ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-VUIT DE GENER DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-vuit de gener de mil nou-cents noranta-dos, a les
divuit hores, 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 Manuel J. A. Chover i Lara.
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 Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
Assistits de la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi sessió ordinària 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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APROVACIÓ DE L'ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR
Sotmès a votació el primer punt de l'ordre del dia, s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació de l'esborrany de les actes corresponents a les sessions que han tingut lloc els
dies 29 d'octubre i 21 de novembre de 1991.
2
DELEGACIÓ DE FUNCIÓ DE FE PÚBLICA SECRETARIA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
D'acord amb el que disposa l'art. 13-2 del Reial Decret 1174/87, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter

nacional, les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu recollides en aquest
Reial Decret, pel que fa a juntes, òrgans o entitats que depenen de la Corporació, distintes de l'Alcalde, Ple o Comissió de Govern decisòria, podran ser encomanades per la
Corporació a funcionaris propis d'aquesta mancats d'habilitació de caràcter general, a
proposta del titular de la Secretaria i que actuaran com a delegats d'aquest.
Per tot això, i d'acord amb la proposta de la Secretaria General, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Delegar en la Sra. Consuelo Arrones de la Asunción, funcionària de carrera
d'aquesta Corporació, la funció de fe pública de la Comissió Informativa de Col.laboració
Ciutadana.
3
CONSTITUCIÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE BIBLIOTEQUES. EXPT.
2/92.
En virtut del vigent conveni regulador pel qual es creen les Biblioteques Públiques
Municipals, subscrit per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i l'Ajuntament de
Sagunt, amb data 30 de setembre de 1985, que en l'article 2 diu:
"El règim intern d'aquestes biblioteques s'adaptarà al Reglament que establesca
l'esmentat Centre de Biblioteques de la Generalitat Valenciana."
I en l'article 4, apartat d), sobre les obligacions de Ajuntament, diu: "que per a la
compra de llibres i revistes de les biblioteques municipals es consignarà anualment una
quantitat l'aplicació i la inversió de la qual serà competència de la junta de la biblioteca,
assessorada pel seu secretari, el senyor bibliotecari".
I segons que disposa el vigent Reglament de Règim Intern de les Biblioteques
Públiques (BPM), que en els articles 4 i 5 s'estableix:
a) La Junta de les BPM serà formada per cinc o set membres nats i, els restants,
electius. Membres nats són l'Alcalde President de l'Ajuntament o la persona en qui
delegue, que actuarà com a secretari.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que el CIPS no
té res en contra de les persones que es proposen, però no se'ls ha consultat ni donat
participació, i el seu grup podria haver proposat algunes persones qualificades per a això;
de manera que, sense desqualificar els que es proposen, el CIPS va a votar en contra.
Per tot això, i d'acord amb la proposta del regidor delegat del departament
d'Arxius-Biblioteques, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del PSOE i EU, amb
10 vots en contra del CIPS i el PP, i amb 1 abstenció del CDS, ACORDA:
Aprovar la creació de la Junta Municipal de Biblioteques, integrada per les
persones següents:
President: Alcalde President o, per delegació, regidor d'Arxius i Biblioteques.
Secretari: Fernando García Gómez.
Vocals: Francesc Agües i Vila.
Rafael Tomás Llopis.
Rafael Català Moros.
Celia Paniagua Zornoza.
Jesús Fernández Cabellos.
Juan Antonio Rafael Millón.
Evangelina Rodríguez Cuadros.
Les activitats d'aquestes persones es troben vinculades estretament al món del
llibre i la cultura.

4 EXPROPIACIÓ FORÇOSA TERRENYS AFECTATS PER URBANITZACIÓ
DEL PASSEIG CEMENTERI-BARRI SANT JOSEP. EXPT. 226/90.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
ratifica la seua inclusió en l'ordre del dia.
Vist que el Ple corporatiu municipal, en sessió que tingué lloc el dia 26 de febrer
de l'any passat, acordà adquirir els terrenys necessaris per a l'execució de les obres
d'"Urbanització Passeig Cementeri-Barri Sant Josep".
Vist que entre els propietaris afectats, segons informe tècnic, figurava el Sr.
Marcelino Colas Roig, amb domicili a Sagunt-Port.
Vist que, malgrat les nombroses notificacions i gestions efectuades, va ser
impossible localitzar la persona esmentada per tal com no és el titular d'aquests terrenys
ni té ubicat el seu domicili en aquest municipi.
Vist que, finalment, ha comparegut en l'expedient l'actual titular, Sr. Marcelino
Colas González, domiciliat a l'Alcora, i ha manifestat la seua disconformitat amb l'acord
plenari esmentat.
Per tot això, i d'acord amb l'informe del negociat de Patrimoni i del dictamen de la
Comissió Informativa de Contractació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER: Iniciar els tràmits que calguen conduents a l'expropiació forçosa dels
béns i els terrenys afectats per l'execució de les obres d'"Urbanització Passeig
Cementeri-Barri de Sant Josep".
SEGON: Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i els
drets i propietari afectat per l'execució del projecte esmentat.
TERCER: Sotmetre, per tant, a informació pública, durant el termini de quinze
dies, tal com estableixen els articles 135 de la Llei del Sòl, 18 de la Llei d'Expropiació
Forçosa i 16 del seu Reglament, la següent relació de propietaris i descripció de béns:
- Sr. Marcelino Colas González.
C/ Pintor Ferrer, 2-9a.
L'ALCORA
POLÍGON: 33 -Parcel.la 336.
SUPERFÍCIE: 81'28 m2.
VALOR m2: 1.773 = 144.109.-ptes.
TOTAL: 144.109 x 12% IVA = 161.403.-ptes.
QUART: Durant els dies d'exposició pública, i fins el moment de l'alçament de
l'acta prèvia a l'ocupació, l'interessat podrà formular, per escrit, davant l'organisme
expropiant, al.legacions amb l'únic efecte d'esmenar possibles errors que s'hagen produït
en relacionar els béns afectats per l'ocupació, però no serà procedent cap recurs (article
56.2 del Reglament d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954).
En cas que no es formulen reclamacions, la relació es considerarà definitivament
aprovada.
5
RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL EN ACORD D'APROVACIÓ
DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ POLÍGON E-3 PLA
PARCIAL PLATJA ALMARDÀ. EXPT. 443/85.
Vist que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió que tingué lloc el dia 24 de
febrer de 1989, aprovà definitivament el projecte de reparcel.lació del polígon E-3 del

Pla Parcial de la platja d'Almardà, i s'hi van resoldre, en aquesta aprovació, les
al.legacions presentades en el tràmit d'aprovació inicial d'aquest projecte.
Vist que, amb motiu d'una petició del dia 18 de novembre de 1991, subscrita pel
Sr. Miguel Andreu Beltrán perquè se li expedira certificació de la superfície i el
percentatge que li correspon en una parcel.la que pertany a aquesta Unitat d'Actuació,
s'ha detectat un error material en l'anteriorment esmentat acord d'aprovació definitiva del
projecte de reparcel.lació del polígon E-3 de la platja d'Almardà; concretament en
l'apartat expositiu que fa referència a l'al.legació núm. 11 on figura com a adjudicatari,
entre altres i amb diversos percentatges, el Sr. Miguel Andreu "Galindo", quan en realitat
es tracta del Sr. Miguel Andreu Beltrán, ja que aquest darrer cognom és el de
l'adjudicatari i per tant el que ha de figurar en l'acord mencionat.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Activitats, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Practicar la rectificació en els termes anteriorment mencionats, per tal com es
tracta d'un error material, d'acord amb el que disposa l'art. 111 de la Llei de Procediment
Administratiu.
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CONVENI 1991, RESTAURACIÓ I MANTENIMENT MURALLES
CASTELL. EXPT. 1273/88.
Vist que l'Ajuntament de Sagunt té convingut amb la Generalitat Valenciana i la
Caixa d'Estalvis de Sagunt un Pla Conjunt d'Actuació per a la restauració i el
manteniment de les muralles del castell de Sagunt, amb la voluntat de renovar-lo
anualment.
En conseqüència i a l'efecte de subscriure el corresponent conveni de l'exercici de
1991 amb vista a l'execució de les obres previstes en el projecte redactat en aquest
aspecte pels Serveis Tècnics Municipals d'Obres, i d'acord amb el dictamen de la
Comissió de Patrimoni Històric Artístic, i vist l'informe d'Intervenció, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el projecte de CONSOLIDACIÓ DE MURALLES (FASE
III.2) redactat pels Serveis Tècnics Municipals d'Obres amb data 21 de novembre de
1991, amb un pressupost de 13.000.000.-ptes., i que serveix de base per al Conveni/1991
mencionat.
SEGON: Renovar el CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA,
L'AJUNTAMENT DE SAGUNT I LA CAIXA D'ESTALVIS DE SAGUNT PEL
QUAL S'ESTABLEIX UN PLA CONJUNT D'ACTUACIÓ PER A LA
RESTAURACIÓ I MANTENIMENT DE LES MURALLES DEL CASTELL DE
SAGUNT, amb les aportacions econòmiques següents:
a) Per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 5.000.000.-ptes.
b) Per part de l'Ajuntament de Sagunt, 5.000.000.-ptes.
c) Per part de la Caixa d'Estalvis de Sagunt, 3.000.000.-ptes.
TERCER: Facultar l'Alcalde President d'aquest Ajuntament per a la subscripció del
conveni mencionat.
QUART: Trametre el mencionat projecte de Consolidació de les Muralles a la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana, per a la seua aprovació.
CINQUÈ: Sol.licitar a la Generalitat Valenciana i a la Caixa d'Estalvis de Sagunt la
subscripció del conveni mencionat.
SISÈ: Incloure en el Pressupost de l'exercici de 1992 la quantitat de
5.000.000.-ptes. per a afrontar aquesta despesa.
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RECTIFICACIÓ ERRORS MATERIALS PROJECTE REVISIÓ PGOU.
EXPT. 1041/89.
Vist que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió extraordinària que tingué lloc
el dia 21 de novembre de 1991, aprovà provisionalment el projecte de Revisió del Pla
General Municipal d'Ordenació, i es va trametre l'acord i exemplar del projecte esmentat
als organismes que han d'informar-lo, d'acord amb el que disposa el punt 1 de l'art. 131
del Reglament de Planejament i l'art. 21 del Reglament per a l'Execució de la Llei de la
Generalitat Valenciana 2/1989 de 3 de març d'Impacte Ambiental.
Vist que s'ha procedit posteriorment a una revisió de la documentació que figura
en l'expedient pels Serveis Tècnics Municipals, i per això s'hi han detectat errors
materials en la redacció del projecte esmentat de Revisió del Pla General Municipal
d'Ordenació, com també altres detectats per la Comissió Territorial d'Urbanisme i que
han estat oportunament comunicats a l'Ajuntament, i que tot seguit s'enumeren:
EN ANNEX 3.1.- UNITAT D'ACTUACIÓ 5 i 8: Substituir el Sistema d'Actuació d'Expropiació a
Cooperació, tal com figura en les fitxes corresponents.
2.- UNITATS D'ACTUACIÓ 6 i 7: Substituir en les fitxes les còpies cartogràfiques
corresponents amb el plànol d'Ordenació de Sòl Urbà.
ALTRES DETECTATS PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME.1.- Discrepància en superfície de Quadre General (Memòria) i Plànol General escala
1/20.000.
2.- Fitxa núm. 15 SGES/29 en EEF, que no coincideix amb plànols del projecte.
3.- Superposició de SG Ferroviari amb SGES/20 potabilitzadora de SEPES.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GIL manifesta que, en la Comissió
d'Urbanisme que tingué lloc el dia 23, l'arquitecte municipal presentà els errors materials
que detectà la Comissió Territorial d'Urbanisme; van votar tots els regidors, per
unanimitat, la correcció de tots els errors materials que tenia el Pla, i demanaren una
còpia a l'arquitecte municipal, còpia que no es facilità; per la qual cosa, ara, en exposar
l'expedient a coneixement de tots els regidors i revisar-lo, el Grup Independent no té més
remei que continuar votant que no, ja que la majoria d'errors materials no s'hi han
corregit; així, per exemple, en les unitats d'actuació 6 i 8 les altures que té cada illa de
cases continuen sense reedificar-se, ja que on diu 3 són 4 i on diu 4 són 6, de manera que
assenyala al Sr. Tabarés que no s'explica per què en la Comissió, tal com es troba ara la
revisió del Pla, no se'ls donà coneixement dels escrits amb data de 14 de gener i 22 del
mateix mes de la Comissió Territorial d'Urbanisme, de la Confederació Hidrogràfica i
també de la Diputació, i n'han tingut coneixement fa una estona. Acaba sol.licitant que
per a les pròximes comissions d'Urbanisme, quan hi hagen escrits de qualsevol organisme
vinculats a la revisió del Pla, se'ls faça saber.
La Sra. SECRETÀRIA informa que si bé en l'expedient constava inicialment
unitats 7 i 8, l'arquitecte municipal ha fet constar l'error d'enumeració que és 7 i 6.
El Sr. GIL reitera que on diu 3 altures en el plànol, en el document en són 4, i on
diu 4, en el plànol en són 6; s'hi han corregit superfícies però continuen havent-hi errors
molt importants.

