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CAPfTOL 1 

Denominació i ohjecte 

Art. Ir. - Sota el nom d'Institut tMunicipa1 de 
Veteriniiria es designa l'organisme destinat a la 
pactica de les funcions i serveis que s9especifi- 
quen en aquestes bases d'acord amb les disposi- 
cions legals sobre la materia. 

Art. 2n. - Les funcions a executar per i'Insti- 
tut Municipal de Veterinaria són de dos ordres : 
tecniques i sanitaries. 

Són considerades funcions purament tecniques 
les relatives a determinar la naturalesa, especie, 
composició, qualitat, categoria i industrialització 
dels aliments objecte d'inspecció. 

Són considerades funcions sanitaries les que es 
refereixen a la integritat anatomofi~iolb~ica i de 
conservació dels aliments i les e~izo6tiaues. 

En determinades depend&ncies que s'especifi- 
caran en cada cas, els facultatius exerciran, a més 
de funcions tecniques i sanitaries, funcions de 
caracter administratiu i governatiu. 

Art. 3er. - L'execució de les funcions tkcni- 
ques, sanitaries i les administratives i governati- 
ves, en el seu cas, s'ajustara a les disposicians 
legals, a al16 preceptuat en aquestes Bases i als 
acords municipals. 

Art. 4rt. - Les funcions de 1'Institut Munici- - 

pal de Veterinaria comporten l'organització de 
serveis dividits en tres classes : serveis generals, 
serveis esipecials i serveis administratius. 



SERVEIS GENERALS 

Escorxadors : 

Producció de carn. 
Classificació de carn. 
Control ramader. 
Comprovacions zootecniques. 
Sanitat de carn. 
Museu anotomopatol0gic. 
Laboratori i epizootologia. 

Mercats : 

Venda a l'engros. 
Venda a la menuda. 

Districtes : 

Installacions d'establiments de venda i conser- 
vació. 

Inspecció de llocs de venda píblica, fixa o 
ambulant. 

Centres públics i particulars de contractació. 

Laboratori : 

Anilisi de llets i els seus derivats. 
Analisi de carns i poductes carnics. 
Altres andisis de materies animals i vegetals- 

Oficines, de rccapfació : 

1 Control d'arribades de bestiar viu, productes 
i sub-productes : material de transport. 

Epizootiques, enzootiques i zoonosi transrnissi- 
bles a l'home. 

Delegats de la Generalitat. 
Allotjaments i explotacions de totes les espe- 

,-ies d'animals domestics. 
Vigilancia de la prsducció lletera. 

SER VEIS ESPECIALS : 

Colkcció zoolhgica. 
Carnbres fredes públiques. 
Control de llocs d'aprofitament industrial de 

productes i animals morts. 
Clínic de bestiar dels serveis municipals. 
Lluita antiribica. 
Lluita antituberculosa., 
Lluita antimelitensi. 
Inspecció de Tallers i fabriques de productes 

carnics, lleters, formatgers, manteguers i conser- 
ves generals de carn, peix i vegetals. 

SER VEIS ADMINISTRA TIUS : 

Moviment general de serveis. 
Moviment de personal. 
Registre de ramade~ia. 
Registre nosologic i necrografic animal. 
Dictamens i informes. 
Estadístiques i quotitzacions d'aliments. 
Circulació d'aliments i bestiai. 
Publicacions i notes. 
Art. 56. - L'Institut Municipal de Veterinhia 

estara sota la dependencia directa de la Conse- 
lleria de Sanitat, llevat de les funcions que, essent 
d'ordre tecnic, administratiu i governatiu, corres- 
pongui, segons es determina en aquestes Bases 



o Reglaments especials, despatxar directament 
amb la Conselleria de Proveiments. 

Art. 62. - Tots i cadascun dels serveis es re- 
giran pel seu respectiu reglament i el seu con- 
junt sera objecte de compilació i constituira el 
Reglament General de Serveis de l'lnstitut Mu- 
nicipal de Veterinaria. 

Classes de personal . ., 
Persona1 tecnic : ingrés i nomenaments 

Art. 76. - El personal estara dividit en tres 
classes : tecnic, auxiliar i administratiu. 

