Països Catalans-

Els funcionaris són a l'expectativa
Cap a l'òrgan de personal de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona
ha donat a conèixer una nota
respecte als salaris dels funcionaris, el text de la qual traduïm literalment:
"Després del Consell'Ple Municipal del passat 23 de març,
l'alcalde va procedir al compliment dels t r à m i t s necessaris
perquè poguessin tenir efectivitat els acorda del Ple sobre
millores en les retribucions del
nostre personal.

sin reflectir-s'hi encara aquests augments, per c à l c u l s d'acomodació,
s'aplicarien el mes de maig amb
efectes retroactius al primer d'abril,
segons l'acord del Consell Ple.
"És en elaboració avançada el decret sobre l'Organ Mixte de Personal, que esperem poder sotmetre a
la pròxima Comissió Municipal Executiva."

NO HI HA HAGUT NEGOCIACIONS

"D'acord amb la comunicació de
«ubstancial conformitat de la Direcció General d'Administració Local,
•han confeccionat les n ò m i n e s
« aquest mes d'abril amb els corresponents augments, el pagament de
« s quals s'efectuarà demà —la nota
va datada del 21 d'abril—. Per al
•«Pòsit que en algun cas no pogues-

Posats en contacte amb representants dels funcionaris, ens informen
que aquests augments suposen entre
600 i 2.400 pessetes reals, segons les
categories.
Pel que fa al decret sobre 1 Òrgan
Mixte de Personal, que s'espera de
forma immediata, ens informen que

Veïns de Torí
visiten Barcelona

haurà d'ésser format per reprepresentats dels funcionaris i de la
part "política" de l'Ajuntament. Eis
funcionaris han elegit ja els representats dels funcionaris i de la
i ens diuen que se sentirien profundament decebuts i molestos si el decret de l'alcalde fixava que han de
formar part de l'Organ uns funcionaris determinats, distints dels que
ells han triat. Ens diuen, així mateix, que han fet diversos intents per
parlar d'aquesta qüestió amb l'alcalde i negociar la composició de l'Organ, però que no han estat rebuts.
Tan' sols van aconseguir tenir una
conversa informal amb el secretari
accidental, senyor Balcells, al qual
van comunicar Uurs pretensions, sense que hagin rebut cap resposta. S'espera doncs amb interès el decret de
l'alcalde.

Comença avui la negociació a Prosperitat
0 veïnat des de fa tres anys està demanant semàfors
al portal de l'Àngel, i s'entrevistaren
amb el senyor Mir. Finalment, van
parlar amb el governador civil, senyor Sànchez Teràn, que va prometre fer de mitjancer i parlar aquella
mateixa tarda amb l'alcalde.

Aquest matí «! senyor Mir
la Subunitat de Circulació
l'Ajuntament de Barcelona
« t u d i a r à in situ i en eompad*una comissió de veïns, la
J 00 ® ^ Prosperitat per inten*** d « w*oMw» «1 problema dels
•wnàtoia.

UNA VELLA PETICIÓ

dos

t m ü n ^ * *a d o s
l u a r t s d'onze del
tard*
« " a r t s d e tres de la
É up d e v
la F v J í J l Ç
eïns del barri de
« n K ^
^ de estar voltant pels
5ÏÏ?
- H e l e n a per r ^
wanàfors. Fins a la una
8 l'Ajuntament,
Però
Viola

•A
^ ^ va voler
S ^ KM -de' 9 1 traslladar-se a la
™
Circulació, instal·lada

Aquesta lluita pels semàfors va
començar divendres, dia 2 d'abrilquan un noi de vint anys, veí del
barri, fou atropellat i mort a la
cruïlla dels carrers Vineda amb Arguilós. Aquesta, però, no és la primera vegada que el veïnat reclama
semàfors, car fa uns tres anys que
ja es van recollir mil dos-centes firmes per a sol·licitar-los.

FESTA
DEL LLIBRE
1976

divendres, 23 d'abril,
diada de Sant Jordi

Des del dissabte dia 3 fins ahir,
cada dia han baixat els veïns al
carrer per tallar el trànsit. Algunes
tardes s'han manifestat pel barri i
quatre vegades han arribat fins a 1a
plaça Llucmajor tot parant la circulació. El dimecres dia 14 començà
la treva de Setmana Santa, però el
dilluns, dia 20, i com a anunci dei
final de la treva, van col·locar ^ a la
Meridiana, punt neuràlgic de 1''operació retorn", dues grans pancartes
al·lusives als semàfors i demanant
també la dimissió de l'alcalde Viola.
El dimarts, dia 21, i després de
tallar la circulació durant unes tres
hores pels barris de Prosperitat i
Trinitat Nova, van segrestar set
autoòmnibus de la línia 12 i de la 73.
El dimecres dia 22, la circulació
per dins de la Prosperitat i Trinitat
Nova es va tornar a tallar des de
de les cinc de la tarda.

xamfrà

FòntaneUa.

