitat
amb el conveni vigent entre la Generalitat de Catalunya i Gestió
d’Infraestructures, SA (GISA), les encarregarà a aquesta empresa qui les adjudicarà i dirigirà.
Tercera.- Titularitat i explotació
Un cop executades i recepcionades les obres, l’Ajuntament

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

de Cassà de la Selva assumirà l’explotació del tram de carretera C-250, comprès entre el pk 10+920 i 14+865, amb caràcter
peremptori en tant no se’n cedeixi a l’Ajuntament la plena titularitat, d’acord amb la resolució del corresponent expedient que
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques iniciarà
des de la signatura del present conveni.
Quarta.- Ratificació
El contingut d’aquest conveni i, en conseqüència, les actuacions que s’hi contenen han estat ratificades per l’Ajuntament de
Cassà de la Selva en sessió plenària amb caràcter previ a la
present signatura.
Cinquena.- Vigència del conveni
El present conveni tindrà efectivitat a partir de la data de subscripció, fins a la finalització de les actuacions que constitueixen
el seu objecte.
.../...
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el contingut
del qual s’ha transcrit en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Notificar aquest acord al Director de Carreteres de
la Generalitat.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.

Polígon industrial- C/ Cerdanya, 4

Tel. 972 46 01 72
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Nou conveni pels treballadors municipals
Reproduïm tot seguit alguns dels punts
de l'acord regulador de les condicions de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva per a l’any 2002, aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició:
CAPÍTOL II
CONDICIONS ECONÒMIQUES
Article 8. SOU I PAGUES EXTRAORDINÀRIES
El sou vindrà determinat pel grup d’assimilació que, a la plantilla, tingui establerta la plaça que ocupi el treballador.
Els diferents grups d’assimilació estan determinats en l’art. 25 de la Llei 30/1984,
de mesures per a la reforma de la Funció
Pública, i la quantia del sou, l’estableix
anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Les pagues extraordinàries seran dues
en l’exercici de l’any en curs i s’acreditaran els mesos de juny i desembre. L’import serà la suma del sou base, l’antiguitat, el complement de destí i el complement específic. Queda exclòs del concepte
de paga extra el complement de productivitat. El treballador de nou ingrés percebrà la part proporcional al temps treballat,
tant de paga extraordinària com del seu
increment.
Art. 10. COMPLEMENT DE DESTÍ.
És el concepte retributiu destinat a remunerar el lloc de treball que es desenvolupi, segons el nivell assignat pel Ple
municipal.
Els complements de destí mínims fixats
en funció dels grups de titulació seran els
que prevegi la normativa legal aplicable
en tot moment.
Tots els treballadors en actiu en data 31
de desembre de 2001 augmentaran 1
punt el coeficient del seu complement de
destí respecte el que tenien fins aquella
data.
Article 12. GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
El personal municipal podrà ser requerit, en casos excepcionals, per portar a
terme treballs fora de la jornada habitual,
per imprevistos o causes de força major.
En la resta de casos, per necessitats específiques del servei, i sempre que sigui
possible, l’oferiment de serveis especials
o extraordinaris es farà a tot el personal
que estigui en condicions de fer-los.
Per aconseguir una reducció en la prestació dels esmentats serveis extraordinaris, s’estableix la necessitat d’autorització
prèvia per part de l’àrea corresponent, i
es fixa en vuitanta el nombre màxim d’hores extraordinàries per treballador en el