El Sr. TABARÉS contesta al Sr. Marcel.lí que lògicament aniran apareixent errors
amb el temps, i li demana que els que haja detectat els expose en la propera Comissió
d'Urbanisme i Activitats, on s'analitzaran per a corregir-los. Tot seguit llegeix els errors
detectats per l'Ajuntament i els comunicats per la Comissió Territorial d'Urbanisme;
aclareix que un error material és un error constatat entre documents i així, concretament,
en les unitats d'actuació 5 i 8, segons les fitxes del Pla General, apareix que el sistema
d'actuació municipal va a ser el de cooperació, mentre que en el resum apareix el
d'expropiació, i el que val és el de cooperació, per això es canvia. En les unitats
d'actuació 6 i 7 hi ha hagut un error perquè les fitxes no inclouen els plànols cartogràfics.
El Sr. GIL sol.licita que es deixe l'assumpte sobre la taula i en la propera Comissió
d'Urbanisme ho corregiran, ja que hi ha centenars d'errors.
El Sr. ALCALDE assenyala que a mesura que s'aniran detectant errors materials,
s'aniran rectificant si ho considera el Ple.
Per tot això, no aprovada la proposta de deixar l'assumpte sobre la taula, i d'acord
amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Activitats, el Ple de l'Ajuntament, amb 14
vots a favor del PSOE, PP i CDS, i 11 en contra del CIPS i EU, ACORDA:
PRIMER: Practicar la rectificació dels errors materials anteriorment enumerats, i
substituir-los en la documentació corresponent, per tal com es tracta de simples errors
materials que no afecten substancialment al projecte de revisió aprovat provisionalment,
d'acord amb el que disposa l'art. 111 de la Llei de Procediment Administratiu.
SEGON: Trametre aquest acord, junt amb la documentació rectificada, als
organismes als quals es va trametre el projecte aprovat provisionalment, d'acord amb el
que disposa l'art. 131 del Reglament de Planejament, per al seu coneixement avinent.
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APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA
PARCEL.LA 26 DEL POLÍGON A-3 PLA PARCIAL PLATJA D'ALMARDÀ.
EXPT. 394/91.
Vist que el Ple de la Corporació municipal, en sessió que tingué lloc el dia 26 de
novembre de 1991, aprovà inicialment l'Estudi de Detall de la parcel.la núm. 26 del
polígon A-3 del Pla Parcial de la platja d'Almardà, sobre la base del que disposa l'art.
40.2 de la vigent Llei del Sòl i l'art. 140.2 del Reglament de Planejament.
Vist que aquest acord va ser sotmès a informació pública pel termini de quinze
dies, mitjançant notificació personal als propietaris i els altres interessats directament
afectats, compresos en l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall; mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 302 del dia 20 de desembre de 1991, i mitjançant
anunci en el diari Levante del dia 11 de desembre de 1991.
Vist que en el tràmit d'informació pública no s'hi ha formulat cap al.legació.
Per tot això i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Activitats, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel .la núm. 26 del
polígon A-3 del Pla Parcial de la platja d'Almardà, redactat pels arquitectes Sr. Fernando
Juan Samper i Sr. Celso Varela Galan, amb data d'abril de 1991 i visat pel col.legi
professional corresponent amb data 17 d'abril de 1991.
SEGON: Aquest acord s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província,
segons el que disposa l'apartat 6 de l'art. 140 del Reglament de Planejament.

TERCER: D'aquest acord es donarà compte a la Comissió Territorial d'Urbanisme
de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana,
segons que disposa l'apartat 2 de l'art. 40 de la vigent Llei del Sòl, conformement amb
l'apartat 5 de l'art. 140 del Reglament de Planejament.
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CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I MORATÒRIES DEL PÒSIT MUNICIPAL.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes elles d'adapten al que preveuen els articles 43 i 44
del vigent Reglament de Pòsits; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del negociat del Pòsit, per unanimitat, S'ACORDA:
Concedir les moratòries del Pòsit Municipal, amb l'obligació d'ingressar el 25% del
préstec i els interessos meritats, als prestataris següents:
Expt. 15/91
Sr. Modesto Gaspar Peris.
Expt. 16/91
Sra. Antonia Peris Ferrer.
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NORMES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SICAL.
Atès que la implantació del SICAL, amb efecte des del 2 de gener de 1992, fa molt
aconsellable adequar els saldos comptables de la liquidació del Pressupost Municipal de
1991 a la realitat econòmico-financera municipal, tot eliminant de la comptabilitat els
drets no liquidats o de diferent quantia, com també despeses no efectuades o l'antiguitat
de les quals com a "pendent de pagament" fa presumir racionalment la no subsistència
d'aquesta obligació.
Per tot això i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, i amb l'informe
d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE, CIPS, PP i CDS, i
amb 3 en contra d'EU, ACORDA:
L'aprovació de les normes següents:
Primera:
A) Estat de despeses.- El "pendent de pagament" a 31/12/91 serà constituït
únicament per les obligacions reconegudes, procedents de despeses efectivament
realitzades, amb determinació expressa del creditor, del concepte i de la quantia. Es
consideraran "economies" les obligacions no satisfetes anteriors al 31/12/89.
B) Estat d'ingressos.- El "pendent de cobrament" a 31/12/91 serà integrat pels
conceptes següents:
a) Drets liquidats, amb determinació expressa del deutor, del concepte i de
l'import, la gestió dels quals no corresponga a la Recaptació municipal o s'hi troben
pendents del càrrec.
b) Drets liquidats, amb les característiques de l'apartat anterior, en gestió de
cobrament per part de la Recaptació municipal en via voluntària (Tresoreria).
c) Drets liquidats, amb les característiques de l'apartat a) en gestió de cobrament
per part de la Recaptació municipal en via executiva (Tresoreria).
Segona: La tramitació administrativa del procés s'efectuarà d'acord a les normes
següents:
a) La Intervenció municipal confeccionarà un o diversos expedients en els quals
s'inclouran totes les "obligacions" anteriors al 31/12/89, que hagen de ser considerats
"economies".
b) La Intervenció municipal confeccionarà un o diversos expedients en els quals
s'inclouran els "drets" que hauran de ser donats de "baixa", perquè no es correspon amb
la realitat. Les "baixes" seran certificades pel tresorer i per l'interventor.

c) L'aprovació d'aquests expedients s'efectuarà per acord de la Comissió Municipal
de Govern o Resolució de l'Alcaldia, amb l'informe previ d'Intervenció i dictamen de la
Comissió d'Hisenda, i amb anterioritat a l'aprovació de la liquidació del Pressupost
Municipal de 1991.
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BONIFICACIÓ ECOCAS EN IMPOST INCREMENT VALOR DELS
TERRENYS.
Atès que la societat Ecocas SA no aporta cap document acreditatiu de l'interès
públic o social que s'atendria amb l'atorgament de la bonificació que es sol.licita.
Atès que d'acord amb el que disposa l'article 106.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local en relació amb la Llei 76/1980 de 26 de
desembre, gaudiran d'una bonificació de fins el 99% de les quotes que es meriten en les
transmissions que s'efectuen en ocasió de les operacions de fusió o escissió d'empreses
sempre que l'ajuntament afectat assumesca l'esmentat benefici fiscal a càrrec als seus
pressupostos, i que no convé als interessos municipals accedir a la concessió de la
bonificació sol.licitada per tal com el manteniment de la previsió de drets liquidats en el
Pressupost és necessari per a l'equilibri financer municipal.
D'acord amb l'informe emès pel negociat de Rendes de l'impost sobre increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana i del cap del departament i vist l'informe
d'Intervenció, i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Desestimar la bonificació sol.licitada, per tal com no és convenient als interessos
municipals.
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DELEGACIÓ DE FUNCIÓ FE PÚBLICA SECRETARIA CONSELL
D'AGERMANAMENT.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
D'acord amb el que disposa l'art. 13-2 del Reial Decret 1174/87, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu recollides en aquest
Reial Decret, pel que fa a juntes, òrgans o entitats que depenen de la Corporació, distintes de l'Alcalde, Ple o Comissió de Govern decisòria, podran ser encomanades per la
Corporació a funcionaris propis d'aquesta mancats d'habilitació de caràcter general, a
proposta del titular de la Secretaria i que actuaran com a delegats d'aquest.
Per tot això, i d'acord amb la proposta de la Secretaria General, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Delegar la Sra. Maria Lluïsa Pérez i Castilla, funcionària de carrera d'aquesta
Corporació, per a la funció de fe pública del Consell d'Agermanament.
13 APROVACIÓ DE BASES SELECCIÓ DOS DELINEANTS INTERINS.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Vist que en l'Oferta de Treball Públic per a 1991 es troben previstes dues places
que pertanyen a l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnics
Auxiliars, la denominació dels quals és la de delineants (inspectors d'Urbanisme), per tal
de proveir-se per funcionaris de carrera.