Art. 8&. - El personal tecnic constara dels se- 
güents elements : 

Un director. 
Un Sots-director, Inspector dels serveis. 
Un Director de I'Escorxador, que figurara en la 

iplantilla de la Comissió de Proveiments. 
Veterinaria numeraris d'ascens. 
Veterinaris numeraris d'entrada. 
Els Veterinaris numeraris d'una i altra classe hi 

constaran en el nombre que les necessitats del 
servei exigeixin. 

El Director de I'Escorxador no quedara rellevat 
de formar part tecnicament i sanitaria de l'lnsti- 
tut Municipal de Veterinaria. 

Art. 95. - Tots els tecnics faran el seu ingés  
a I'Ajuntament mitjancant oposició lliure. 

Es podrá, ingressar, sense ~posició, en el cas 
d'agregació a Barcelona d'una població veina 
que tingués Veterinari Municipal de plantilla amb 
nomenament ferm si bé els tecnics així ingressats 
ocuparan l'últim lloc de 1'Escalafó. 

Art. 1&. - El Tribunal que jutjara I'ingrés 
dels tecnics de 1'Institut RnIunicipal de Veterina- 
ria estar; format de la sepüent manera : Pel Pre- 



sident de la Comissió de Sanitat Municipal, o pel 
Conseller a qui delegui la seva representació, lper 
un Conseller de la mateixa Comissió, per dos re- 

f 4 
presentants sindicals Veterinaris, de Sindicat di- 
ferent o d'un sol Sindicat, si no hi ha cas; per 
un Veterinari designat pels propis tecnics de I'lns- 
titut ; i per un Veterinari representant de 1'Esco- 
la de Veterinaris de Barcelona o, en el seu de- 
fecte, dels Serveis Veterinaris de la Generalitat. 1 

Les oposicions i el funcionament del Tribunal 
es regularan en el respectiu acord municipal i la 
convocatoria sera publicada a la premsa diaria i 
a l'organ oficial de la Generalitat. - 

Els tecnics que resultin de nou ingrés entraran 
a 1'Escalafó atenint-se a la prelació numerica de 
l'oposició. 

Art. 116. - Els carrecs directrius de 1'Institut I 

Municipal de Veterinaria recauran en tecnics de 
provades facultats ~r~anitzadores, capacitat cien- ' O  

tífica i probitat professional. , 
Art. 126. - El carrec de Director de 1'Institut 

Municipal de Veterinaria sera proveit entre els 
tecnics per mitja de terna proposada per votació 
del propi ,personal, realitzada en sessió presidida 
per un representant de la Conselleria de Sanitat. 
La votació sera secreta. No sera considerada va- 
lida la proposta que no obtingui les quatre cin- 
quenes parts dels vots deIs com~ponents tecnics 
de I'Institut Municipal de Veterinaria. 1 

Si una proposta no té I'aval de les quatre cin- I 
quenes parts dels components, es repetir& la vo- 
tació i sera considerada valida aquella que ob- 
tindra la xifra de les tres quartes parts dels vots 
dels components tecnics de 1'Institut. 

L'Ajuntament proveira el nomenament en vista 
de l'acta presa en la sessió de votació, i procedirA 
lliurement a nomenar Director, entre els tecnics 



en el cas que la segona esmentada votació no fss 
assolida. 

Art. 136. - El carrec de Director de 1'Escor- 
xador General sera proveit en igual forma i pro- 
cedirnent indicats en els dos articles ~recedents. 
arnb la diferencia que sera considerad; valida la 
proposta que obtingui els tres cinquens dels vots, 
o, en cas contrari, el qui n90btingui la meitat m& 
u n  L'elegit tindra la llibertat d'acceptar-lo o no. 

L'Aiuntarnent aroveira el nomenarnent en vis- 
ta de I'acia aixecada a la sessió de votació, i pro- 
cediri lliurement a nomenar )Director de l8Escor- 
xador, entre els tecnics, en el cas que la segona 
esmentada votació no fos assolida. 

I Art. 14&. - El carrec de Secretari recaura en- 
1 tre els Veterinaris numeraris a proposta uniper- 
I sonal del Director de 1'Institut que obtingui la ma- 

l joria dels vots tgcnics. 