20

període d’un any.
En aquells casos en què en un determinat servei es realitzi un nombre excessiu d’hores extraordinàries, la Comissió
Paritària d’Interpretació del Conveni podrà formular propostes de reorganització
de l’esmentat servei.
La valoració del pagament dels serveis
especials o extraordinaris en l’exercici de
2002 es realitzarà, a partir de l’aprovació
del conveni pel Ple municipal, prenent
com a referència les següents quantitats
per hora:
a) Hora extraordinària realitzada en
horari
De 6 a 22 hores i en dia laboral, 7’69
e/hora
b) Hora extraordinària realitzada en
dissabte11’54 e/hora
c) Hora extraordinària realitzada en
horari nocturn (de 22 a 6 hores) i/o en dia
festiu 11’54 e /hora
S’entenen per festius els diumenges i
els 14 dies de festa que s’assenyalen en
el calendari laboral, a excepció dels que
figuren en l’apartat següent:
Hora extraordinària realitzada els següents dies festius:
d1) Dies de la Festa Major de Cassà de
la Selva (de les 22 hores del divendres a
les 6 hores del dimecres)16’03 e/hora
d2) De les 22 hores del dia 24 de desembre a les 6 hores del dia 26 de desembre 16’03 ehora
d3) De les 22 hores del dia 31 de desembre a les 6 hores del dia 2 de gener
16’03 e/hora
2. DIETES I QUILOMETRATGE
Els desplaçaments per assumptes relacionats amb el servei s’abonaran al
preu de 0’19 e /hora.
Així mateix, quan aquest desplaçament
relacionat amb el servei impliqui que el
treballador o la treballadora ha de realitzar algun àpat en un restaurant, o bé ha
d’efectuar despeses en peatges d’autopistes o pàrquings, l’Ajuntament abonarà, després de l’aportació dels justificants,
les despeses realitzades per aquests conceptes.
Pels desplaçaments que realitzin els/
les policies locals amb motiu de citacions
judicials, se’ls abonarà la quantitat corresponent a 4 hores extraordinàries.
Art. 13. CLÀUSULA DE REVISIÓ DEL
COMPLEMENT ESPECÍFIC
En el supòsit que la previsió d’índex de
preus al consum (IPC) que recullen els
pressupostos generals de l’Estat per a
l’exercici en curs sigui superada al final
de l’any, es destinarà una quantitat eco-

nòmica equivalent a la diferència entre
l’IPC estatal real (el que es determini per
l’organisme oficial competent) i l’esmentada previsió recollida en els pressupostos generals de l’estat per a l’any en curs,
a fi i efecte de distribuir-la proporcionalment entre tots els empleats municipals
en concepte de revisió del seu complement específic (element retributiu en el que
s’integrarà aquesta quantitat).
Malgrat que el càlcul de l’IPC real s’efectuarà en relació al període comprès entre
el mes de desembre de l’any anterior al
mes de novembre de l’any en curs, ambdós inclosos, la quantitat referida en el
paràgraf anterior s’abonarà a cada empleat amb efectes des del dia 1 de gener
de l’any en curs i amb caràcter de consolidable.
Article 14. JORNADA LABORAL: DISTRIBUCIÓ
La jornada setmanal ordinària serà per
a l’any en curs la que prevegi la legislació
vigent aplicable, que actualment es fixa
en 37 hores i 30 minuts, i la distribució
horària serà de 8 h a 15 h, de dilluns a
divendres i cada empleat municipal sotmès a la jornada ordinària haurà de treballar 2 hores i 30 minuts una tarda a la
setmana.
La jornada del personal que ocupi llocs
de treball a temps parcial serà la que es
determini en la plantilla de personal i en
el seu contracte o acta de presa de possessió.
Article 16. CALENDARI LABORAL
El calendari laboral per l’any en curs
serà l’establert per la Generalitat de
Catalunya, més els dos dies de festa local
de Cassà de la Selva i un dia de festa
patronal (St. Miquel per a la policia local,
St. Antoni per a la brigada i Sta. Rita per a
la resta de personal).
Es consideren festes de caràcter administratiu els dies 24 i 31 de desembre.
Article 17. VACANCES.
Les vacances reglamentàries es realitzaran segons els següents criteris:
A. Tindran una durada d'1 mes si es
realitzen de forma ininterrrompuda o de
23 dies laborables si es realitzen de forma fraccionada, realitzant-se prioritàriament en el període d’estiu. En el cas que
s’opti per realitzar un mes sencer de vacances, la quantitat de dies laborables de
vacances no serà inferior a 23. El personal a qui, a causa de la data d’ingrés, no
correspongui la totalitat de les vacances,
en realitzarà la part proporcional.
Article 21 - RÈGIM DISCIPLINARI
El règim disciplinari per als funcionaris
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serà, sens perjudici de les exigències
procedimentals fixades en la normativa
laboral, l’establert en l’Estatut dels treballadors, el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i l’aplicable al
personal laboral de la Generalitat de
Catalunya.
La intervenció dels delegats en el règim disciplinari tindrà lloc en el moment
de l’audiència a l’interessat i en el moment de la proposta de resolució i podrà
estar present en les diligències de les
declaracions i la pràctica de proves.
Article 27. AJUDES FAMILIARS
L’Ajuntament atorgarà una sola ajuda
per l’import que s’indica a continuació, o
dues del 50% de l’import previst, si són
dos els treballadors que acreditin el dret,
en cadascun dels casos següents:
A Per naixement o adopció de cada fill
15.000 PTA
B Per matrimoni o formació de parella
25.000 PTA
Article 28. MALALTIA O ACCIDENT
En cas de malaltia o accident, l’Ajuntament abonarà el 100% de la mensualitat
real durant el període de baixa. El comunicat de baixa s’haurà de presentar dins
els 3 primers dies del període de baixa.
La confirmació de les esmentades baixes
s’efectuarà, com a màxim, cada 15 dies.
Quan hi hagi constància d’un ús indegut