Vist que la provisió d'aquestes places ha de cobrir-se urgentment, vista la
congènita mancança de personal que pateix aquest Excm. Ajuntament en diverses de les
seues àrees i en concret la d'Urbanisme.
Atès que d'acord amb la Resolució de la Direcció General de l'Administració
Local, d'11 de setembre de 1984, en els procediments previs al nomenament s'haurà de
guardar un respecte escrupolós respecte als "principis de publicitat de convocatòria i
mèrit i capacitat dels candidats", conformement amb el que disposa l'art. 103.3 de la
Constitució i 19.1 de la Llei 30/84, de 2 d'agost.
Atès que les corporacions locals poden efectuar nomenaments interins per a les
vacants que es troben previstes en l'oferta de treball públic corresponent.
Atès que tant l'article 19.1 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de caràcter bàsic, com
l'article 91.2 de la Llei 7/85, estableixen com a sistema de selecció el concurs, l'oposició i
el concurs lliure i que s'entén que el sistema concurs-oposició lliure és el més adient per a
la provisió de la plaça que ens ocupa, per tal com implica valorar l'experiència i la
formació professional adient.
Per tot això i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Personal, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que consten en l'expedient, que han de regir la
convocatòria per a cobrir dues places de delineants (inspector d'Urbanisme) per
funcionaris interins.
SEGON: Facultar l'Alcaldia-Presidència, tan amplament com pertoque en dret, per
a dictar les resolucions i adoptar els acords per a dur a fi aquesta convocatòria.
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MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE "RECONVERSIONS
INDUSTRIALS".
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel Grup PP, segons la qual:
Moltes més vegades de les que es voldrien, la insensibilitat envers determinats
problemes dels altres sembla que és un tret consubstancial a la naturalesa de la vida
pública i, per extensió, a la naturalesa de l'activitat política. Parlem d'aquest gènere de
problemes que erròniament considerem aliens a la nostra esfera personal pel simple fet
que no ens afecten directament. L'experiència acaba per demostrar en moltes ocasions
que els problemes socials d'un país tenen una dimensió que supera el que és purament
localista, i que, per més que no siga per un mínim substrat d'humanitat, són mereixedors,
almenys, d'una petita part de la nostra atenció. Ens estem referint, concretament, al
problema de les conques mineres asturianes.
A Sagunt sabem com s'agraeix una paraula d'ànim quan s'està en aquestes
circumstàncies. I com ho sabem, i sense voluntat d'alçar rancúnies, demanem que aquest
Ajuntament, atenent a una crida de comprensió i solidaritat que s'està duent a terme des
de diversos punts d'Espanya, manifeste la seua adhesió als homes i les dones que passen
avui per un tràngol similar al que molts de nosaltres passàrem abans en aquestes mateixes
terres. És mostra d'honradesa, bonhomia i generositat en el comportament no oblidar les
experiències pròpies en conèixer els avatars dels altres. Amb el fet de cridar al record en
aquest Ajuntament l'expressió "reconversió industrial" deuria d'haver-hi prou per a elevar
la veu en aquesta cambra el sentiment de la nostra ciutadania, perquè en qualsevol punt
d'aquest país on s'estiga produint un procés de convulsió econòmica d'aquesta mena, es
sabera que el poble de Sagunt continua agraït als qui li donaren suport, i humanament

solidari, sense distinguos ni rancors, amb els qui pateixen com va patir ell. Si alguna cosa
quedà a Sagunt de les mobilitzacions contra la reconversió és el convenciment que la
redefinició d'una política industrial és prou més que el fred resultat de les estadístiques de
producció o ocupació; aquest "prou més" que intraduïble a xifres, pesa en el sentiment
dels homes i les dones de les conques del Nalón o de Mieres. Per a ells reclamem
d'aquest Ajuntament una declaració de solidaritat com la que proposem tot seguit:
"L'Ajuntament de Sagunt, en representació del seu poble i fidel a la seua memòria,
manifesta amb aquesta declaració la seua comprensió i la solidaritat humana envers
aquells que, directament o indirecta, pateixen el tràngol amarg de les reconversions
industrials i, singularment, personifiquen en ells el respecte i l'admiració que ens mereix la
defensa de les seues conviccions amb tots els homes i les dones de les conques mineres
asturianes".
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CAMPOY sol.licita que s'esmene la moció
presentada afegint que es dirigesca al ministre d'Indústria i al president del Principat
d'Astúries.
El Sr. ARMERO considera que s'han perdut els papers ja que qui du la moció no
és EU, el Partit Socialista o un altre partit d'esquerra, sinó el Partit Popular. Així mateix,
assenyala que agrairia que es facilitaren les mocions amb prou de temps per a la seua
consideració; no obstant això, el PSOE es va a mostrar solidari amb aquells que pateixen
la reconversió i van a transmetre'ls la seua comprensió perquè han viscut i patit aquesta
situació.
El Sr. LLORENS indica al Sr. Armero que solidaritzar-se amb les persones que
estan patint no és perdre els papers sinó que és bo per a tots.
El Sr. CAMPOY assenyala que, atesa la intervenció del Sr. Armero, el PSOE
actua molt contradictòriament, ja que des de l'any 82 el partit majoritari en aquest país
emprengué les reconversions en l'àmbit naval, de la goma blanca, de cereals, de la
siderúrgica, del sector de la pesca. Indica que es pot ser de dretes i democràtic i es pot
ser d'esquerres i ser totalitari; de manera que el sinònim d'esquerra no té per què ser
democràtic. Acaba dient que ell va a donar suport a la moció presentada pel PP, i que
serà problema del Sr. Armero que haurà de dir-li al ministre Aranzari que ell, a Sagunt,
com a portaveu del PSOE, dóna suport a la moció, amb la intenció que comporta a la
conca minera asturiana; aquesta és una contradicció que ha de resoldre el PSOE.
El Sr. ARMERO replica al Sr. Llorens que creu que no l'ha entès, i demana un
recés de 10 minuts per a reconsiderar les mocions que s'han presentat.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que ells van a donar suport a aquesta moció,
ja que aquest municipi ha passat per les mateixes situacions. Creu que el PSOE és qui
hauria d'haver presentat aquesta moció, per a solidaritzar-nos amb tots els ajuntaments
que estan en procés de reconversió.
El Sr. ARMERO aclareix que només desitja disposar de 10 minuts per a poder
conèixer assossegadament el caràcter de les mocions per a poder-les debatre. El consell
que dóna per als companys d'Astúries és que no deixen de lluitar fins que no tinguen
resolts els seus temes. Manifesta que ell no s'ha avergonyit mai del que ha fet, com

suposa el Sr. Campoy, i pregunta al Sr. García i Felipe si ell s'avergonyeix de la seua
actitud durant aquell període.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que ell està molt satisfet respecte a tot el que
es va fer en aquell moment. Pel que fa a la petició de recés, aclareix que la llei permet
que es presenten després d'acabar l'ordre del dia, i si el PSOE vol un recés en qualsevol
de les mocions, que el sol.lite a la Presidència perquè faça el que considere avinent.
El Sr. CORTÉS manifesta que el CDS no té cap inconvenient en el fet que hi haja
un recés en les mocions. Assenyala al Sr. Armero que ha de comprendre que alguna cosa
està fallant, ja que si la dreta és la que presenta una moció d'aquest tipus, algú en té la
culpa, el PSOE.
Sotmès a votació l'esmena presentada per EU en el sentit de trametre l'acord al
ministre d'Indústria i al president de la Comunitat d'Astúries.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots
els efectes.
SEGON: Trametre aquest acord al ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, i al
president de la Comunitat d'Astúries.
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MOCIÓ SOBRE SEPARACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'URBANISME I ACTIVITATS.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pels grups CIPS, EU, PP i CDS, segons la qual:
Donada la gran complexitat de les àrees d'Urbanisme i Activitats, els expedients de
les quals són tramitats conjuntament en una comissió informativa amb el consegüent coll
de botella i endarreriment en la resolució dels expedients esmentats, a fi de donar més
fluïdesa i agilitat en la gestió, els sotasignants proposen al Ple la proposta d'acord
següent:
Deixar sense efecte l'acord plenari on es regula el funcionament de la Comissió
d'Urbanisme i Activitats.
Es manté l'actual estructura com a CI d'Urbanisme i la titularitat dels membres si
així ho desitgen els diferents grups polítics.
Es crea la CI d'Activitats, Sanitat i Medi Ambient, la qual serà formada pels
membres següents:
Suplents:
PSOE...................
CIPS.... Josep Gómez i Escánez
Vicent Moros i Graullera.
EU...... Miquel Campoy i Adell
Ramon García i Ortín.
PP...... Llorenç Pelaez i Ruiz
J. A. Llorens i Ferrandis.
CDS.... Miquel Àngel Cortés i Flor.
Aquesta Comissió es reunirà amb una periodicitat, almenys, de dues vegades al
mes.
Finalment, que siga enviat al DOGV amb caràcter d'urgència per a la seua
publicació.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. ARMERO assenyala que la proposta de crear
una comissió implica dividir la que hi ha d'Urbanisme i Activitats, i deixar una
exclusivament d'Activitats, Medi Ambient i Sanitat, i considera que ha de ser l'Alcalde
qui propose les comissions que crega necessàries -segons el seu criteri- per a governar
l'Ajuntament, ja que és absurd que els grups de l'oposició argumenten que si hi ha només
una comissió pot haver-hi un coll de botella, el qual es produeix senzillament per falta de
mitjans tècnics i humans. També menciona que a ningú no se li escapa que els quatre
grups de l'oposició han mantingut reunions per a preparar una moció de censura, almenys
en dues reunions -que el PSOE conega-, i això és el que s'amaga darrere de la sèrie de
mocions que es presenten. El PSOE creu que és lícit, democràtic, legal i normal que els
grups que formen l'oposició es plantegen dur assumptes al Ple, i que diguen: "Senyors,
ens hem posat d'acord, anem a governar nosaltres amb aquest Alcalde, amb aquest
programa", sense que passe res per això; però pensen que el pitjor és crear inestabilitat
en el govern municipal, sense oferir-hi cap alternativa, perquè no és just que es plantegen
així les coses, amb amenaces, reunions per a veure si hi ha possibilitat de dur endavant
una moció de censura; i no és just, senzillament perquè duen 7 mesos en el govern
municipal, i recorda el que s'esdevenia ací, en la sessió de constitució de l'Ajuntament el
dia 15 de juny, ell diria que no solament és injusta sinó que es perd la memòria
ràpidament en nom de no sap quins interessos, ja que en les intervencions de tots els
grups polítics es manifestà que "no es faria obstrucció, sinó una crítica constructiva". Vol
recordar als grups majoritaris, CIPS i EU, que el Sr. García i Felipe manifestà el suport
dels 8 regidors independents per aconseguir triomfs, tot referint-se a la construcció de la
presa d'Algal, en assumptes de la tercera edat, al desenvolupament industrial, a l'atur, etc.
També recorda que ell personalment felicità al grup EU, perquè van fer un plantejament
seriós i rigorós, molt encertat des de la seua posició. Vol deixar clar que els pareix injust
que es provoque inestabilitat en aquest Ajuntament, quan han complert bastants
propostes que els han fet l'oposició.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala al Sr. Armero que la seua intervenció ha estat
un lament de com són de bons, i li replica que qui ha anomenat la moció de censura ha
estat només el portaveu del PSOE, ningú més no l'ha anomenada ni s'està debatent la
moció de censura, en tot cas tots aquests arguments li semblen bé, per si hi haguera una
moció. Nosaltres proposàrem a l'Alcalde que es creara una Comissió d'Activitat, Sanitat i
Medi Ambient perquè consideràvem que té suficient identitat i és important que funcione
independentment d'Urbanisme, ja que unificar les dues matèries implica un treball
excessiu; ha detectat que els expedients no ixen amb l'agilitat que caldria, i no vegen
fantasmes perquè no n'hi ha. Així mateix, els indica que com ells es reuneixen amb qui
volen, l'oposició està legitimada per a tenir els seus contactes, el que passa és que fins ara
havien estat sis mesos totalment amb cautela, i havien deixat que el govern municipal
governara al seu lliure albir. A l'Alcalde li assenyala que no s'oblide que ell no està per
damunt del Ple, que és sobirà; l'Alcalde féu una proposta i la majoria del Ple, ara,
modifica la seua proposta. Dissenteix totalment que es diga que s'està provocant
inestabilitat, perquè sembla que l'oposició faça obstruccionisme perquè els temes no
vagen endavant i això no és així; el que li ha de servir d'esperó al govern municipal és
veure que per una vegada l'oposició s'uneix per a dir: "Senyors del PSOE, que vostès no
estan per damunt del bé i del mal, que vostès no ho fan tot bé, que vostès també cometen
errors", i l'oposició està per a això, per a evitar que els errors es vagen succeint o una
altra cosa.

