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Institut Català 
de la Salut . 

ANUNCI 
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 1990 per la 
qual s'anuncien vacants de personal faculta-
tiu no Jerarquitzat de la Seguretat Social de 
medicina general i pediatria de les Institu-
cions Sanitàries obertes de l'Institut Català de 
la Salut per a la seva provisió per conciJrs-
oposició. 

Realitzades les fases d'acoblament, trasllat i 
reingrés d'excedència de les places vacants 
de medicina general i pediatria corresponents 
a serveis no jerarquitzats d'Institucions Sani-
tàries obertes de la Seguretat Social de l'In-
stiutt Català de la Salut anunciades en data 
de desembre passat i atès que es tracta de 
places no afectades per la propera implanta-
ció d'Equips d'Atenció Primària, aquesta Di-
recció General, d'acord amb les funcions-que 
té assignades, 

HA RESOLT: 

Primer: es convoquen per a la seva provisió 
per concurs-exposició les places de medicina 
general i pediatria que figuren en l'annex a 
aquesta resolució per a la seva cobertura per 
concurs oposició. 

Segon: els aspirants hauran de posseir la ti-
tulació de llicenciats en medicina i cirurgia ge-
neral i l'especialitat de pediatria en el cas que 
optin a places d'aquesta especialitat. 

Tercer: el termini de presentació d'Instàn-
cies acabarà el proper dia 28 de febrer de 
1990 i s'hauran d'adreçar al director general 
de l ' ics d'acord amb el model que se'ls facili-
tarà als Serveis Centrals de l'ICS: 
Quart: la convocatòria constarà de dues fa-
ses. 
a) Fase de concurs. S'hi valorarà el currícu-
lum de l'aspirant d'acord amb els barems in-
closos a l'article 58 del vigent estatut jurídic 
del personal mèdic de la Seguretat Social. 
b) Fase d'oposició. Consistirà en la realització 
d'una prova de coneixements sobre l'especia-
litat corresponent. El valor màxim de la prova 
serà equivalent al doble de la puntuació asso-
lida per barem per l'aspirant amb més puntua-
ció en la fase de concurs. 
La puntuació de la fase d'oposició s'afegirà a la 
de concurs per determinar la puntuació final. 
Cinquè: la, convocatòria serà jutjada per un 
Òrgan Tècnic Qualificador integrat pels se-
güents membres: 
President: el subdirector general de Serveis 
Sanitaris de l'ICS (titular). El secretari general 
de l'ICS (suplent). Vocals 1r: un representant 
del Servei d'Assistència Primària de l'ICS. Vo-
cals 2n: un cap del Servei Sanitari. Vocals 3r: 
un representant tíel Col.legi de Metges. Vo-
cals 4t: un professional sanitari de l'especiali-
tat corresponent amb plaça en propietat a 
l'ICS. Secretari: un metge Inspector del Cos 
Sanitari de la Seguretat Social designat pel di-
rector general de l'ICS. 
Sisè: els aspirants escolliran destí per rigorós 
ordre de puntuació final. 

Setè: el personal que obtingui plaça mitjan-
çant aquesta convocatòria restarà obligat a in-
tegrar-se a l'Equip d'Atenció Primària de l'Àrea 
Bàsica de. Salut on es trobi prestant serveis en 
el moment en què aquest es constitueixi. 

Vuitè: els facultatius que obtinguin plaça dis-
posaran d'un termini de 30 dies hàbils a partir 
de la notificació individual de l'adjudicació per 
a prendre possessió de la plaça. 
Aquells que no prenguin possessió en el ter-
mini establert els serà d'aplicació l'article 62.2 
de l'Estatut Jurídic del personal Mèdic de la 
Seguretat Social. 

Novè: contra aquesta convocatòria es podrà 
recórrer en alçada davant del conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social. 

Barcelona, 5 de febrer de 1990 
EL DIRECTOR GENERAL 

ANSEX: Places convocades 

a) Medicina general 

Localitat Nombre places Àrea de gestió 

La Pobla de Segur 1 Lleida 
Tremp 1 Lleida 
L'Arboç del Penedès 1 Tarragona 
Calafell-Cunit 1 Tarragona 
Tortosa 1 Tortosa 
S. Carles Ràpita 1 Tortosa 
Alcanar 1 Tortosa 
Ripoll 2 Girona 
Campdevànol 1 Girona 
S. Andreu Barca 1 Costa Ponent 
Vilafranca Penedès 1 Costa Ponent 
L'Hospitalet Llobre. 3 Costa Ponent 
Mataró 11 Barcel. N.-Maresme 
Argentona 1 Barcel. N.-Maresme 
Malgrat de Mar 1 Barcel. N.-Maresme 
Tordera 1 Barcel. N.-Maresme 
Sallent 2 Centre 
S. Vicenç Castellet 1 Centre 
Ripollet 3. Centre 
Sabadell 2 Centre 
Tona (Seva) • 1 Centre 
Gironella 1 Centre 
Puig-reig 1 Centre 
Granollers-Canoïelles 1 Centre 
Terrassa 6 Centre 
Barcelona 13 Barcelona-Ciutat 