INCOMPA TIBILlTA TS 

Art. 15& - Tots els cirrecs de Veterinaria 
Municipal estaran subjectes a les incompatibili- 
tats que estableixi 1'Ajuntament. 

I Nomennment i funcions 

Art. 16e. - El personal auxiliar estara format 
per les dues categories següents : 

Auxiliars practics de Veterinaria i 

1 Ajudants dels Serveis veterinaris. 
Art. 176. - Els Auxiliars prictics de Veterina- 

ria i els Ajudants dels Serveis veterinaris seran en 



nombre que les necessitats dels serveis requerei- 
xin i acordi el Municipi. 

Art. 18e. -- Els Auxiliars practics de Veteri- 
naria tindran un delegat sota la dependencia im- 
mediata del Director de 1'Institut i el seu provey- 
ment es fara a proposta majoritiria pels propis 
auxiliars, en sessió presidida pel Director de 1'Ins- 
titut. 

Art. 192. - El personal auxiliar prestara el seu 
peculiar servei sota la dependencia immediata dels 
tecnics i en el lloc o dependencia com són Mer- 
cats, Escorxadors, Col4ectes i Estacions que se- 
ran destinats per la Direcció de l'llnstitut. 

Art. 20;. - El personal auxiliar prictic de 
Veterinaria fara el seu ingrés mitjancant oposició 
consistent en un exercici verbal i un de prictic. 

Per a aquestes oposicions es guardaran dos 
torns : 

Ier. Torn entre el personal matancer. de ]'Es- 
corxador General. 

20n. Torn lliure. 
Art. 21e. - El Tribunal que jutjara les oposi- 

cions al carrec d'Auxiliar prhctic de Veterinaria 
estar; format de la segiient manera : Pel Presi- 
dent de la Comissió de Sanitat Municipal, o pel 
Conseller a qui delegui la seva representació, lper 
un Conseller de la mateixa Comissió, per dos re- 
presentants sindicals Veterinaris, de Sindicat di- 
ferent o d'un sol Sindicat, si no hi ha cas ; per un 
Veierinari designat pels propis t2cnics de 1'Insti- 
tut ; i per un Veterinari tepresentant de 1'Escola 
de Veterinaria de Barcelona o, en el seu defecte, 
dels Serveis Veterinaris de la Generalitat. 

Les oposicions i el funcionament del Tribunal 
es regularan en el respectiu acord municipal i la 
convocatbria sera publicada a la premsa diaria 
i a l'6rgan oficial de la Generalitat. 

Art. 222. - Els Ajudants dels serveis de Vete- 

rinaria faran el seu ingrés, mitjancant concurs. Per 
a concórrer al concurs sera indispensable saber lle- 
gir i,escriure, estar Sindicat i acreditar bona con- % 

ducta. 

ADMINISTRA TlUS 

Art. 23;. - El personal administratiu sera el 
destinat a prestar servei a les Oficines centrals 
de 1'Institut i estara format per la plantilla míni- 
ma expressada a continuació : 

Un Secretari t2cnic. 
Un Auxiliar phctic de Veterinaria. 
Un Ajudant als Serveis veterinaris. 
Un Oficial 3r. 
Una taqui-mecanografa. 
Dos escrivents mecan&rafs. 
Tres Escrivents. 
Un Ordenanca. 
El personal netament administratiu formar& 

part del seu respectiu escalafó. 
Art. 242. - El personal administratiu tindra al 

seu cirrec els Llibres-Registre de comunicacions 
rebudes i cursades, registre de mostres i resultats 
d'analisis, formació dlexpedients, tramitació d'in- 
Formes i correspond&ncia, fitxers generals i espe- 
cials i, en general, tot el relatiu als treballs deter- 
minats als serveis administratius de l'lnsiitut, i 
anotaran amb fidelitat i escrupulositat les dades 
pertinents. 
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La presa en consideració d'una proposta sola- 

rnent tindra un torn a favor i un altre en contra. 
Arta 295. - Les acusacions que es facin rela- 

cionade~ arnb el comportament del ~ersonal hau- 
ran d'ésser presentades amb proves i testimo- 

CAPfTOL 111 niatge fidedigne. Tota acusació no requisitada 
així, comportara contraacusació per als acusants. 