El Sr. CORTÉS sol.licita que el debat se centre en la moció presentada.
El Sr. CAMPOY considera respecte a les intervencions del Sr. Armero que ell no
haguera dit que prevèiem un "batibull" de mocions i programes electorals. Recorda que
el dia 30 de juny van fer una declaració programàtica, institucional i amb uns continguts,
declaració que fou la decisió de l'organització d'EU i que no tingueren cap problema de
plantejar en aquest Ple. Però cal entrar de ple en el tema, i el primer que va dir EU en el
seu moment és que el color del govern el posàvem nosaltres. Qüestió que ara,
possiblement els haurà dut dubtes. Al Sr. Armero li assenyala que ha manifestat ací coses
no ajustades a la realitat. A ells no els satisfà com ha quedat el tema del Romeu, perquè
EU tenia uns plantejaments en aquest tema, i que no van ser, d'alguna manera, satisfets
amb la posició de l'Equip de govern, perquè si al Camp del Romeu no hagueren eixit
ruïnes, ¿quin era al seu plantejament de negociació amb els particulars? I fins aquest
moment ¿què féu l'Equip de govern? La posició d'EU era mantenir sencer el Camp del
Romeu per als saguntins, recorda que no fa molt de temps, en una entrevista amb el
conseller d'Obres Públiques, es va comprometre que en el termini de dos mesos s'iniciaria
l'expedient d'expropiació. No obstant això, no s'hi ha fet res; per tant no podem estar
satisfets amb que vostè diga que en la platja de Sagunt el tema està resolt. En la nova
redacció del Pla General, a pesar que EU aprovà el PG, l'Equip de govern coneix les
nostres posicions molt concretes en diversos temes; el que passa és que els estudis del
PG porten 10 anys, i això era ja inviable. Tots aquests temes estaven compromesos a
l'actuació de l'Equip de govern, i com va dir EU el 30 de juny, passaríem revisió als
temes en vista de l'aprovació dels propers Pressupostos que ja s'haurien d'haver
presentat, i això no obstant encara no s'han dut. També vol recordar les declaracions del
conseller Miquel Domènech respecte a la cessió dels terrenys i la construcció de la
Residència de la Tercera Edat, situació que tampoc no em satisfà. Pel que fa al tema de
la moció de censura, considera que s'han invertit els termes per a dir que el responsable
de la inestabilitat de l'Equip de govern correspon a EU per no pactar, i això no és així.
Nosaltres, per a pactar ara, possiblement hauríem considerat avinent pactar el 30 de juny.
Està convençut que el PSOE té bons informadors que s'assabenten de les reunions i els
assumptes que tracta l'oposició. És veritat que han fet reunions, si bé menys que quan en
l'anterior Corporació el PSOE, EU i el PP. Ens reunim per a presentar cinc mocions.
Aclareix que les mocions que avui presenten és simplement l'exercici d'un dret
democràtic i han de plantejar-se què és el que hauran fet perquè grups de l'oposició tan
distints es posen d'acord. Així mateix, aclareix que en cap reunió que ell haurà assistit
s'ha plantejat la moció de censura.
El Sr. ARMERO replica al Sr. García i Felipe que no hi ha tal lament. Respecte al
que planteja el Sr. Campoy aclareix que sí que ha titllat d'inestabilitat a EU, no n'ha estat
la seua intenció. La situació en què s'està ha estat creada pels regidors del PP.
El Sr. LLORENS, per al.lusions, assenyala que tot ha sorgit pel tema dels
consellers de la Caixa d'Estalvis, en vista del qual el PP adoptà l'actitud més prudent i
responsable que es pogué prendre. Actualment, açò s'ha desbordat de tal manera que no
poden continuar callats davant els insults i les mentides que han llançat contra ells. El PP
ha patit de part del PSOE, en anteriors ocasions, respecte al Patronat Municipal
d'Esports i el Consell Municipal de Cultura, l'incompliment d'acords previs a la celebració
del Ple, i han acceptat aquesta actitud sense desqualificar ni insultar ni al partit ni a les
persones que el componen, per entendre que aquestes qüestions no porten més que al

propi desprestigi de qui la realitza i a les institucions que representa, i perquè és sabut
que en política els acords només tenen efectivitat una vegada han estat votats en el Ple,
regla que, pel que sembla, sí que sap aplicar el PSOE per activa, però no per passiva.
Es diu que el PSOE no ha comès cap tipus d'il.legalitat en el tema de les eleccions
de consellers generals en la Caixa d'Estalvis i ha volgut tirar la culpa al Partit Popular. El
Partit Socialista, el dia del Ple, va dir que no pactava amb qui volia, sinó amb qui podia, i
açò, pense que no es pot dir. En vista d'aquests fets, no tinguérem més remei que
sumar-nos a la resta de grups de l'oposició i votar en contra del que en un principi
havíem previst. Aclareix que no hi ha hagut cap pacte davant de notari com s'ha dit. No
permet que posen en dubte la dignitat i l'honradesa de les persones que formen el seu
partit, i especialment la dels representants a l'Ajuntament, i considera que els insults llançats pel PSOE en les declaracions de premsa, els du a contestar en els termes en què ho
fa el PSOE, a demostrar la seu veritable intenció, que no és una altre que desviar
l'atenció, quant a la seua responsabilitat política en aquest tema.
El Sr. CHOVER reconeix al Sr. Llorens que efectivament potser la culpa siga del
PSOE per refiar-se d'ells. Al Sr. García li assenyala que la proposta que ara es fa en la
moció que han presentat ja la van fer el dia 15 de juny quan es va constituir l'Ajuntament
i fou rebutjada, perquè no responia als criteris de l'Equip de govern d'organització,
funcionament i gestió municipal. Posició que mantenim avui, i no s'ha produït cap coll de
botella, sinó que al contrari ara hi ha menys expedients pendents que abans. Li aclareix
que les propostes d'acord corresponen exclusivament a l'Alcalde, tot i que posteriorment
siguen aprovades pel Ple; entén que no és possible la presentació d'aquesta moció, ja que
en cas de ser aprovada, ens trobaríem davant d'una il.legalitat evident, i sol.licita que se'n
retire.
El Sr. CAMPOY replica al Sr. Chover que no ha espantat a ningú amb la seua
intervenció respecte als aspectes jurídics. Manifesta que el preocupant és que no es duga
endavant els acords del Ple, i l'Alcalde està obligat a tramitar els acords adoptats per la
majoria encara que no els propose ell.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica així mateix al Sr. Chover que amb la proposta
només pretenen agilitar la gestió i que el joc democràtic es base en les majories i les
minories, i li reitera el que ha dit el Sr. Campoy sobre que en la legislatura anterior
l'oposició creà un Gabinet de Premsa, encara que després no es posaren d'acord i es va
suprimir, si bé està segur que en aquest cas no passarà el mateix. Reitera que l'oposició
només pretén agilitar l'actuació municipal, considerant que la censura es féu en no
ratificar l'acord de la Comissió de Govern sobre el nomenament dels representants de la
Caixa d'Estalvis, comparant-lo, tot i en termes exagerats amb l'aprovació pel Sr.
González Marquez d'un Decret Llei que no es ratificarà pel Parlament, i considera que
aquest sabria el procediment en aquest cas.
El Sr. TABARÉS replica al Sr. García i Felipe l'intent de desqualificació amb
molta freqüència de la legislació quan no li convenen els resultats, i considera que una
persona com ell coneixedora de la vida municipal no pot pensar que s'agilite la gestió en
l'àrea d'Activitats i Urbanisme, perquè hi hagen dues comissions distintes. Així mateix,
els informa que els assumptes sobre el que es requereix dictamen de la Comissió
Informativa, són només els de competència del Ple, que no arriba al 3% dels que
habitualment es sotmeten a la Comissió, per la qual cosa des del punt de vista legal es

