ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL, CELEBRAT EL DIA NOU DE GENER DE MIL NOU-CENTS
NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia nou de gener de mil nou-cents noranta-dos, a les
catorze hores i trenta minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Excm.
Ajuntament, sota la presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde En Manuel Girona i Rubio, els
regidors següents:
En Miquel Almor i Marzal.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
N'Anna Margarida Pin i Arboledas.
En Salvador Vilalta i Mor.
En Manuel Esparza i Ripoll.
En Miquel García i Benítez.
En Carles Díaz i Casas.
N'Àngel Alonso i Rodríguez.
En Gabriel Armero i González.
En Josep García i Felipe.
En Miquel Sanchis i Navarro.
En Marcel.lí Gil i Gandia.
En Vicent Salvador Moros i Graullera.
En Pere García i Ferrandis.
En Josep Antoni Lluesma i Espanya.
En Manuel Sanz i Domínguez.
En Josep Gómez i Escanez.
En Joan Miquel Campoy i Adell.
En Ramon García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
NO HI ASSISTEIXEN:
En Manuel J. A. Chover i Lara.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
Assistits de l'oficial major en qualitat de secretari general accidental, N'Emili
Olmos i Gimeno, i de l'interventor, En Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi sessió
extraordinària de caràcter urgent del Ple de la Corporació, en primera convocatòria.
Oberta la sessió per la Presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
D'acord amb el que disposa l'article 46.2-b de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, article 48.2 del Text Refós 781/86 i art. 79 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, es sotmet a votació la
urgència de la convocatòria, que s'aprova per unanimitat.

2
ELECCIÓ DE CONSELLERS EN L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA
CAIXA D'ESTALVIS I SOCORS DE SAGUNT.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que la llista que
es presenta com a candidats a consellers està firmada pel Sr. Cortés, portaveu del CDS,
pel Sr. Pelaez, com a representant del PP, pel Sr. Campoy d'Esquerra Unida i per ell
mateix per part del CIPS.
La PRESIDÈNCIA adverteix als senyors regidors que abans de les 3 de la
vesprada cal entregar l'acord a la Caixa.
El Sr. CAMPOY considera que la proposta presentada és prou representativa.
Manifesta que haurien preferit que el PSOE estiguera inclòs, però en vista de l'actitud
demostrada pel Grup Socialista s'han vist obligats a presentar aquesta proposta. Aclareix
que en la Junta de Portaveus no ha estat possible arribar a cap acord, ja que ha estat
impossible negociar amb l'Equip de govern aquesta representació.
El Sr. ARMERO manifesta que no poden acceptar una altra proposta que no siga
la plantejada en el seu moment; o una altra que incloga 3, 3, 1 i 1 representants, que és la
representació de proporcionalitat que correspon a aquest Consistori. Explica que el Grup
Socialista no ha pogut acceptar la proposta de la resta de grups perquè hi ha un condicionant aliè al que és el Consistori que és el que han de votar els representants d'altres
ajuntaments; i com això no és possible, no poden acceptar la proposta que avui s'hi ha
presentat.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que han fet l'impossible perquè es poguera
convocar un Ple amb temps suficient per a arribar a un acord el més ample possible, però
no hi ha hagut consens. Per això, i en ares a la urgència i al temps, mantenen la proposta
que van fer en el Ple d'ahir.
La PRESIDÈNCIA entén, pel que ha dit el Sr. Campoy i el Sr. García i Felipe, que
estarien disposats que el PSOE estiguera representat en aquest llista.
El Sr. CAMPOY explica que quan s'inicia una negociació se sap el dia i l'hora en
què comença, però no se sap quan va a acabar. Reitera que la voluntat de tots els grups
de l'oposició és mantenir l'oferta d'ahir que preveu la possibilitat que el Grup Socialista
tinga la mateixa representació que 3 grups de la Corporació, exceptuant-ne el CDS.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per 13 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS i
10 vots en contra del PSOE, ACORDA:
Designar com a consellers generals representants d'aquesta Corporació municipal,
els senyors següents:
Titulars:
- Joaquin Aranda Raga.
- Emilio Adan Castaño.
- M. Campoy Adell.
- R. García Ortín.
- José Domingo Sanjuan.
- Francisco Gimeno Estella.

- Vicente Moros Graullera.
- Vicente Monge Gorriz.
Suplents:
- D. Castello Saez.
- F. Angulo Carmona.
- P. Alepuz Herrero.
- S. Romero.
- J. Cardona Marco.
- J. Peris Palanca.
- D. Herranz Renau.
- N. Sanchez Alepuz.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les 14
hores i 50 minuts, de tot això, com a secretari, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