De les sessions del personal tCcnic &t. 302. - Les resolucions es ~rendran per 
rnajnria de vots llevat de les que es puguin referir 
al personal directiu, les quals hauran de tenir I'a- 

Art. 256. - El personal tecnic es reunira una val arnb igual nombre de vots dels en virtut dtls 
vegada cada més dintre de la seva última desena quals foren proposats llurs nomenarnents. 
per tractar de !a marxa dels serveis. 

. Tot tecnic vindrai obligat a actuar en les po- 
nencies nomenades a les reunions ,per a ]'estudi 
d'assum~tes de qualse~ol ordre que afectin 
1'Institut i, així mateix col4aborara a les publica- 
cions que es fan de recull periodic de les fun- 
cions veterinaries. 

Art. 262. - La sessió determinada a 1'Article 
precedent tindr8 el caricter d'ordinaria, i en ca- 
racter extraordinari, el personal es reunira per 
dispasició de la superioritat, per estimar-ho ne- 
cessari i urgent el Director de l'lnstitut o a instan- 
cia de la tercera part del personal tscnic, en pe- 
tició monada, exposant els motius, i adrecada a la 
Direcció de 1'Institut. 

Art. 27;. - Totes les sessions seran conside- 
rades acte de servei i la no assistencia haur8 d'és- 
ser excusada per causa major i es f a ~ a  la seva 
constancia en acta. 

Art. 28e. - En totes les sessions ordinhries i 
extraordinaries el personal procedir2 al nomena- 
ment de mesa de discusió composta de President, 

. 'Secretari d'actes, Secretari de paraula. 
En tota discussió es concediran dos torns per a 

í 9 t. -* 
parlar a favor i dos per a .parlar en contra de cada ?- 
proposició o tema. 



Execució de les funcions i serveis 

Art. 316. - En termes generals, les funcions i 
serveis de 1'Institut Municipal de Veterinaria tin- 
dran caracter directiu i d'inspecció tecnica i, a 
més de la finalitat profilactica, tindran la mis& 
educadora que ha de caracteritzar les funcions 
científiques al servei de la col.lectivitat. Per acon- 
seguir tals objectius, en cada cas, els tecnics ex- 
posaran als interessats o als seus representants les 
norrnes precises per a corregir defectes, evitar in- 
fraccions, i produir, comerciar o conservar els ali- 
ments a profit del poble. 

Art. 326. - En termes concrets, les funcions i 
serveis seran executats de manera sistematica har- 
moniosament als preceptes legals, reglaments 
adients a lleis, ordenacions i decrets, i reglaments 
i acords municipals. 

Art. 332. - Tot funcionari acreditara en acte 
de servei, la seva personalitat per mitja del carnet 
d'indentificació, el qual no podra negar a cap ciu- 
tada si n'és requerit. 

Art. 34e. - Tot tecnic, en acte de servei, tin- 
drA delegació expressa de l'autoritat Municipal i 
per aquest motiu podrA requerir, en cas de resis- 
tencia, el concurs dels agents de 1'Autoritat. 

Art. 3%. - Tota resolució feta pels tecnics 
podra, per part dels interessats ésser recorreguda 
davant de 1'Ajuntament. A tal efecte, els t2cnics 

lliuraran certificat especificant els fonaments dels 
seus dictamens. 

Si de l'acte d'inspecció de generes alimentaris, 
en resultés el seu comís, l'interessat li quedara re- 
servat el dret de fer-hi intervenir un tecnic de la 
mateixa classe. L'interessat fara valer aquest dret 
per escrit fent-hi designació de Veterinari de part 
el qual sera alie al Municipi. La reinspecció dels 
generes sera realitzada, precisament a presencia 
del veterinari pi-imer, el qual dictaminara dintre 
d'un termini no inferior a les 24 hores de la re- 
clamació. El segon dictamen sera donat per es- 
crit i, si resulta d'acord amb el primer, el recla- 
mant abonara les despeses. Si resulta en desacord, 
l'autoritat Municipal, a la vista del primer i segon 
dictamen, nomenara un tercer Veterinari. Si el 
dictamen d'acpest concorda amb el primer dic- 
tamen, l'interessat abonara les despeses del ter- 
cer facultatiu i, en cas contrari, 1'Ajuntament pa- 
gara el tercer i el segon dictaminants. 