sotmetrien a aquesta molt pocs assumptes. Considera que allò realment important per a
agilitar els expedients són l'organització i els recursos humans, i que hi ha nombrosos
expedients paralitzats en Urbanisme per l'enorme error d'encomanar l'arquitecte
municipal la revisió del Pla General, ja que s'ha hagut de contractar un altre arquitecte
per a agilitar els expedients de llicències. Així mateix, li recrimina al Sr. García i Felipe
que haja entrebancat en la Comissió Informativa de Personal la possibilitat de comptar
amb recursos humans per a fer un pal informatiu que no té l'Ajuntament.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Tabarés que no fa falta publicar que hi ha
expedients en activitats paralitzats, i que no està desqualificant les lleis ja que ell no és
jurista. Considera que tots els assumptes han de dictaminar-se per la Comissió
Informativa. Respecte a l'arquitecte contractat, evidencia que el PSOE cau en el seu
propi parany, a més de recordar que s'ha contractat un altre tècnic que no se sap el que fa
i cobre una substanciosa quantitat. Finalitza assenyalant que hi ha prou tècnics, qüestió
distinta és que els polítics vulguen viure millor, però han de treballar, no obstant, més,
atesos els sous que cobren.
El Sr. CAMPOY, per al.lusions, contesta al Sr. Tabarés que no ha convençut a
ningú en la seua intervenció i, tot centrat-se al voltant del tema de l'informàtic, vol
recordar una altra vegada a l'Equip de govern que quan es proposà la seua contractació,
la Comissió indicà que l'informa presentat no era adequat, i com a president de la
Comissió Informativa sol.licità un informe en aquest aspecte. A més, els recorda que han
d'ajustar-se al catàleg de llocs de treball, i els pregunta si han negociat aquest tema amb
el Comitè de Personal. Manifesta que per la seua part, per a aprovar-lo, requereix un
informe detallat i l'aprovació dels sindicats.
El Sr. TABARÉS, sense voler fer al.lusions personals, manifesta que alguns només
estan contant contes perquè la Comissió Informativa, d'acord amb el ROF, només ha de
dictaminar els assumptes de competència del Ple, i assumptes de l'Alcalde o la Comissió
de Govern, només si aquests ho sol.liciten. En relació amb les al.lusions als sous, indica
que estan treballant, i que és una tasca important i a considerar com cal.
El Sr. ALCALDE llegeix l'art. 124 del ROF, i després d'això manifesta que segons
aquest precepte la proposta ha de ser de l'Alcalde, tant en la situació inicial com en
qualsevol variació d'aquestes en el seu mandat corporatiu. Demana a la secretària general
que d'acord amb el que disposa l'art. 173 del ROF, emeta informe per escrit i a la vista
d'aquest es tractarà l'assumpte en el proper Ple, per la qual cosa no sotmet l'assumpte a
votació.
A les 21 hores i 7 minuts, com a conseqüència de no sotmetre l'assumpte a
votació, eixen del Saló de Sessions tots els membres de la Corporació.
L'Alcaldia indica que vist que hi ha quorum mínim d'assistència poden seguir
adoptant-se acords, i espera que, no obstant això, es reincorporen els altres membres.
Passats uns minuts, a les 21 hores i 25 minuts, l'Alcalde decideix suspendre la
sessió.
A les 21 hores i 50 minuts, es reprèn la sessió, i s'hi incorporen tots els regidors.

El Sr. ALMOR, en primer lloc, fent referència al que ha passat, manifesta que és
responsabilitat de tots evitar situacions com les d'avui per respecta a la pròpia institució, i
que ha d'haver concòrdia respecte als planejaments dels partits. Tot seguit deixa clar que
el PSOE no vel que es vulnere la legalitat vigent en el Ple per ser base del sistema
democràtic; no obstant això, avança que el seu grup va a sotmetre la moció a votació i
que acceptaran el resultat.
El Sr. CORTÉS li replica al Sr. Almor que ell sap que en altres ocasions s'ha
infringit en els acords la legalitat perquè era en benefici dels ciutadans de Sagunt, i que si
bé ells tenen la responsabilitat de govern, el Ple és sobirà i en aquest moment l'oposició
és majoritària.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que no sempre les lleis són les més justes,
sempre es pot millorar la llei, i que és una postura democràtica i honesta acceptar que
l'assumpte es sotmeta a votació i es faça complir. Recorda que quan el Ple aprovà els
sous dels regidors i l'Alcalde, les quantitats fixes per als delegbats no eren legals, per no
tenir dedicació exclusiva, ja que es podia percebre només una quantitat per assistència als
òrgans municipals i, això no obstant, malgrat ser il.legal, el PSOE votà a favor; i es
pregunta per què si són tan rectes, considera que quan els convé vulneren la llei i quan no
els convé fan que la llei es complesca. Finalment indica que el PSOE ha demostrat que no
els agrada perdre però en aquest assumpte han perdut ja que l'oposició la formen 14
regidors, si la votació és contrària a la postura de l'Equip de govern poden recórrer, si bé
vol deixar constància que no recorren els seus actes encara que siguen il.legals.
El Sr. CAMPOY agraeix a l'Alcalde que haja reconsiderat la seua posició; si bé no
tolera que un representant del PSOE els haja de dir que ells són la llei i que tot el que fan
els altres són il.legalitats, quan precisament un ministre socialista dimiteix per corrupció.
Manifesta que el més raonable és acceptar el que decidesca la majoria i estan obligats a
complir el que s'acorde.
El Sr. ALCALDE assenyala que la secretària general faça constar en acta que s'ha
llegit l'art. 124/2 del ROF i que ell sol.licità un informe però que a pesar de tot sotmet
l'assumpte a votació.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb 14 vots a favor del CIPS,
EU, PP i CDS i amb 11 vots en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
16 MOCIÓ SOBRE CREACIÓ DEL CONSELL DEL GABINET MUNICIPAL
DE PREMSA.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pels grups CIPS, EU, PP i CDS, segons la qual:
"Mitjançant la següent moció, posen de manifest la incapacitat de l'equip de govern
socialista per a plantejar una política informativa clara, eficaç i transparent, com també
l'ús partidista que l'Alcalde, el Sr. Girona, ha demostrat fer del Gabinet de Premsa, tot
impedint que els grups de l'oposició hi accedesquen sense cap mena de traves.

Atès que els ciutadans han vist molt considerablement reduïda la possibilitat de ser
informats puntualment de la dinàmica de la vida municipal i tenint en compte l'absoluta
necessitat que l'Ajuntament informe els veïns d'una forma objectiva, imparcial,
transparent i completa, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:
PRIMER: Crear el "Consell del Gabinet Municipal de Premsa".
SEGON: Convertir l'actual servei informatiu municipal en un veritable Gabinet
Municipal de Premsa que dependrà del Consell Municipal de Premsa, que serà l'òrgan
encarregat de donar compte al Ple del seu funcionament.
TERCER: Aprovar els estatuts del Consell del Gabinet Municipal de Premsa, que
es compon dels articles següents:
Art. 1.- El Consell del Gabinet Municipal de Premsa (d'ara endavant CGMP) és
l'òrgan encarregat del correcte funcionament del servei informatiu de l'Ajuntament de
Sagunt i en especial del Gabinet Municipal de Premsa.
Art. 2.- El CGMP serà compost per un membre de cada grup polític amb
representació en la Corporació Municipal i pel director del Gabinet Municipal de Premsa,
que tindrà veu però no vot.
Art. 3.- El Consell tindrà reunió ordinària una vegada al mes i extraordinària quan
les circumstàncies ho requeresquen o a petició d'un terç, si més no, dels membres del
Consell.
Art. 4.- Les sessions extraordinàries seran convocades pel president al més aviat
possible i s'hauran de fer dins dels quatre dies següents a la petició.
Art. 5.- Els acords s'adoptaran per majoria, i cada membre tindrà un vot. L'elecció
de president del Consell s'efectuarà per majoria absoluta entre els seus membres en
primera votació o per majoria simple en segona.
Art. 6.- El CGMP adoptarà acords sobre tots els aspectes relatius amb el servei
informatiu de l'Ajuntament de Sagunt i especialment del Gabinet Municipal de Premsa,
que serà el departament encarregat de l'elaboració i difusió de comunicats dirigits als
mitjans de comunicació social amb implantació a la ciutat de Sagunt.
Art. 7.- El CGMP renuncia a exercir la censura prèvia de les tasques de redacció,
que s'entén com a lectura dels originals abans de ser impresos o difosos, i la pressió sobre
els professionals del Gabinet Municipal de Premsa. Així mateix, es compromet a impedir
que siguen exercides per qualssevol estaments, càrrecs públics, entitats i persones.
Art. 8.- El CGMP garanteix la transparència, objectivitat, imparcialitat i pluralitat
política de les informacions emeses pel Gabinet Municipal de Premsa.
Art. 9.- Cadascun dels membres del Consell podrà proposar els continguts
informatius que considere avinents per a incloure'ls en el Butlletí Informatiu Municipal, la
qual cosa es durà a terme si el Consell decideix aprovar la proposta.
Art. 10.- Qualssevol dels grups polítics amb representació municipal podrà fer ús
dels serveis del Gabinet Municipal de Premsa sense que se li exigesca cap requisit previ,
així com les AAVV i les restants d'entitats ciutadanes saguntines.
Art. 11.- En tot el que no es preveu en aquests estatuts, es tindrà en compte el que
disposa la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el RD
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i la restant legislació vigent.
QUART: Realitzar una edició aproximadament mensual del Butlletí d'Informació
Municipal, llevat dels mesos d'estiu que serà bimensual. Cada edició constarà de 36
pàgines i de 10.000 exemplars.
CINQUÈ: Realitzar un estudi de les funcions del Gabinet Municipal de Premsa, de
les seues funcions i els seus mitjans tècnics i materials.