b) Pediatria 

Lleida 1 Lleida 
Alcanar 1 Tortosa 
S. Carles Ràpita 1 Tortosa 
Torroella Montgrí 1 Girona 
Sant Gregori 1 Girona 
Anglès 1 Girona, 
Olot 1 Girona 
Palamós 1 Girona 
S. Coloma Farners 1 Girona 
L'Hospitalet Llobreg. 4 Costa Ponent 
Tordera 1 Barcel. N.-Maresme 
Sallent 1 Centre 
S.Vicenç Castellet 1 Centre 
Tona-Seva-Balenyà 1 Centre 
Puig-reig 1 Centre 
Granollers-Canovelles 1 Centre 

Volen que Joaquim Molins vagi a la zona a explicar el pla i garanteixen la seguretat 

Els veïns de la Tordera s'adhereixen a una 
marxa atlètica contra el pla d'abocadors 

Manifest d'alcaldes de la Conca de Barberà contra la violència 
Lluïsa Fuentes, corresponsal 

HOSTALRIC - L'Associació Anti-
plà de la Conca de la Tordera va acor-
dar en l'última reunió mantinguda 
participar en la marxa atlètica convo-
cada per al pròxim dia 11 de març per 
tots els pobles de Catalunya afectats 
pel pla de residus, industrials. 

Aquesta iniciativa, que portarà tots 
els participants fins a la plaça de Sant 
Jaume de Barcelona, vol posar de ma-
nifest el rebuig" que hi ha a totes les 
poblacions per com la Generalitat ha 
elaborat aquest projecte. En l'assem-
blea dels veïns de la conca de la Torde-
ra celebrada abans-d'ahir es va acor-
dar donar el seu suport a aquesta ini-
ciativa. A la mateixa reunió es va de-
cidir continuar mantenint informats 
tots els veïns dels diferents actes que 
s'han programat, com per exemple 
conferències informatives i contactes 
amb els altres pobles afectats pel pla. 

Jordi Penyarroya, portaveu de l'As-
sociació de Veïns de la Conca de la 
Tordera, va posar de manifest el dis-
gust de tots els veïns de la Tordera pel 
fet que la Generalitat encara no s'ha 
pronunciat sobre l'abocador previst en 
aquesta zona. Des de l'associació tam-
bé s'està pensant a construir una cade-
na humana que uneixi les poblacions 
de Sant Feliu de Buixalleu i Hostalric. 
La setmana que ve es faran actes in-
formatius a totes les poblacions de la 
Tordera, com són Breda, Arbiicies, 
Tordera i Blanes. 

L'Associació ha indicat et seu desig 
que el conseller d'Obres Públiques i 

Les manifestacions de protesta es repeteixen en diversos pobles 

Urbanisme de la Generalitat, Joaquim 
Molins, vingui a la conca de la Torde-
ra com ho va fer a la zona de la Conca 
de Barberà, però garanteixen que no 
hi haurà incidents. L'Ajuntament de 
Sant Feliu de Buixalleu, on la Genera-
litat ja ha aprovat la construcció 
d'una planta físico-quimicà, ha estat 
l'únic que ha elaborat un contenciós 
administratiu que presentarà aviat. 

Coincidint amb la data de Carna-
val, el pròxim dia 28 de febrer els 
veïns de la Conca de la Tordera po-
drien dur a terme mobilitzacions con-
cretes contra el pla. Una possible acció 
seria portar arbres a alguns museus de 

Barcelona, per difondre i donar a co-
nèixer l'existència de boscos a les zo-
nes on es vol destinar la planta fisico-
química 0 l'abocador. • 

Manifest dels alcaldes 

Els alcaldes de la Conca de Barberà, 
reunits a Montblanc, han elaborat un 
manifest en el qual es manifesten con-
tra la violència, tant cte part de la po-
blació com de les forces de'seguretat. 
L'alcalde de Rocafort de Queralt, 
Joan Farré, portaveu del grup, ha de-
clarat que "els habitants de la Conca 
som gent pacifica". 

El Vallès vol 
garanties 

• El grup comarcal de CiU al 
Consell del Vallès Occidental ha 
votat a favor d'una moció que de-
mana que no s'aprovi el pla d'elimi-
nació de residus industrials de Ca-
talunya mentre no s'hagin creat Itís 
comissions de seguiment que ga-
ranteixin l'aplicació d'aquest pla, 
segons informa la nostra corres-
ponsal, Olga de Sa. 