Art. 36;. - En els casos que es consicleri con-. 
venient la presa de mostres per al seu analisi o 
observació, la cpantitat de les mateixes mostres 
s'ajustara exactament a la necessaria, per a totes 
les necessitats de la comprovació que s'hagi de 
realitzar i sera per a la llet, 500 grams o una am- 
polla de mig litre, si es tracta de llet esterilitzada ; 
per a la mantega, llard i grasses alimentaries va- 
ries, 200 grams per mostra triplicada; per a for- 
matges, embotits, pernils en dolc o al natural, 
cansalada i productes de salsitxeria, 150 grams 
per mostra ; per a conserves de tota classe, una 
llauna, capsa o pot per mostra, procurant que 
siguin de petita granaaria ; per als productes de 
confiteria i pastisseria, 125 grams per mostra ; per 
a la sal de cuina, 100 grams+per rnostra un paquet 
o capsa de pes ecpivalent ; per a safril, 15 grams 
per mostra; per a pebre vermell, 200 grarns per 



mostra ; per a pebres, mostassa, canyelles, clavells 
i, en general, tota classe d'especies 30 grams per 
mostra ; iper a productes de suposada aplicaci j an- 
tiseptica, si són líquids, mig litre o una ampolla 
de litre, i, si fossin sblids, 100 grams o un paquet 
d'origen ; iper a papers per a embolicar aliments, 
una quantitat aproximada a 200 grams de pes. 

Art. 37e. - La presa de mostres caldrh veri- 
ficar-la davant del propietari, representant o de- 
l?endelat de I'establiment, o davant dels testimo- 
nis o agents de policia urbana o de seguretat, la 
presencia dels quals sera reclamada per l*inspec- 
tor, si es neguessin a intervenir-hi els anteriors. 
Les Actes es faran per duplicat, signant l'interes- 
sat o qui el re~resenti o els testimonis, en cas de 
negativa dels interessats, i l'inspector i es lliura- 
r j  a I'interessat un dels exemplars i es trametra 
I'altre al Director de 1'Institut per a la seva cus- 
todia a les Oficines Centrals. 

A tota Acta de presa de mostres, el seu propie- 
tari o el seu representant fara constar allo que 
cregui convenient en descarrec seu, i el tecnic hi 
fari  constar la marca, qualitat, procedencia i el 
nom del productor, si no és genere elaborat a la 
ciutat, 

Art. 318e. - Per a les sancions que puguin 
&ser imposades als infractors de la producció, 
venda i conservació d'aliments. així com les in- 
fraccions a les disposicions legals i reglamenta- 
ries, s'especificara el seu tramit en els respectius 
Reglaments especials. 

Deures del personal 

Art. 392. - Tot el personal té el deure d'exe- 
cutar llurs respectives funcions amb diligencia, 
pulcritud, economia i lleialtat envers les seves re- 
gulacions i les dels companys de servei. 

Art. 4&. - És deure general de tot el personal 
tkcnic donar compte al {Director de l'hstitut, en 
informe diari, per escrit, del resultat de la seva 
labor, i, per tekfon, escrit urgent o pel mitji que 
consideri m& rapid possible de tot incident, nova 
o fet de que fossin sabedors relacionat, per la se- 
va naturalesa amb llur servei o serveis i funcions 
de 1'Institut Municipal de Veterinaria. 