SISÈ: Consignar en el Pressupost Municipal de 1992 el crèdit suficient per a
atendre les despeses derivades dels acords anteriors.
SETÈ: Els membres que integren el CGMP, en representació dels grups polítics,
seran els següents:
PSOE:
CIPS: J. García i Felipe.
EU: R. García i Ortín.
PP: J.A. Llorens i Ferrandis.
CDS: M. A. Cortés i Flor.
VUITÈ: Aquests membres es constituiran en Comissió Informativa amb les
limitacions legals corresponents, i assumiran les funcions del Consell del Gabinet
Municipal de Premsa fins que es produesca la seua aprovació definitiva i entrada en
funcionament, com també l'aprovació definitiva dels seus estatuts.
NOVÈ: Aquesta comissió especial s'extingirà automàticament l'endemà del dia de
l'entrada en vigor del Consell del Gabinet Municipal de Premsa i els seus estatuts.
DESÈ: Publicar aquests acords on corresponga.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN considera necessari fer
esment a la censura exercida per l'Alcalde en relació amb les publicacions que han tramès
al Gabinet de Premsa, i al fet d'haver impedit a l'oposició una convocatòria de premsa a
través del Gabinet Municipal.
Denuncia que el govern municipal utilitza el BIM per a encobrir propaganda, i fa
ús dels mitjans de comunicació social públics contínuament per a fotografiar el Sr.
Gimeno amb motiu de qualsevol esdeveniment, cosa que evidencia que estan dominats
pel partit socialista; per això, si a l'oposició se li impedeix l'accés a l'únic mitjà d'expressió
de què disposen, no hi ha igualtat. El PIL, en la situació actual, no és democràtic, i dóna
una imatge penosa de la informació a Sagunt, i per aquestes raons EU donarà suport a la
moció.
El Sr. ALMOR, tot rebatent el Sr. Ortín, defensa la integritat i l'objectivitat dels
professionals dels mitjans de comunicació, atès que quan es fan manifestacions com les
que ha fet el Sr. Ortín s'han de dir els mitjans de comunicació a què es refereix i
denunciar-los. D'altra banda, aclareix que el Partit Socialista no té accions en cap dels
mitjans de comunicació presents en aquest moment, i que en tot cas qualsevol persona es
pot dirigir a la direcció d'un periòdic per a manifestar la seua disconformitat amb el
tractament que es fa de l'Ajuntament de Sagunt.
Aclarit tot això i centrant-se en el tema de la moció, recorda que el seu grup
denuncià moltes vegades la utilització partidista del PIL pel CIPS i el CDS en la
legislatura anterior. Accepta que es diga que el Butlletí és difícil de llegir, perquè només
publica acords, però, això no obstant, és objectiu, imparcial i transparent; la proposta de
crear un Gabinet Municipal de Premsa ja la van fer al 1990, de manera que si hagueren
plantejat la moció en vista a una participació haurien votat a favor, però s'ha plantejat de
manera revengista, i se'ls ha acusat de no ser transparents. Recorda a l'oposició que al
1990 es presentà una moció per a anul.lar la creació del Consell Rector del BIM, moció
que s'aprovà pels vots dels regidors del CIPS , CDS i EU, i el Sr. Campoy aleshores
declarava que el Consell no incloguera a cap polític, i en canvi avui presenten una moció
en la qual es proposa un Consell Rector integrat per tots els portaveus dels grups polítics
amb representació municipal.

En relació amb els estatuts del Consell, objecta la falta de proporcionalitat quan es
proposa un membre per cada grup polític amb un vot, quan segons la llei les comissions
informatives han de ser proporcionals en el nombre de regidors. D'altra banda, es preveu
que el president serà elegit pel Consell, i amb això es vulnera la legalitat, ja que segons la
Llei de Règim Local, l'Alcalde és el president nat.
Finalment, vol remarcar que el seu partit està d'acord amb la creació d'un Consell,
però amb la discussió prèvia dels seus estatuts i l'aclariment de les funcions d'aquest
Consell, cosa que no consta en la moció presentada.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que, si més no, el Sr. Almor admet com
d'enfarfegat i difícil de llegir és el BIM segons la redacció actual, i objecta que diga que
estan d'acord amb la creació d'un Consell Rector i no ho hagen fet sinó que ha hagut de
ser l'oposició qui ho propose. Així mateix, rebat que la composició haja de ser proporcional i l'Alcalde el seu president nat, ja que no es tracta d'una comissió informativa; i pel
que fa a l'acusació d'haver controlat en la legislació anterior el BIM, considera que
l'actual Alcalde és qui el manipula, ja que per a fer qualsevol comunicat cal demanar-ho a
ell, cosa que abans no passava, ni l'utilitzaven per a propaganda electoral com féu el
PSOE en altre temps; pregunta per què no s'ha editat el BIM durant 6 mesos, i recorda
l'obligació de fer-ho. D'altra banda i tot continuant amb la rèplica al Sr. Almor, no li
preocupa que hagueren publicat que la Corporació presidida per ell va contraure un
deute de 2.400 milions de pessetes per a reparar carrers, edificis i altres inversions,
perquè han estat ben gastats, i ja veurem el que fan vostès.
El Sr. CAMPOY rebat al Sr. Almor la referència sobre que en la Corporació
anterior EU aprovà la moció sobre el BIM, amb la intenció de no manipular-lo, però ara
planteja que tota la informació haja de canalitzar-se pels polítics amb la qual cosa no està
conforme, i li recorda que fa 15 dies l'Alcalde impedí que els grups de l'oposició
pogueren publicar un comunicat, actitud de censura que és la que ha provocat dur ací
avui aquesta moció en la qual donem participació al PSOE. Informa a l'Alcalde que en la
premsa del dia 8 de setembre, i sense que haja estat desmentit, s'informava que el PSOE
de Calp féu servir el gabinet de premsa municipal per a fins partidistes, el dimarts 23
d'octubre UPV acusava el PSOE per la utilització del BIM. En els estatuts que hem
elaborat no hi ha censura prèvia, donem participació als veïns. Recorda que quan es van
reunir en la legislatura anterior, cinc membres del Consell del PSOE i la regidora del
CIPS, Sra. Vicenta Ramírez, es considerà que les publicacions havien de sotmetre's a
criteri dels polítics, de manera que es va preferir acabar amb el Consell abans que fer
censura prèvia.
Finalment, assenyala que en el darrer BIM ix una foto de l'Alcalde amb un regidor i
un director general però ningú de l'oposició, malgrat tot el que ha dit el Sr. Almor; està
obert a acceptar qualsevol alternativa d'estatuts que millore els que s'han presentat,
sempre que no hi haja censura prèvia i que es permeta la lliure utilització del Gabinet pels
grups polítics.
El Sr. CORTÉS contesta al Sr. Almor que en la legislatura anterior l'oposició
també presentà mocions sense comptar amb el CDS i el CIPS, i considera que el PSOE
pretén manipular els mitjans de comunicació; aclareix que quan governava el CIPS i el
CDS, ells no eixien fotografiats en el BIM; no accepta que a costa del ciutadà es
publique el BIM per a lloar el Partit Socialista, de manera que o se'n suprimeix o se'n

dóna participació a tots els grups polítics, associacions de veïns, etc. El que pretenen és
ampliar la participació, ja que el BIM es finança amb fons públics i, per tant, pel ciutadà.
El Sr. ALMOR, en primer lloc, vol aclarir algunes al.lusions del Sr. García i Felipe.
Havia sol.licitat a l'oposició que aclariren la moció, si es pretén, d'acord amb la normativa
local, un òrgan descentralitzat o una comissió informativa, per a saber què és el que van
a votar. D'altra banda, no publiquen el BIM com ho feia el govern anterior perquè no són
iguals. Pel que fa a les referències sobre el que es féu durant la seua presidència, li
recorda amb les seues pròpies paraules que el poble ha posat a cada u on li correspon, a
vostès en l'oposició i a nosaltres en el govern.
Així mateix replica al Sr. Campoy la denúncia de la censura prèvia, perquè el Sr.
Ramírez va aclarir en un Ple -com consta en l'acta- que ningú no va pretendre manipular
la informació. En el Reglament aprovat amb anterioritat, i que votà en contra el CIPS i el
CDS , establia que totes les reunions del Consell Rector del PIL serien públiques, i en
canvi això no es diu en els estatuts que ara presenten.
Considera que tot i que l'oposició unida constitueix majoria absoluta, són
incapaços de governar, han d'unir-se i governar o no amenaçar perquè només se'n
perjudica als ciutadans.
Finalment reitera que aclaresquen el tipus d'òrgan que pretenen que siga el Consell
del BIM.
El Sr. GARCÍA I FELIPE aclareix al Sr. Almor que ell només es referia al fet que
a hores d'ara compten amb la majoria; s'està al.ludint indirectament a una possible moció
de censura, i se'ls incita a això; li aclareix que el CIPS no descarta una moció de censura i
que la presentaran si continuen governant així, amb independència que se'n guanye o no,
perquè també el Sr. González presentà una moció de censura al Sr. Suarez sabent que no
es guanyaria la votació. Quant al fet que no són iguals, aclareix que ell no és ja del Partit
Socialista perquè, efectivament, no són iguals.
Considera que el Grup Socialista municipal ha anteposat els interessos del partit als
interessos municipals, per això han presentat avui diverses mocions; als independents, al
contrari, l'únic que els guia és la vocació de treball a l'Ajuntament. Sol.licita que la
secretària general s'informe sobre la legalitat dels estatuts per a rectificar-los abans de
sotmetre'ls a votació.
La SECRETÀRIA GENERAL li informa que l'Alcalde és el president nat dels
òrgans municipals, sense perjudici de la possible delegació de la presidència d'òrgans
complementaris.
El Sr. CAMPOY recrimina al Sr. Almor les acusacions efectuades, i manifesta que
EU s'uneix amb la dreta, esquerra o centre si és en defensa dels principis democràtics. Pel
que fa a l'al.lusió de la possible unió de l'oposició per a governar, li assenyala que l'Equip
de govern ha de complir el seu programa, EU presentarà les mocions que considere
avinents, i aquesta és l'actitud que seguirà mentre no facen alguna de grossa.
Així mateix, considera molt agosarada la nota de premsa del dia 7, ja que quan
pacten amb el PP hi ha majoria qualificada i quan els altres pacten un punt concret és
contra natura.
El Sr. CORTÉS, tot recordant el refrany "que Déu em lliure dels amics perquè dels
enemics ja aniré amb compte, jo", recrimina que no es pot provocar l'oposició perquè

governe, i aclareix que ell mai no ha parlat de la possibilitat d'una moció de censura. Es
sol.licità que modificaren el contingut actual del BIM, limitat a publicar acords, i no se'ns
ha fet cas, per això avui duem una proposta en aquest aspecte.
El Sr. ALCALDE, abans de sotmetre la moció a votació, vol aclarir que les
al.lusions que se li han fet d'exercir una censura prèvia, són falses; es presentà un escrit
dels grups polítics per a convocar una roda de premsa a la Caixa d'Estalvis de Sagunt un
dia en concret, escrit que no anava signat, sense haver-hi sol.licitat permís, en la Caixa
d'Estalvis; per la qual cosa pregunta si creuen que l'Alcaldia pot dir que tinga lloc una
roda de premsa en qualsevol lloc i hora, de manera que vaig dir que això no era factible,
si bé que en cas de signar-se la petició s'intentaria, però l'oposició es va negar a signar-lo.

