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Tossa paga mútues mèdiques a 8 policies i
les seves famílies durant 18 anys per error
 El consistori tenia una data errònia de l’inici dels seus contractes i es calcula que s’han perdut uns 400.000 euros
CARLES COLOMER

TOSSA DE MAR | E.PADILLA

Un error burocràtic ha provocat
que l’Ajuntament de Tossa hagi estat pagant, durant 18 anys i de
manera totalment errònia, mútues mèdiques privades a vuit
agents de la Policia Local i tots els
membres de les seves famílies.
Segons fonts municipals, la despesa ascendiria a una mitjana
d’uns 24.000 euros anuals, un total de més de 400.000 euros pagats
per error i sense possibilitat d’ésser recuperats. L’equip de recursos
humans del consistori ja hi ha
posat mans a l’obra i es preveu que,
almenys, es puguin rescatar els pagaments efectuats a la Seguretat
Social en els darrers anys, que
eren innecessaris perquè al cap i a
la ﬁ els treballadors ja estaven
mèdicament coberts per una mútua privada.
Una auditoria efectuada entre
2007 i 2008 a instàncies de l’equip de govern de CiU per avaluar l’estat dels comptes i l’eﬁcàcia ﬁnancera del govern anterior, format
per PSC i ERC, ja va posar en evidència que administrativament
el consistori tossenc no destaca per
la seva diligència i organització.

El dret a mútua depenia de la
data en què van passar a ser
funcionaris, però la data de
contractació va causar l’error

Molts dels ítems a avaluar durant
l’auditoria no van poder ser correctament sospesats ja que els auditors no van poder accedir a informació clara. L’àrea de recursos humans ha descobert recentment un nou punt negre en l’organització: el pagament indegut de
les mútues respon a què hi havia
un error en la data d’alta dels policies com a funcionaris de l’Ajuntament.
Els vuit policies van ésser assimilats com a funcionaris de ple
dret l’u de setembre de 1993. Fins
aquell moment eren personal contractat i l’aparició de la llei de policies locals del 1991 precisava
que el personal que abans d’aquesta data prestava serveis policials havia o bé ser assimilat com
a funcionari, en cas de gaudir de
suﬁcient antiguitat, o bé enviat a
l’acadèmia de policia (avui dia
Institut de Seguretat Pública de Ca-

Vuit agents de Policia Local de Tossa han gaudit de mútues mèdiques per un error del consistori.

entre d’altres, el privilegi de comptar amb una mútua privada pagada pel consistori. Com que els
vuit policies tossencs van ésser
registrats posteriorment a aquesta data, no haurien d’haver comp-

tat amb aquest servei. El cas és que
els policies sí prestaven
servei –com a personal laboral, no
com a funcionari– abans del 31 de
març de 1991, i d’aquí l’error que
ara cal subsanar.

Detenen tres homes a Vilobí Uns 60 establiments de
amb un quilo d’haixix que
Tossa oferiran descomptes
transportaven sense amagar de ﬁns al 25% durant el maig

L’escola de dansa
del Teatre i l’entitat
Pere Cot celebren
el dia internacional

 Els homes, un d’ells amb
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antecedents, van reconèixer
que portaven la droga per
vendre-la a Barcelona
VILOBÍ D’ONYAR | DdG

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns a la sortida 8 de
l’Autopista AP-7, a l’alçada de Vilobí d’Onyar a tres individus, concretament Mohand B., de 27 anys;
Mohamed T., de 27 anys; ambdós
veïns de Sant Feliu de Guíxols i Abdelmounaim A., de 29 anys i veí de
Castell-Platja d’Aro; com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, tràﬁc de drogues. Els arrestats duien la droga,
un quilo d’haixix, sense amagar i
als peus del copilot.
En concret, pels volts de dos
quarts de vuit del vespre agents de
Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial
de Girona estaven efectuant un
control amb vehicles logotipats a
la sortida de l’autopista a Vilobí
d’Onyar quan van veure que se’ls
aproximava un cotxe.
En acostar-se el turisme on viatjaven aquests tres ocupants, els
agents dels Mossos d’Esquadra
van veure com, concretament l’acompanyant del conductor, en

veure la seva presència, va fer el
gest d’amagar alguna cosa. Els
agents el van aturar i van observar
com els tres homes estaven força
nerviosos i donaven respostes
contradictòries a les preguntes
que se’ls hi feia.
Tot seguit, els Mossos van fer
baixar els tres ocupants i van escorcollar el vehicle. A dins del cotxe, a la zona dels peus del copilot,
hi van trobar una bossa de color
blanc on hi havia dos paquets.
Vendre la droga a Barcelona
A l’interior del primer paquest hi
havia cinc envoltoris, d’uns deu
centímetres d’allargada per cinc
d’amplada i el segon era un paquet
embolcallat amb cinta adhesiva de
color marró d’uns tretze centímetres de llarg per cinc d’amplada,
ambdues d’una substància de color marró, que presumptament
era haixix. Els homes van manifestar als agents dels Mossos d’Esquadra ﬁnalment que transportaben aquesta substància a Barcelona per vendre-la.
A un dels detinguts, Mohamed
T., li consten antecedents policials. Els arrestats, per un pressumpte delicte contra la salut pública, ja han passat a disposició del
jutjat en funcions de guàrdia de
Santa Coloma de Farners.
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talunya). Però la data límit per a
què el personal fos adscrit automàticament a la categoria de funcionari era el 31 de març de 1993.
Els registrats com a funcionaris
abans d’aquesta data conservarien,
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L’Ajuntament de Tossa de Mar,
conjuntament amb els empresaris
locals, han organitzat per tot el mes
de maig una campanya amb el
nom de Opportunity month o Mes
de les Oportunitats en la qual, al
voltant d’una seixantena d’establiments (restaurants, allotjaments,
comerços, museus, etc), oferiran
descomptes en els seus productes
i/o serveis des del 10% ﬁns al 25%.
Entre aquests productes hi
haurà estades en hotels en règim
d’habitació i esmorzar, estades en
apartaments, menjars a la carta als

Arbúcies Zona gratuïta
d’Internet sense fils a
la plaça de la Pau
 L’Ajuntament d’Arbúcies ha
estrenat una zona de cobertura
d’Internet sense Fils gratuïta a la
plaça de la Pau. Aquest espai lliure
d’accés a Internet servirà perquè
tots els usuaris puguin connectar-se
amb el seu equip, ja sigui un portàtil
o qualsevol altre dispositiu
electrònic i, en el cas d’Arbúcies,
amb una limitació de temps d’una
hora diària. Per connectar-se només
cal cercar la xarxa sense fils
WIFIARBUCIES, sense clau d’accés.

restaurants, copes, activitats de
submarinisme, excursions en
quad, compres als comerços, jornades de portes obertes al Museu
de Tossa, etc.
Tots els establiments que participen en la campanya estaran clarament identiﬁcats amb un distintiu. Els descomptes no són
acumulables a d’altres promocions existents i s’aplicaran únicament als productes o serveis
consumits dins del mes de maig.
A més s’ha editat un el llibret on
es localitzen els establiments que
hi participen.

L’escola de dansa del Teatre Clavé i l’Associació Cultural i Recreativa (ACR) Pere Cot celebren per
segon any consecutiu el Dia Internacional de la Dansa. Ho faran
el diumenge 1 de maig de 12 a 13
hores a la plaça de Miquel Martí i
Pol de Tordera, amb un acte que
incorporarà una mostra de diferents estils de dansa -clàssic, ﬂamenc i contemporani- i on hi podrà participar tothom. Durant l’acte es farà lectura del manifest promogut per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.
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