Del Director 

Art. 412. - Són deures especials del Director 
de 1'Institut Municipal de Veterinaria : 

a) Convocar mensualment la sessió del per- 
sonal tkcnic. 

b) Ésser fidel interpret dels acords del per- 
sonal tecnic i de les disposicions i acords 
municipals. 

c) Realitzar els dictamens i informes amb la 
major brevetat de temps possible. 

d) Executar I'alta inspecció de tots els 
serveis. 



e) Diligenciar el tramit a la superioritat de 
tot mincament, així com de tot acte dig- 
ne de ponderació que realitzi el ipersonal. 

f)  Autoritzar tota permuta del personal que 
li sigui soliicitada per ambdues parts in- 
teressades. si ho estima realitzable. 

g )  Reajustar el servei, si hi haguessin falles 
d'execució durant el temps de les fun- 
cions mensuals dels tecnics. 

h) Enviar mensualment a la Superioritat, 
premsa, corporacions científiques, pro- 
fessionals, sindicals afins a la Veterini- 
ria, Caps de Negmiat i de Secció la pu- 
blicació oficial de 1'Institut. 

i) Donar. compte a la Superioritat de les 
vacants, Iperqu& siguin proveits el carrecs 
redamentariament i 

j) Posar-se d'acord amb la Superioritat per 
als incidents dels serveis i funcions. 

Del Sots-Director Inspector de Seroeis 

Art. 42&. - Són deures especials del Sots-Di- 
rector Inspector de (Serveis : 

1 er. Substituir el Director en cas de Ilicencia, 
rnalaltia o absencia autoritzada. 

20n. Realitzar la inspecció immediata dels 
serveis amb exempció dels de 1'Escorxa- 
dor General i dels especials installats en 
aquesta dependencia, i 

3er. Auxiliar a la Direcció de 1'Institut en 
els determinats assumptes que especial- 
ment li siguin encomanats. 

~ i r e c t o r  de I'Escorxador General i del Mercat 
de Bestiar 

Art. 435. - Són deures especials del D' irector 
de 1'Escorxaclor : 

a) Comunicar dikiament al Director de  
1'Institut Municipal de Veterinaria el re- 
sultat de les operacions de caire cienti- 
fic, tecnic o sanitari, i 

b) Enviar al Director de 1'Institut Municipal 
de Veterinaria copies dels trimits realit- 
zats directament amb la Conselleria de 
Proveiments en tot allo que es relacioni 
arnb les funcions administratives i go- 
vernatives. 

Secretari Tecnic 

Art. 445. - Són deures especials del Secreta- 
ri Tecnic : 

ler. Portar la re~~onsabi l i ta t  immediata de  
la marxa interna de les Oficines Centrals. 

20n. &ser redactor en cap de la publicació 
mensual de l'hstitut, i 

3er. Compilar les disposicions legals i acords 
municipals. 

A uxiliars Practics 

Art. 45;. - Són deures especials dels Auxiliars 
practics de Veterinaria : 

a) Col4aborar amb el maxim interes a les 
tasques del personal tecnic el qual con- 
sideraran com a Gap immediat. 
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b) Complimentar les dispmkions dels tec- 
nics en forma i temps que els seran in- 
dicades, i 

c) Conviure amb els tecnics, dintre del ser- 
vei, amb la maxima cordialitat. 

Art. 46&. - Els Ajudants dels Serveis veteri- 
naris compliran els seus deures i s'ajustaran en tot 
moment a les indicacions dels tecnics. 

CAPfTOL VI 

Drets ,del Personal 

Art. 47e. - Els drets de tot el personal de 1'Ins- 
titut Municipal de Veterinaria seran regulats peI 
Reglament General d'Empleats i pels acords mu- 
nicipal~ en vigencia. 

Art. 48;. -.6eran considerats drets especials 
per al bon funcionament de l'organisme, els ator- 
gats a continuació : 

Director 

1 er. Tindrd la facultat de proposar llicencia 
als funcionaris que ho justifiquin degu- 
dament . 

20n. Es facultat per a designar, interinament, 
el tecnic corresponent, quan es produei- 
xin vacants Der aualsevol motiu a fi de 
no interrompre la marxa dels serveis. 
Sera posada a la seva disposició una 

quantitat a justificar per a despeses es- 
pecial~ de la Direcció en els Pressupos- 
tos, de la qual quantitat haura de justi- 
ficar la inversió mensualment i 
CaudirA de lliure circulació en els mit- 

jans de coinunicació urbana per a rea- 
litzar l'alta inspecció dels serveis en e1 
cas que no tingui cotxe oficial a la seva 



disposició. La mateixa consideració cal- 
drA tenir en compte per als Sots-Director, 
Inspector de Serveis. 