El Sr. GARCÍA I FELIPE aclareix que parlaren amb el director del Gabinet de
Premsa sobre aquest tema, i que si bé és veritat que l'escrit no anava signat, aquell els
coneix, de manera que es pregunta quin interès tenia l'Alcalde d'evitar aquesta roda de
premsa, quan a més la Caixa d'Estalvis no posà obstacles.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN considera que l'Alcalde ha deixat clara la seua posició
respecte a la premsa, i vol afegir que, dues vegades que ha pretès de publicar un
comunicat en el BIM, l'Alcalde hi ha hagut de donar prèviament el vist-i-plau, cosa que
és censura prèvia.
El Sr. ALCALDE aclareix que, segons la relació de lloc de treball aprovada pel
Ple, el Gabinet de Premsa depèn de l'Alcaldia, i es reafirme que no és possible demanar
convocatòria de premsa sense que ningú no signe la sol.licitud.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb 14 vots a favor del CIPS,
EU, PP i CDS i 11 vots en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
17
MOCIÓ SOBRE PROCÉS ELECTORAL A LA CAIXA D'ESTALVIS I
SOCORS DE SAGUNT.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pels grups CIPS, EU, PP i CDS, segons la qual:
Davant la Corporació en Ple i en estricte compliment del que determina la Llei de
Bases de Règim Local, el seu Text Refós i el Reglament d'Organització i Funcionament
de les corporacions locals vigent, manifesten:
Que vist que ha estat recorreguda per l'Alcalde President de la Corporació, en nom
d'aquest Ple, i vist, així mateix, que els membres dels grups polítics han recorregut la
resolució de la Comissió Electoral de la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt en el
contenciós obert amb la Corporació en matèria de designació de representants del
municipi en l'entitat financera.
Que vist que ha estat estimada en part la sol.licitud dels grups polítics i
desestimada la d'aquests i la de l'Alcalde President en matèria de consideració de la
designació dels representants elegits pel Ple de la Corporació saguntina davant la
Comissió Delegada de la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt.

Que vist que ha estat, doncs, i en virtut de tot això, desatesa i marginada per la
Caixa -i segons la nostra consideració és una incorrecta apreciació legal- la voluntat
d'aquesta Corporació, i s'han esgotat les vies de recurs intern i davant la Caixa.
I en virtut de la més que considerable importància que atorga la legislació vigent
de la Generalitat Valenciana en matèria de caixes d'estalvi a la representació de les
corporacions locals en els òrgans de govern de les caixes d'estalvi, i atesa l'especial
transcendència que té deixar fora d'aquests a la Corporació on s'afinca la pròpia seu de
l'entitat financera. Deduint d'aquesta acció claríssims perjudicis en el govern d'aquesta,
que aniran dirigits en detriment del nostre poble. I per tal com aquesta acció es comet en
detriment de l'esperit de la mateixa norma de la Generalitat Valenciana.
I en virtut d'això, s'eleva al Ple la següent
MOCIÓ
PRIMER: Que la Corporació en Ple procedesca a entaular procediment judicial
davant els Tribunals Ordinaris en defensa dels drets de la Corporació de l'acord en
aquesta matèria del Ple d'aquesta amb data 9 de gener de 1991 i dels postulats dels
impugnants, contra la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt, amb la màxima urgència i la
celeritat que el cas requereix, i utilitzar amb aquest efecte els elements que al seu abast té
la Corporació, tot designant per a la seua defensa en representació de l'Ajuntament el Sr.
Pablo E. Delgado Gil, del Col.legi d'Advocats de València.
SEGON: Procedir davant la Conselleria d'Economia i Hisenda en sol.licitud
d'idèntica resolució i de la suspensió cautelar del procés electoral de la Caixa d'Estalvis i
Socors de Sagunt, mentre pertoque sentència ferma en via judicial.
TERCER: Que per l'Alcalde President, virtual causant d'aquesta situació, motivada
pel seu irresponsable i partidista capteniment en el nomenament dels consellers de
designació municipal. Irresponsabilitat que, al nostre parer, frega l'assumpte penal, atès el
greu perjudici ocasionat als interessos saguntins en quedar minvada la seua
representativitat en els òrgans de gestió i control de Caixa Sagunt.
Els sotasignants, en estricte seguiment, dels anteriors, amb l'aprovació i signatura
prèvia, que es comuniquen les seues gestions a tots els portaveus dels grups de
l'oposició, així com un puntual seguiment de l'assumpte. Igualment i atesa la
desconfiança que la seua actuació en aquest assumpte ha causat en els grups de
l'oposició, exigim, per això, a l'Alcalde President que comunique al president de Caixa
Sagunt que, a partir d'ara, de qualsevol comunicació de Caixa Sagunt que vaja adreçada
a la Corporació, se n'envien còpies als portaveus dels grups polítics amb representació
municipal.
La SECRETÀRIA GENERAL informa verbalment que l'exercici d'accions
requereix, segons el Text Refós 781/86, informe jurídic previ.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE pregunta sobre la
possibilitat d'aprovar la moció tot condicionant-la a l'informe del lletrat, i proposa que
se'n sol.licite a l'advocat que els féu els recursos contra els acords de la Caixa d'Estalvis.
La SECRETÀRIA GENERAL li aclareix que allò correcte és que l'informe siga
previ perquè assessore sobre les possibilitats del recurs.
El Sr. CORTÉS s'uneix a la proposta del Sr. García i Felipe d'aprovar la moció
condicionada a l'informe previ del lletrat, atès que el dia 30 ja se'n designen els consellers.

El Sr. ALMOR sol.licita als signants de la moció que li expliquen el punt tercer.
El Sr. CORTÉS considera que això s'aclariria si l'Alcalde contestara a les
preguntes que se li han formulat, ja que al seu parer el causant de la situació actual és
l'Alcalde, l'actitud del qual ha estat irresponsable, i la conseqüència de la qual ha estat
que l'Ajuntament de Sagunt s'haja quedat sense representants en la Caixa per a convocar
el Ple de designació d'aquests fora de termini; així mateix, no comunicà a l'oposició
l'escrit tramès per la Caixa respecte a la designació d'aquests representants, tot
ocultant-los informació.
El Sr. GARCÍA I FELIPE proposa enviar la moció amb la sol.licitud de l'informe
previ del lletrat com a condició per a actuar en el sentit d'aquest.
La SECRETÀRIA GENERAL aclareix que l'Ajuntament té contractat un servei
amb un lletrat a l'efecte.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb 14 vots a favor del CIPS,
EU, PP, CDS, i 11 en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar l'esmena presentada pel Sr. García i Felipe de condicionar l'exercici de
l'acció al previ informe de l'assessor jurídic de la Corporació.
18 MOCIÓ SOBRE ELECCIÓ DE REPRESENTANTS CESS.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pels grups CIPS, EU, PP i CDS, segons la qual:
"Davant les actuacions que ha dut a terme l'Alcalde President de la Corporació
municipal pel que fa al tema d'"elecció de representants en la CESS", que ha tingut com a
conseqüència la no representació de l'Ajuntament de Sagunt en aquesta, per mitjà dels 8
consellers que per llei li corresponen. Per tal com les comunicacions per part de la CESS
a aquest Ajuntament han estat reiterades i amb l'anticipació suficient, com perquè el Ple
per a la seua elecció haguera estat convocat dins dels terminis legals, i no es féu.
Per tal com, també, indistintament de qualsevol altra consideració, hi havia el
precedent durant aquesta legislatura de l'elecció de representants de Sagunt per a la
Caixa de València en el Ple de l'Ajuntament del dia 16 de novembre de 1991, i en
aquelles dates ja s'havia rebut la primera notificació de la CESS. I, no obstant això, no hi
ha cap precedent de nomenament de representants per a aquest organisme ni per a cap
altre extramunicipal o supramunicipal, per part de la Comissió de Govern, ja que fins
avui tots han estat nomenats pel Ple.
Amb l'agreujant que durant el transcurs del Ple del dia 8 de gener l'Alcalde
President es negà a introduir a debat una esmena presentada per l'oposició, i amb això es
va establir un greu precedent, ja que fins ara sí que s'havia fet, i el cas més recent va ser
durant el Ple extraordinari del 13 d'agost de 1991, relatiu al Parc Industrial de la
capçalera d'AHM. (Això sí, amb pronunciaments contradictoris de l'oficial major).
I amb la reiteració de despropòsits en no retirar immediatament després del Ple la
llista enviada per la Comissió de Govern i que ha dut a la posterior confusió i a la no
representació definitiva de Sagunt en la CESS.

Per tot això i prèviament i independent de les actuacions legals i polítiques que es
puguen dur a terme, els grups que sotasignen presenten la proposta d'acord següent, on
sol.liciten que s'òbriga debat en aquest Ple sobre les qüestions següents:
1a.- Per què el Ple es convocà fora de termini.
2a.- Per què s'envià la llista aprovada per la Comissió de Govern, sense ser
prèviament ratificada pel Ple.
3a.- Per què no es va admetre a debat l'esmena presentada per l'oposició en el
transcurs del Ple del dia 8.
4a.- Per què no es retirà la llista presentada per la Comissió de Govern en el
moment oportú".
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN considera que aquesta ha
estat la gota que ha vessat la paciència de l'oposició i que considera suficientment greu
perquè d'una banda l'Alcalde donara explicacions a una sèrie de qüestions, com per
exemple ¿per què el Ple es convocà fora de termini? ¿Quines raons hi havia per a això?
¿Per què s'envià la llista aprovada per la Comissió de Govern, sense ser prèviament
ratificada pel Ple?, i que posteriorment quan no fou aprovada pel Ple del dia 8, no es
retirà immediatament, i en el mateix Ple del dia 8 no es va admetre a tràmit per l'oficial
major una esmena presentada per l'oposició que versava sobre el mateix tema que
s'estava debatent, quan en el d'agost, en un Ple, es va admetre una esmena al dictamen.
Aquests darrers dies, a través dels mitjans de comunicació, s'ha estat posant en dubte, o
en qüestió, si l'actuació de la Comissió de Govern era legal o no; la veritat és que jo no
sé exactament si la Comissió de Govern és competent per a nomenar els 8 consellers o
no, de manera que no vaig a entrar en aquest tema, però en qualsevol cas seria una interpretació molt restrictiva de la legalitat vigent en favor d'un procediment antidemocràtic;
per tant, en principi, desitjaria que l'Alcalde donara explicacions sobre les qüestions que
s'han plantejat.
El Sr. CHOVER contesta al Sr. Ortín en relació amb la primera pregunta de per
què el Ple es convocà fora de termini. L'Equip de govern entenia, i continua entenent,
que l'Alcalde és competent per a nomenar els representants de l'Ajuntament per al
Consell General de la Caixa d'Estalvis; en aquest sentit existeix una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. S'aprovà en Comissió de
Govern, perquè l'Alcalde hi té delagades aquestes funcions. El fet que posteriorment es
duguera al Ple no va ser més que una mesura publicitària i de garantia jurídica
exclusivament, comptant com es comptava amb els 13 vots que garantien la ratificació
d'aquesta decisió de la Comissió de Govern. Quant a la segona pregunta relativa a per
què s'envià la llista aprovada per la Comissió de Govern, sense ser prèviament ratificada
pel Ple; això va ser per a trametre l'acord dins del termini, ja que acabava el dia 7 i l'acord
de la Comissió de Govern fou adoptat el mateix dia. La tercera pregunta respecte a per
què no es va admetre l'esmena presentada per l'oposició en el transcurs del Ple del dia 8.
Bo, açò ja se li contestà aquell dia, es tractava d'un Ple en el qual l'ordre del dia, el punt
concret era "Ratificació d'acord de la Comissió de Govern". Quan es tracta de ratificar
un acord, no corresponen esmenes, o es ratifica o no. L'exemple que vostè posa del 13
d'agost no té res a veure, no es tractava de ratificar cap acord previ, sinó de tractar i
discutir sobre el punt de l'ordre del dia i, efectivament, si es tracta d'un punt obert en què
es discuteix, es debat, per a arribar a un acord, es pot introduir variables a la proposta o
dictamen. Pel que fa a la quarta pregunta, per què no es retirà la llista presentada per la
Comissió de Govern en el moment oportú, no ho acabem d'entendre molt bé, a què es