La moció, aprovada per unani-
mitat al ple del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, va ser con-
sensuada per la junta de portaveus 
comarcal. Els consellers van votar 
a favor d'aquesta moció de suport 
de l'Ajuntament de Castellbisbal, 
on el pla de residus projecta la ins-
tal.lació d'un abocador de residus 
industrials amb una capacitat total 
d'un milió i mig de tones. 

El text de la moció ratifica la vo: 
luntat de la comarca de resoldre el 
problema de l'eliminació de resi-
dus, considerant la necessitat d'un 
pla, i demana l'aprovació del pla 
territorial de Catalunya en el qual 
s'hauria d'incloure el pla sectorial 
de residus. El 15 de gener, l'Ajun-
tament de Castellbisbal va aprovar 
una resolució en contra del projec-
te d'un abocador al seu terme. 

Institut Català 
de la Salut 

A r e a d e G e s t i ó 5 
C o s t a d e P o n e n t 

Feixa Llarga, s/n 
08907 L 'Hospi ta le t de Llobregat 
(Barcelonès) 
Te lè fons 336 25 09 / 335 61 11 

ANUNCI 
Als efectes de real i tzar les consu l tes 
prev is tes a l 'ar t ic le 247 de l Reg lament 
de Cont rac tes de l 'Estat , s ' admet ran 
f ins al proper d ia 20 de febrer de 1990, 
a les 13 hores, en el Depar tament de 
Submin is t rament del Pavel ló de Go-
vern, carrer Feixa Llarga, s/n. 08907 de 
l 'Hospi ta let de L lobregat (Barcelona), 
de l ' H o s p i t a l de Be l l v i t ge ' P r í n c e p s 
d 'Espanya ' , les ofer tes presentades a 
la cont ractac ió dels submin is t raments 
següents : 

Expedient : 90AD0006 
Mater ia l sani tar i : de tergents d iversos 
Pressupost total : 6 .500.000 ptes. 
Expedient : 90AD0018 
IVIaterial s a n i t a r i : m a s c a r e t e s i cas -
quets d ' u n sol ús 
Pressupost total : 5 .000.000 p t e s . 
Expedient : 90AD0019 
Mater ia l sani tar i : vestuar i d ' u n sol ús 
Pressupost total: 4 .000.000 ptes. 
Expedient : 90AD0020 
Mater ia l sanitar i : paper per l l i tera 
Pressupost total : 8 .800.000 ptes. 
Expedient : 90AD0021 
Mater ia l sani tór i : d ivers d ' u n sol ús 
Pressupost total : 7 .700.000 ptes. 
Expedient : 90AD0022 
Equips i recanvis per la b o m b a By-Pass 
Pressupost total : 4 .000.000 ptes. 

Els p lecs de c làusules i prescr ipc ions 
tècn iques podran ser examinats al De-
par tament de Submin is t rament del' Pa-
vel ló de Govern , carrer Feixa L larga, s/ 
n. 08907 de l 'Hospi ta let de L lobregat 
(Barcelona), de l 'Hospi ta l de Bel lv i tge 
'Pr ínceps d 'Espanya ' . 
F rancesc Moreu i Orob i tg 
G E R E N T DE L 'ÀREA DE GESTIÓ 5 
C O S T A DE P O N E N T 
L 'Hosp i ta le t de l lobregat, 24 de gener 
de 199D 

# Institut Català 
de la Salut 

ANUNCI 
Pei quat es declaren les places vacants a la 
provfncia de Barcelona, regulades per l'Esta-
tut de Personal Auxiliar Sanitari Titulat i Auxi-
liar d'Infermeria de ta Seguretat Social, cor-

- responent ai mes 

GENER 
En relació amb el que disposa ei capítol iV de 
l'Estatut de Personal Sanitari Titulat d'Auxi-
liar d'infermeria de la Seguretat Social, i les 
noves redaccions dels articles 25 i 33 segons 
O.IVI. de 3,8.79 (BOE de 15.8.79) i de l'arti-
cle 26 segons O.M. de 27.12.83 (BOE de 
31.12.83), es declaren les vacants correspo-
nents al-mes de desembre passat a la provín-
cia de Barcelona. 

Localitat: Santa Coloma de Gramenet. Insti-
tució: CAP. Categoria: ATS/Dl. Vacants: 3 

Localitat: Esplugues de Llobregat. Institució: 
CAP. Categoria: ATS/Dl. Vacants: 1. 

Localitat: Badalona. Institució: Hospital. Ca-
tegoria: ATS/Dl. Vacants: 10. 

Localitat: Badalona. Institució: Hospital. Ca-
tegoria: Llevadores. Vacants: 2. 

Localitat: L'Hospitalet de Llob. Institució: 
CAP. Categoria: Prac./ATS de Zona. Va-
cants: 3. 