. Jubilació .de tecnics 

Art. 492. - En harmonia a 1'Article 1 13 del , 
vigent Reglament d'Empleats Municipals, els Ve- 
terinaris o tecnics de 1'Institut 'Municipal de Ve- 
terinaria seran jubilats en complir I'edat de 70 
anys i es comptaran en cada cas 5 anys més en 
cancepte d'abonament d'anys d'estudi o carrera, 
als efectes de poder-se'ls computar als drets pas- 
sius. 

Per als Veterinaris existents a 'la data d'apro- 
vació d'aquest Reglament s'abonaran 8 anys de 
cornpensació per antiguitat als efectes de drets 
passius, ates 1'Article 58 del Reglament de Ser- 
veis de Sanitat Veterinaria, dit Article concor- 
dant amb la vuitena de les disposicians finals del 
vigent Reglarnent d'Epleats Municipals. 

Accidents del Treball 

r 

Art. 50;. - En cas d'accident de treball d'un 
Veterinari (escomeses de bestiar, caigudes a l'es- 
corxador, maneig propi o alie d'estris de matan- 
ca, infeccions, etc.) si de resultes de qualsevol 
accident esdevingués la mort o quedés inútil en 
compliment del seu deure, el Director de 1'Insti- 
tut obrira una informació en un termini no infe- 
rior a 30 dies. el aual traslladara a la Suiseriori- 
tat perque aquestaproposi aCord municipal d'a- 
torgament als hereus havents directes, vídua, fills, 
pares, germanes soiteres o germans menors d'e- 

dat, en els tres últims casos, si es solter, en cas 
de mort ; i a l'interessat en cas d'inutilitat, del 
aou complet que gaudia l'accidentat. 

Auxiliars prhctics i Ajudants d e  Seroeis 
vleterinhris 

Art. 5 1 e. - Els Auxiliars practics i els Ajudants 
de 'Serveis veterinaris, en relació als accidents del 
treball, produits en compliment de llurs deures, 
gaudiran, com els veterinaris, d'igual dret i forma 
instituida a l'article anterior. 

Art. 522. - Els Auxiliars prActics que en el mo- 
ment d'oposicions a places de Veterinari, es tro- 
bessin en possessió del títol academic de Vete- 
rinari i prenguessin part a les oposicions tindran 
dret preferent a l'escalafó de t2cnics en igualtat 
de merits i condicions dels restants opositors. 



Faltes i sancions 

Art. 53;. - Es consideraran com a tals : 
La manca de puntualitat en els serveis 
i el no donar coneixement a la Direcció 
de 1'Institut -deis canvis de domicili. 
Absentar-se del servei sense el consenti- 
ment del Director respectiu ; dedicar-se 
durant les hores de servei a treballs -ali- 
ens a aquest ; i no tenir al públic les de- 
gudes consideracions. 
No presentar la baixa en cas de malaltia. 
La no presentació per a comencar el ser- 
vei el dia següent que acabara la llicencia. 
Mancar al respecte dels companys di- 
rectius. 
Facilitar, sense autorització escrita de la 
Direcció, dades relatives a documents 
que el funcionari tingui sota el seu car- 
rec ; rebre i acceptar gratificacions, pro- 
meses, oferiments i recompenses de par- 
ticular~ que directament o indirecta tin- 
guin interes en algun dels assumptes re- 
lacionats amb la missió propia o per a 
efectuar-ho en determinat sentit. 

Incórrer, amb coneixement de causa, pei 
error o per ignorancia inexcusables en 
actes o descuits que puguin causar per- 

judicis als serv'eis, a 1'Ajuntament o a 
terceres persones. 

g) Abandonar el servei. 
Art. 546. - Tot el que fa referencia a proce- 

diment i aplicació de sancions es regira pel Re- 
glament General d'Empleats i acords municipals 
respectius. 



Transitori 

Art. 552. - Aquestes Bases a n d e n  el Regla- 
ment dels Serveis de Sanitat Veterinaria Munki- 
pal aprovat el 24 de desenabre del 19310. 