refereix "en el moment oportú",ja que en el moment en què l'Ajuntament aprovà altres
representants es va trametre a la Caixa; la Comissió Electoral de la Caixa d'Estalvis fou la
que denegà l'acord del Ple per estar fora de termini ja que havia vençut el dia 7.
Posteriorment el Sr. Alcalde informa sobre el recurs contra la decisió de la Caixa.
El Sr. CORTÉS diu que la veritat és que u no es riu perquè el tema és
excessivament greu, encara que és per a riure. Que el dia 7, l'últim dia que hi ha de
termini per a presentar els consellers a la Caixa per la Comissió de Govern i tràmit
d'urgència, es proposen els conselleres. A l'Alcalde li assenyala que, encara que s'ho
podrà negar perquè no està per escrit, vostè era conscient que el Ple era el que tenia
competència per a ratificar l'acord de la Comissió de Govern, perquè si no, o ens està
prenent el pèl, vostè, o ens està tractant d'idiotes. ¿Creu que la resta de grups que no
hem participat en l'acord PSOE-PP anem a consensuar o anem a estar d'acord que vostès
i el PP es repartesquen els 8 consellers? Vostè era conscient que era el Ple el competent
per a nomenar els consellers, el que passa és que esperava que s'haguera ratificat, amb la
qual cosa a l'oposició no li hauria quedat més que el dret a picar de peus. Que la Caixa
d'Estalvis, quan es va veure el panorama i va veure venir que, indiscutiblement, l'oposició
no ens anàvem a callar, i que anàvem a impugnar l'acord, donen 48 hores més de termini,
termini que tothom entén que es dóna per a poder presentar llistes alternatives i per a
corregir els errors que tingueren lloc, amb la qual cosa es convoca una sessió plenària.
No obstant això, no s'admet que l'oposició adopte l'acord, en aquest termini de 48 hores.
El procediment no és el que va seguir l'Alcalde, sinó a la inversa, el procediment era
haver aprovat en la Comissió de Govern, haver-lo sotmès al Ple i, una vegada ratificat,
haver-lo tramès a la Caixa d'Estalvis. Allò coherent hauria estat que no ratificat pel Ple,
haguera comunicat que l'enviament quedava anul.lat i en canvi solament diuen que només
es buscava el consens del Ple i en conseqüència la Comissió Electoral de la Caixa ratifica
l'acord de la Comissió de Govern. Posteriorment recorreren sol.licitant que s'anul.lara,
però l'assumpte passà aleshores a la Comissió delegada, i com esperàvem, aquesta resol
que l'acord plenari del dia 9 estava fora de termini. Amb tot això, què s'ha aconseguit:
res. Segons l'acord de la Comissió de Govern anaven a nomenar-se 4 del PSOE, però el
Ple ho democratitza i proposa 1 del PSOE, 1 d'EU i 2 independents. Considera que s'ha
ocultat documentació i, si no, que ho justifique el senyor Alcalde. ¿De quina manera,
tramès l'escrit a la Caixa el dia 16 d'octubre i reiterat el dia 21 o 26 de novembre, no diu
res als altres? D'aquesta manera com espera vostè el darrer dia per a no donar temps a
l'oposició ni al Ple a ratificar-lo en temps i forma. D'altra banda, es planteja qui és el que
té el poder, l'Alcalde o el Ple; tots els temes han estat debatent-se pel Ple i, pel que es
veu, el ple no té cap potestat. Jo li pregunte, Sr. Alcalde: ¿qui ha delegat en vostè la
competència per a nomenar consellers? El més greu és que ens hem quedat sense
representativitat en la Caixa de Sagunt, pel que fa a l'Ajuntament de Sagunt, el més
important, i això, és clar, dit així, cadascun pot veure la importància o transcendència
que podrà tenir, però jo crec que té molta importància, per la qual cosa, amb la decisió i
irresponsabilitat de l'Alcalde, s'ha perjudicat notablement el nostre poble. Jo sé que hi ha
alguns per aquí, de la Caixa, que diuen, doncs sí, és clar, que d'alguna manera com menys
control hi ha, millor. El CDS, en aquest tema, ha lluitat perquè hi haguera control, ha
lluitat perquè la Caixa no es convertira o no continuara convertida en una possessió del
PSOE, i alguns dels que se'n riuen, per aquí al darrere, s'han aprofitat d'aquesta
possessió, però avui se'n riuen perquè ja estan menjant del pessebre. Espere que algun dia
els grups de l'oposició puguem entrar en la Caixa, no per a governar-la, sinó simplement

per a fer un control seriós i rigorós d'una Caixa, ja que el major percentatge d'impositors
és del nostre poble.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN adverteix que, atesa l'hora, va a ser breu per a evitar que
es diguen coses que no es volen dir. Objecta al Sr. Chover que diga que es convocà el
Ple per un motiu publicitari i per a garantia jurídica, i considera que convocar un Ple
només per a això és prou greu. Significa una contradicció dir que es convoca per
seguretat jurídica i dir que la Comissió de Govern és la competent. Pel que fa al que ha
dit també el Sr. Chover que en el Ple d'agost es va admetre una esmena per ser un
assumpte obert, replica que si bé punts oberts a entrar en aspectes legals que desconeix,
en tot cas és una interpretació restrictiva de la legalitat per l'Equip de govern.
El Sr. GARCÍA I FELIPE planteja que si consideraven que la Comissió de Govern
era l'òrgan amb competències per a designar els consellers de la Caixa d'Estalvis, es
pregunta per què li donen 2 consellers al PP si podien nomenar els 8 del PSOE. A
l'Alcalde li adverteix que és el caçador caçat, entre uns i altres l'han confós en aquest
tema, i a la fi ha perdut totalment la credibilitat i ara, en lloc de donar explicacions, envia
els seus "voceros" perquè ells responguen en el seu lloc. Aclareix que la Reial Acadèmia
de la Llengua admet la paraula "voceros". Considera que l'Alcalde ha d'oblidar interessos
partidistes i donar preferència als interessos de l'Ajuntament en resposta als saguntins,
cosa que no ha fet, perquè menjant amb u, menjant amb altres, i parlant amb el Sr.
Cataluña i altres, han arribat a un acord, perquè, com diu el Sr. Almor, en política no es
fa res per casualitat. Els fets no tenen cap explicació, l'esgotament dels terminis, quan
hem tingut tant de temps per endavant per a arribar a un acord i si tenien un pacte amb
altre grup han tingut temps per a sotmetre'l al Ple. Insisteix que si el PSOE haguera
acceptat democràticament el resultat de la votació del Ple aquell mateix dia s'hauria
d'haver retirat l'acord de la Comissió de Govern, i deixar-lo sense efectuar i sol.licitar que
s'admetera la proposta del Ple. Finalment, li diu a l'Alcalde que vol dir que en la seua
actuació s'ha al.ludit als mals consells que li han donat, però que en tot cas ha perdut la
credibilitat.
El Sr. MOROS replica al Sr. Almor reafirmant-se en les al.lusions fetes per ell
mateix en la roda de premsa que oferí el partit del govern i publicada en el diari Levante
del dijous dia 23, on textualment diu: "I és fals que no tingueren informació, tot
referint-se al CIPS, quan un regidor del seu grup treballa en la seu central de la CESS, i
ens consta que hi demanà informació". En vista d'aquestes afirmacions, considera que
s'han de fer dues preguntes: la primera, si no és cert que digué la frase esmentada, ha de
manifestar-ho i fer rectificar al periodista Sr. Durà, que firma la columna; i si, al contrari,
el diputat no desmenteix que féu aquest comentari, aleshores ha mentit i ell sabrà la
finalitat perseguida; això no obstant, el cita ací i ara perquè diga el nom de la persona o
persones a les quals es demanà la informació al.ludida, i afirma rotundament ací davant
de tothom que a ningú de la CESS s'ha demanat informació sobre les eleccions, pot estar
vostè segur, senyor diputat, que qui obra de mala fe és vostè, i li recorda unes paraules
d'un cèlebre polític anglès del S. XVIII: "Una causa dolenta sempre serà defensada per
mitjans dolents i per homes roïns".
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria, amb 14 vots a favor del CIPS,
EU, PP, CDS i 11 en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que ací es té per reproduïda a tots els efectes.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. MOROS informa al Ple que la Quarta Planta ha oferit al Sindicat de Recs 17
milions de pessetes per la renúncia a la reversió dels terrenys que ocupen les sèquies de
recs, i considera que al Consistori se li han d'oferir més per tots els camins, propietats
municipals, que estaven en aquests terrenys. Demana que tinguen en compte aquest
assumpte perquè no es perden uns milions que poden anar molt bé al Consistori.
El Sr. CAMPOY sol.licita que junt a la convocatòria dels plens ordinaris es
trameta relació de resolucions de l'Alcaldia. En segon lloc, assenyala que han rebut
reclamacions del barri Sota Vies i que han fet una visita al camp d'esports que qualifica
d'impresentable. Sol.licita que si és possible es prenguera interès el delegat d'Esports
perquè en un temps prudencial el camp estiguera en les condicions que estan altres dels
barris de la ciutat. D'altra banda, voldria saber si l'Alcalde ha rebut una convocatòria de
la Federació Valenciana de Municipis, de l'assemblea general que tindrà lloc a Alacant, i
demana que els trametera la convocatòria quan arribe. En un altre aspecte, manifesta que
en plens de tan llarga durada com aquest es podria habilitar una cafeteria a l'Ajuntament.
Recorda que s'aprovà en el Ple a l'any 84, que ningú no ha complert, un assumpte
referent a la participació ciutadana i ¿què es va aconseguir amb això? Que ací cada
vegada hi haja menys veïns i no es participe. A la vista de l'espectacle d'avui, considera
que haurien de ser més responsables perquè els veïns tornen a assistir a les sessions i
complir el que s'ha acordat.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a la una i
deu minuts del dia vint-i-nou de gener, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

