Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 29 d'abril
de de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar
sessió del Ple de la Corporació núm. 6, amb caràcter extraordinari, en primera
convocatòria.¡Error! Marcador no definido.
Alcalde-President
Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà
Tinents d'Alcalde
Sr. Marcel.lí Llobet Corominas
Sr. Francesc de Puig Viladrich
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Eduard Bohígas Santasusagna
Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sra.Teresa Just Riba
Sra.Maria Rosa Riera Montserrat
Regidors
Sr. Pere Sobrerroca Camps
Sr. Antoni Berenguer Casas
Sr. Jordi Rodó Rodà
Sr. Pere Vilarasau Serracanta
Sra.Carme Vidal Vintró
Sr. Jordi Marsal Muntalà
Sr. Manuel Cano Navarro
Sr. Jacint Carrió Vilaseca
Sr. Joan Carles Canongia Gerona
Sr. Joaquim Collado Llort
Sr. Ignasi Perramon Carrió
Sr. Carles Esclusa Espinal
Sr. Magí Mas Font
Sr. Josep Balet Oller
Excusen l'absència
Sr. Joaquim Garcia Comas
Sr. Jordi Valls Riera
Sra. Mª Angels Crusellas Serra
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
Interventor

Sr. Josep Trullàs Flotats
El president obre la sessió quan són les 13 h. i 10 min. de la tarda, i després de
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit
a conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següent:
1.- PRESIDÈNCIA
1.1

DICTAMEN SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA AL PERSONAL ACTIU DE L'AJUNTAMENT PER MITJÀ DE
CONCERT AMB ENTITAT PRIVADA, A L'EMPAR D'ALLÒ PREVIST EN LA
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA DEL REIAL DECRET 480/1993, DE
2 D'ABRIL.

El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"EL Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, pel qual s'integren en el règim general de la
Seguretat Social els funcionaris d'Administració local disposa en el seu article 6è.
que les prestacions d'assistència sanitària i d'incapacitat laboral transitòria es
concediran al personal actiu i, si escau, als seus familiars, en els mateixos termes i
condicions que els previstos en el règim general de la Seguretat Social.
La Disposició Transitòria cinquena de la mateixa norma legal preveu que el personal
actiu de les corporacions locals que a la data d'integració estés rebent l'assistència
sanitària mitjançant concert amb entitats privades, entre d'altres supòsits, podrà
continuar rebent-la amb la mateixa modalitat sempre que, ho decideixi el Ple de la
Corporació abans del 30 d'abril de 1993.
Per tot això, i amb l'informe preceptiu previ del Comitè de Personal de l'Ajuntament,
aquesta Presidència proposa al Ple de a Corporació l'adopció de l'acord següent:
Continuar prestant l'assistència sanitària del personal actiu a què fa referència
l'article 1r. del Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, per mitjà de concert amb entitat
privada a l'empar del previst en la disposició transitòria cinquena de la mateixa
norma legal, amb el benentès que, en tot cas, l'esmentada prestació ho serà amb la
intensitat i extensió previstes en el règim general de la Seguretat Social".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que donat que la Llei presenta dues
possibilitats d'incorporació del personal funcionari en el règim de la Seguretat Social,
que hi ha l'apartat de cotitzacions pel tema de jubilació a la Seguretat Social i un
altre per les prestacions sanitàries, l'equip de govern, davant d'aquesta disjuntiva, va
estar parlant amb el Comitè de personal i els va plantejar que volien fer. El Comitè
va fer una assemblea i a la vista que aquesta desitjava majoritàriament entrar dins el
règim de l'Assistència Sanitària, l'equip de govern va decidir que la voluntat
majoritària era la que en principi acceptava.