A LA RDA. UNIVERSITAT- BALMES
" A LA RAMBLA DE UES FLORS
pujant

a mà dreta

ALA RAMBLA DECANALETE3
pujant amà esquerra
AL SEU EMPLAÇAMENT
TRADICIONAL DE CANALETES
LA FARADA DEL DICCIONARI
AL XAMFRA MALLORCA/BRUC
AGRAN VIA/LAETANA
És una informació de L'Arc de Berà.
Contr* DHtt·orifSdíoion· Catalanes. I
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FESTA DEL LLIBRE
Avui hi trobareu per signar
els seus llibres
| cie 5 a 6

Teresa Pàmies
jde 6 a 1

Jordi Llimona
i de 7 a 8

Acompanyen aquesta comissió tres
regidors de l'AjUntament de Torí.
La Federació d'Associacions de Veïns
invita públicament a les diverses
reunions públiques tots els membres de les Juntes Directives de les
Associacions i tots aquells que s'interessin pel tema.
Aquest és el programa de treball:
DIVENDRES, DIA 23. — Arribada
i recepció a les 10 hores a l'estació
terme de Barcelona. Visita turística
a la ciutat i acte» dei dia de Sant
Jordi.
Apat privat a rHotflt O r i e n t
A les 16 hores, assistència a diversos actes que amb xnoüu de la
festa nacional se celebren en les
Associacions de Veïns.
DISSABTE, DIA 24. — A les 10
hores, sessió de treball amb la Junta
Directiva de la Federació, presidents
d'Associacions i diversos assesors
i especialistes en gestió municipal
espanyols.
A les 13 hores, conferència de
premsa amb els medis d'informació
nacionals estrangers.
A les 14 hores, dinar de germanor
a l'Hotel Orient.
A les 19 hores, visita oficial a diversos barris acompanyats per la
Junta Directiva de la Federació.
Acte social a l'Associació de Veïns
de Sant Andreu.
DIUMENGE, DIA 23. — Visita collectiva al Santuari de la Mare de
Déu de Montserrat, símbol de l'esperit i la tradició de Catalunya. Dinar
al monestir i sessió de treball amb
personalitats catalanes.

Terenci Moix
Ignasi Turull
Pau Faner
[de 8 a 9

Jaume Fuster
M.a Antònia Oliver
Jordi Moners
Josep Albanell
Antoni Mus
Oriol Pi de Cabanyes
Xavier Romeu
| També M «erta

Ignasi Pujades
Manuel Cruells
Josep M.a Poblet
|Llibreria ONA — Gremi
i V i a , 854 — Barcelona

La institució, en la seva funció docent, imparteix la carrera de Tècnic d'Empreses Turístiques, i també diversos
cursos i seminaris amb l*objectiu d'aconseguir un grau
més alt de professionalització dins el sector.
• Curs d'Alta Gestió d'Empreses Hoteleres
• Curs de Direcció de Bars i Restaurants

E D I T O R I A L S

A LA PLAÇA DE CATALUNYA

Gran Via, 654

Àrea deformació

a llibre català

A LA PLAÇA IDE SANT JAUME
entre el carrer del Ca» i el carrer Ferran.

Invitada per la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona arribarà avui a Barcelona una representació de les
Associacions de Veïns de Torí
—Comitati di Quarteri— per recollir informació del moviment
associacionlsta barceloní i transmetre les experiències de la
gestió democràtica dels municipis italians.

LLIBRERIA ONA

M Centre d'Estudis Tècnics Turístics s'adhereix a un esdeveniment tan
important com és raparitíó del diari AVUI, i des de les seves mateixes

A més de totes les parades 1 llibreries que tindran llibres catalans, hi
Haurà, a Barcelona, les parades següents, dedlcadas exclusivament
AI»B TOTES LES NOVETATS

Pàgina 9-

•AVUI, divendres, 23 abril 1976
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Àrea d'assessorament
L'equip tècnic del C.E.T.T. especialitzat en el sector turístic, presta un servei d'assessorament en qualsevol dels
apartats següents:
• EINANCES
• ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT
• MARKETING
• D RET LABORAL/FISCAL/ ADMINISTRATIU
• PSICOLOGIA APLICADA

Àrea dTnvestigadó

Conscients de la necessitat d'una investigació continua
dins l'àmbit d'un sector cada dia més important com és
el turístic, el C.E.T.T. investiga constantment els diverssos aspectes que hi incideixen i publica periòdicament els
resultats obtinguts. Entre els treballs apareguts cal destacar el titulat «La tipologia del empresario hotelero en
la provincià de Gerona».
Estudi de costos de la hosteleria de Barcelona.
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