de la baixa, l’Ajuntament, amb avís previ
al representant del personal, aplicarà la
legislació sancionadora corresponent.
L’Ajuntament podrà disposar, respecte
dels seus treballadors, les visites mèdiques que consideri oportunes amb els
serveis que tingui concertats per controlar l’absentisme laboral.
Article 32.- INDEMNITZACIONS PER
JUBILACIONS AVANÇADES.
Per la jubilació avançada voluntària
dels treballadors l’Ajuntament ofereix una
indemnització que es calcularà en base a
la següent fórmul.la:
Q x M x 0’7
Q= Quantitat que percep el treballador
en concepte de triennis en el moment en
què se sol.liciti la jubilació avançada
M= Nombre de mensualitats, incloses
pagues extraordinàries, que li resti per
percebre al treballador fins que compleixi
els 65 anys.
La percepció de les esmentades indemnitzacions s’acreditarà des de la data de
la sol.licitud de la jubilació amb un marge, almenys, d’un mes del compliment de
l’edat corresponent.
L’edat de jubilació forçosa del personal
al qual afecta el present conveni s’estableix als 65 anys.
Article 41. PLUS PER PROLONGACIÓ
DE JORNADA I PER FESTIUS PER A LA

POLICiA LOCAL
Aquests dos conceptes figuraran a la
nòmina dels policies locals com a “complement transitori”.
El plus per prolongació de jornada és
la quantitat que perceben els membres
del cos de policia local per la diferència
d’hores setmanals de la seva jornada (40
hores setmanals) amb la de la resta de
personal de l’Ajuntament (37’5 hores setmanals). L’any 2002 aquest plus serà de
75’56 e mensuals.
El plus per festius és la quantitat que
perceben els membres del cos de policia
local que, de manera rotativa i continuada han de treballar els dissabtes, diumenges i festius. L’any 2002 aquest plus serà
de 188’82 e mensuals.
Article 42. PERMÍS DE CONDUIR
La despesa per renovació del permís
de conduir de la classe BTP anirà a càrrec de l’Ajuntament en la seva totalitat.
Article 43. COMPLEMENT ESPECÍFIC
L’àmbit d’aquesta retribució complementària integra els diversos factors
d’equiparació, de responsabilitat i dificultat tècnica, dedicació i penositat.
Article 44. PLUS DE NOCTURNITAT.
Els membres de la Polica Local que realitzin els serveis de nits percebran cada
mes en concepte de gratificació, la següent quantitat: 115’42 e mensuals.

SASTRERIA I CONFECCIONS
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