Intervé el Sr. Perramon i Carrió i recorda que en el Ple passat van demanar a veure
quin sobrecost representaria per l'ajuntament aquesta integració a la Seguretat
Social. Ara demanen, en quina modalitat es faria aquesta contractació amb
Assistència Sanitària, si cubririra totes les prestacions sanitàries o bé algunes
s'haurien de pagar apart per part de l'Ajuntament i, per tant, globlament, aquest
sobrecost que representaria. I, en segon lloc, pensen que aquest Decret de 2 d'abril
és positiu, sobretot en el tema de jubilacions perquè deixa un nivell de pensions
equiparable a les altres persones que estan cotitzant la Seguretat Social i això és
important pels funcionaris, tot i que possiblement, els anteriors a una data
determinada, segurament que hauran cotitzat bastants menys diners al llarg de la
seva vida professional que persones que han estat en règim laboral, però tindran
dret a les mateixes pensions. En qualsevol cas, l'ENM demana a l'equip de govern si
per aquest sobrecost que significa tenir aquest forma de contractació amb
Assistència Sanitària, quina contraprestació o, en tot cas, quina aportació s'ha
demanat als treballadors que facin per tal de cobrir aquest cost addicional i quina
quantia aproximada significa això.
El Sr. Oms i Pons li respon que la quantia exacta no la poden saber amb exactitud
perquè hi ha el tema de les classes passives que per Decret Llei passen a la
Seguretat Social, i aquest és un tema que s'ha d'acabar de comptar. Sense tenir els
números afinats, i deixant de banda les classes passives, diu que la quantitat pot
estar sobre els 20 milions de sobrecost, però aquests números es poden veure
alterats en funció de quan facin els càlculs de les classes passives. L'equip de
govern ha demanat als funcionaris de l'ajuntament que col.laborin en un 0,25 %, en
definitiva era un 0,5 % però és un 0,25 % perquè estan negociant tot el tema dels
complements específics i aquí tenien una quantitat destinada a regularitzar possibles
desnivells que hi hagués. Per això han dit aquest 0,25% que ve a representar uns 4
ó 5 milions a l'any. Els ha semblat que aquesta és una bona solució. Llavors han
parlat amb l'Assistència Sanitària, s'està fent un estudi de veure, amb un règim
equiparat al de la Seguretat Social, quines diferències hi haurien i l'ajuntament vol
amb Assistència Sanitària una prestació igual a la de la Seguretat Social. Aleshores
també han negociat un tema i és que, suposant que les classes passives vulguin
mantenir-se amb Assistència Sanitària, el preu no serà nou sinó que serà el mateix
preu que venia pagant l'ajuntament. Saben que hi ha molta gent pensionista que vol
continuar sent d'Assistència, i com que l'ajuntament per Decret Llei no els hi pot
continuar pagant, han negociat que pagant la mateixa quantitat que pagava
l'ajuntament, puguin continuar dintre. Els ha semblat que era un tracte bo per les
classes passives.
El Sr. Perramon i Carrió diu que que pensen que, degut per una banda a la situació
pressupostària que hi ha en aquests moments i, per l'altra, aquesta diferent quantitat
del cost per l'ajuntament i l'aportació que s'ha demanat als funcionaris, el grup de
l'ENM s'abstindrà.
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 19 vots afirmatius favor (12 CiU, 6 GMS
i 1 GMP) i 3 abstencions (ENM) i, per tant, es declara acordat:
Continuar prestant l'assistència sanitària del personal actiu a què fa referència
l'article 1r. del Reial Decret 480/1993, de 2 d'abril, per mitjà de concert amb entitat

privada a l'empar del previst en la disposició transitòria cinquena de la mateixa
norma legal, amb el benentès que, en tot cas, l'esmentada prestació ho serà amb la
intensitat i extensió previstes en el règim general de la Seguretat Social.
2.- ÀREA D'ACCIÓ CIUTADANA
2.1

REGIDORIA-DELEGADA DE JOVENTUT

2.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONVENI DE
COL.LABORACIÓ AMB EL CENTRE D'ANIMACIÓ I ESPLAI PER A
L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE MONITORS I DIRECTORS, I
ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL MÓN DEL LLEURE.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
"Vista la necessitat d'educar en el lleure als infants i joves, com a element important
en el desenvolupament integral de la persona per fer-la capaç de viure en una
societat amb canvis accelerats i on el lleure té cada vegada més un espai temporal
més ampli.
Vista també la necessitat de realitzar cursos de formació de monitors i directors en el
lleure infantil i juvenil dins l'àmbit territorial de Manresa, per tal de fer efectiva una
educació seriosa i de qualitat.
Vist que a la nostra ciutat hi ha una entitat anomenada "Centre d'Animació i Esplai"
que té com a finalitat primera la tasca d'estudis i formació de monitors i directors en
el temps de lleure.
Atès que l'Ajuntament de Manresa creu convenient la col.laboració amb el Centre
d'Animació i Esplai per a la formació de monitors, directors i educadors en el temps
de lleure, així com la participació en l'animació sòcio-cultural de la ciutat i la formació
permanent a través de cursos monogràfics.
Atès el que s'estableix a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, a la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, al
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, així com al Reglament de
Subvencions de l'Ajuntament de Manresa.
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació Municipal,
l'adopció dels següents
ACORDS
1er.- Aprovar el projecte de conveni de col.laboració a signar entre aquest
Ajuntament i el Centre d'Animació i Esplai de la nostra ciutat, per a l'organització de
cursos de monitors i directors, així com cursets monogràfics i activitats relacionades
amb el món del lleure, i de conformitat amb el text que s'acompanya a l'expedient.