Localitat: Badalona. Institució: CAP. Catego-
ria: Prac. / ATS de Zona. Vacants: 3. 

Localitat: Sallent. Institució: CAP. Categoria: 
Pràc./ATS de Zona. Vacants: 1, 

Localitat: Sant Vicenç de Castellet. Institu-
ció: CAP. Categoria: Prac. /ATS de zona. Va-
cants: 1. 

Localitat: Barcelona. Institució: CAP. Cate-
goriá:~Prac./ATS de zona. Vacants: 20. 

Els aspirants que obtinguin plaça de Pràcti-
cant/ATS de Zona pei torn de mèrits restaran 
obligats a integrar-se a l'Equip d'Atenció Pri-
mària de l'Àrea Bàsica de Salut on es trobin 
prestant serveis en el moment en què quest 
es constitueixi. 
El termini de presentació, de sol.iicituds per a 
aquest Concurs finalitzarà el dia 18 de febrer. 
Barcelona, 6 de febrer de 1990 
Valentí SALA i ROSTES , 
SUBDIRECTOÍÍ GENERAL DE PERSONAL 

Premi econòmic per a les 
parelles de Colera que 
tinguin una criatura 

Lluïsa Fuentes, corresponsal 
COLERA — Gràcies a una iniciativa 
de l'Ajuntamènt de Colera, a l'Alt 
Empordà, les parelles del poble que 
tinguin un nadó entre el 5 de febrer 
d'aquest any i el de l'any vinent, re-
bran una incentiu econòmic. Segons 
l'alcalde, Miquel Carrés, "això suposa-
rà una excel·lent promoció per al'aug-
ment de població del municipi". 

L'iiltim ple celebrat per l'Ajunta-
ment d'aquest municipi va acordar 
destinar una partida d'un milió de pes-
setes, un-1 per cent del pressupost mu-
nicipal aprovat aquest any, a aquests 
premis, que es repartiràn_entre les fa-
mílies del poble. 

De cent a dnc-centes mil pesssetes 

En el cas que només hi hagi un naixe-
ment, es donaran 500.000 pessetes, i si 
n'hi hagués més de deu, des del consis-
tori s'asseguren unes 100.000 pessetes 
de premi. 

L'Ajuntament de Colera ha arribat 
a aquesta decisió donada la seva preo-
cupació per l'envelliment de la pobla-
ció. En els últims anys s'han produït 
dos fenòmens: d'un costat el nombre 
de fills per parella ha baixat, i de l'al-
tre, les parelles del poble que es casen 

se'n van a viure fora del municipi. Tot 
això ha donat com a resultat la falta 
de nens en edat escolar, que ha obligat 
a suprimir un professor a l'escola del 
municipi. 

Per aquest motiu, una de les condi-
cions que s'ha posat és l'escolarització 
dels nens. Segons l'alcalde, aquesta de-
cisió "no representa una solució defi-
nitiva, però pot contribuir a solucio-
nar parcialment el problema. c}e la fal-
ta d'escolars, i en conseqüència, de po-
blació jove". El municipi de Colera té 
478 habitants. D'aquests, uns 200 te-
nen més de 65 anys. i tan" sols hi ha 
uns 30 alumnes a l'escola. 

El premi d'un milió de pessetes es 
repartirà la meitat entre els pares i l'al-
tra meitat als nens. AQuest incentiu 
podria tenir continuïtat en els pròxims 
anys, segons l'alcalde. Aquest tampoc 
no ha descartat portar a terme altres 
projectes, en un futur pròxim, d'ajuda 
als matrimonis que es quedin a viure a 
Colera per tal de potenciar la localitat. 

• L'Ajuntament de Colera també va 
aprovar en el mateix ple un pressupost 
de prop de 100 milions de pessetes per 
a aquest any. Això, segons l'alcalde, 
Miquel Carrés, és una demostració de 
la voluntat del Consistori d'impulsar 
la vida activa de la població. 

nova distribució quioscs! 
Q 0 àlbum de cromos 
O en català 

INMOBILIARIA 
BERET,S.A. 

Aquesta societat ha traslladat el seu domicili 
social a la ciutat de Vilanova i la Geltrú (Bar-
celona), Rambla de la Pau, núm. 103-105, 
baixos. • 

Vilanova i la Geltrú, febrer de 1990 
L'administrador, 

Ft.: A. Fernández Castillo 

SUNDIS, S.A. 
Als efectes del que disposa l'article 150 del Text 
Reíós de la Llei de Societats Anònimes. es fa avi-
nent a tothom que la Junta General Extraordinà-
ria d'Accionistes de l'Entitat, celebrada el dia 2 
de febrer de 1990, va acordar traslladar el domi-
cili social al carrer Rosselló núm. 97, baixos, de 
Barcelona. L'Administrador. Barcelona, 3 de le--
brerde 1990. 
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