2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació
necessària per tal de dur a terme aquest acord en tots els seus punts".
Intervé el Sr. Rodó i Rodà i manifesta que es tracta de renovar el conveni de
l'ajuntament amb el CAE, el pressupost del qual ha augmentat un 5% respecte el de
l'any passat, però el conveni és amb els mateixos termes que el de cada any.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
2.1.2 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A
SIGNAR AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ASSEMBLEA
LOCAL DE LA CREU ROJA, PER A LA REALITZACIÓ D'UN "CASAL
OBERT" PER A INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC, I NOMENAMENT DE
DOS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT.
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vist que la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
desenvolupa diverses accions per lluitar contra la indigència, i, en concret, la de la
població infantil.
Atès que l'Ajuntament de Manresa realitza accions encaminades a la millora de la
qualitat de vida de la població.
Atès que l'Assemblea Local de la Creu Roja de Manresa està interessada en
col.laborar en la millora de la situació sòcio-sanitària de la població infantil en risc de
Manresa.
Vista la proposta de conveni de col.laboració presentada per la Generalitat de
Catalunya, per a la col.laboració de les tres institucions en la realització d'un Casal
Obert dirigit a infants en situació de risc de la població de Manresa.
Atès el que s'estableix als articles 25 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del
Règim Local, 63 i 68 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i articles 3 i 11 de la Llei 26/85, de 27 de desembre, de Serveis Socials.
És pel que, el Regidor de Joventut proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels
següents
ACORDS
1er.- Aprovar el Conveni de col.laboració a signar entre l'Ajuntament de Manresa, la
Generalitat de Catalunya i l'Assemblea Local de la Creu Roja de Manresa, per a la
realització d'un "Casal Obert" dirigit a infants en situació de risc de la població de
Manresa, de conformitat amb el text que s'adjunta al dictamen.
2n.- Nomenar els dos representants de l'Ajuntament de Manresa a la comissió de
seguiment que s'estableix al pacte cinquè, i que seran els que segueixen:

- Jordi Rodó i Rodà, Regidor de Joventut.
- Francesc Reverter i Farré, Tècnic Auxiliar de Gestió

Especialitzada.

3er.- Facultar a l'Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Manresa per a la
signatura de la documentació necessària per a portar a terme aquest acord en tots
els seus punts."
Intervé el Sr. Rodó i Rodà i fent un breu repàs del que ha estat el Casal-ot fins ara,
manifesta que va néixer com una experiència pilot de col.laboració entre
administracions, en aquest cas, entre la Generalitat, l'Ajuntament i la Creu Roja de
la Joventut i, en aquests moments, s'implica de manera molt directa l'Àrea de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, per tractar les situacions de risc infantil
de Manresa, especialment del Barri Vell, recollint-lo al cap de setmana. Dins de
l'evolució d'aquesta experiència es va veure que seria necessari ampliar a tota la
setmana aquest servei per fer un seguiment més coherent i acurat dels nanos i, per
tant, es va mirar de fer una reestructuració del centre amb un pressupost semblant,
anar cap a un funcionament diari i que així entrés dins de la xarxa de Centres Oberts
de l'Ajuntament. El Centre, però, s'ha especialitzat cap a nens d'alt risc social, s'ha
fet l'adequació del local i el projecte, que ha constat de dues fases. La primera ha
estat de coordinació i desenvolupament del projecte marc, d'acondiciament del local,
etc. La segona fase comença ara, en la qual ja s'aplica aquest projecte marc dins del
context del Casal-ot, és a dir, es concreta el projecte.
Afegeix que ara ja fa un mes que funciona el Casal-ot a ple rendiment, amb uns 15
nanos, i ara ja s'entra en el projecte definitiu. El conveni que avui es porta a
aprovació es similar al que tenien fins ara, amb uns pactes que són per
desenvolupar un projecte nou que s'adjunta al conveni i el pressupost puja un 5%
més respecte l'any passat.
Intervé la Sra. Vidal i Vintró i manifesta que es feliciten per aquesta iniciativa perquè
pensen que és un recurs que feia molta falta a la ciutat de Manresa i que pot evitar
que puguin haver-hi més internaments de nens. S'ha llegit el projecte amb molta
antenció i troba els objectius molt adequats, l'únic que troba és que la ràtio
educadors-nens és molt limitada tenint en compte les dificultats d'aquests nanos; 3
educadors per 20 nens suposa una ràtio de 7 i, tenint en compte que són nanos
amb moltes dificultats, li fa l'efecte que els objectius que s'han proposat, difícilment
es podran aconseguir amb aquesta ràtio. Pel demés, li sembla un bon recurs el que
aproven avui.
El Sr. Rodó i Rodà explica que apart del director i els dos educadors, que són el
personal professional i especialitzat, també hi participen treballadors familiars i
voluntariat de la Creu Roja. Això ajuda a donar un suport a tota aquesta feina.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
3.- ÀREA D'INTERIOR
3.1

REGIDORIA-DELEGADA D'HISENDA

3.1.1 DICTAMEN SOBRE AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ
D'EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE VENDA DE BEGUDES SITUAT AL
PASSEIG DE PERE III, DAVANT EL NÚM. 21 (QIOSC DEL MIG).
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent:
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de 30 de juny de 1988 adjudicà la
concessió per a l'explotació del quiosc de venda ubicat al Passeig de Pere III, davant
del número 21 (Quiosc del Mig), a favor del Sr. ALBERT PUJOL i BOSCH i del Sr.
XAVIER JAVALOYES i VILALTA.
Atès que el Sr. JOSÉ MIGUEL ROJO TRUJILLO, per instància de registre d'entrada
número 5579/12.03.1993, ha sol.licitat la novació subjectiva a favor seu de
l'esmentada concessió, comprometent-se a aportar les mateixes garanties, avals o
fiances que tinguin dipositades els actuals titulars, així com a complir amb totes les
obligacions pròpies de l'esmentada concessió.
Atès que els Srs. ALBERT PUJOL i BOSCH i XAVIER JAVALOYES i VILALTA, en
la mateixa instància referenciada han manifestat la seva conformitat a l'esmentada
novació per cessió.
Atès que la novació de l'adjudicatari d'aquesta concessió compleix amb els requisits
que prescriu l'art. 52 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals,
amb subjecció al que estipula la clàusula 5 del Plec de Condicions que regeixen la
concessió d'explotació del quiosc vist l'informe jurídic emès pel Tècnic Mitjà de
Gestió de la Secció de Contractació i Patrimoni, que s'adjunta al present, el RegidorDelegat d'Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent
A C O R D:
1r.- Autoritzar la cessió de la concessió d'explotació del quiosc de venda de begudes
situat al Passeig de Pere III, davant el número 21 ( Quiosc del Mig ), adjudicada als
Srs. ALBERT PUJOL i BOSCH i XAVIER JAVALOYES i VILALTA, per acord Plenari
de 30 de juny de 1988, a favor del Sr. JOSE MIGUEL ROJO TRUJILLO, amb D.N.I.
5.605.967, domiciliat a la Ctra Cardona 23, de Manresa, atès que es compleixen els
requisits de la novació subjectiva establerts per l'article 52.2 del Reglament de
Contractació de les Corporacions Locals de 1953 i atesa la instància de referència
registre d'entrada núm. 5579/12.03.1993.
2n.- Requerir al Sr. JOSE MIGUEL ROJO TRUJILLO, perquè, en el termini de 10
dies comptats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquest acord,
constitueixi la garantia definitiva de 175.000'- ptes a la Caixa de la Corporació i
presenti el document acreditatiu d'aquesta constitució a la Secció de Contractació i
Patrimoni de la Secretaria General d'aquest Ajuntament, juntament amb la
declaració signada que afirmi sota la seva responsabilitat que no es troba comprès
en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats a l'article 9 de la Llei
de Contractes de l'Estat ( segons redacció del R.D. 931/1986 ) i l'acreditació de l'Alta
en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

3r.- Formalitzar la cessió de la concessió que s'autoritza, davant l'Alcalde-President,
mitjançant l'atorgament de document administratiu, del qual donarà fe el Secretari de
la Corporació, prèvia la constitució de la garantia definitiva per part del nou
adjudicatari i el compliment de les obligacions a què fa referència l'apartat anterior.
4t.- Tornar la garantia definitiva constituïda pels adjudicataris que se subroguen, Srs.
ALBERT PUJOL i BOSCH i XAVIER JAVALOYES i VILALTA, desprès de la
constitució de la garantia definitiva per part del nou adjudicatari, Sr. JOSE MIGUEL
ROJO TRUJILLO i de la signatura del document administratiu que formalitza la
cessió de la concessió.
5è.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la
complimentació de l'expedient".
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que es tracta d'un dictamen de tràmit.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 22 membres presents.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, quan són
les 13 h. i 25 min. de tot el qual, com a Secretari certifico, i queda estès en els fulls
del paper segellat de la Generalitat núm. ............. i correlativament fins el
...................
Vist i plau
El Secretari

L'Alcalde,

