ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-SIS DE FEBRER DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-dos, a les
divuit hores i deu 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.
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 Ramón 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.
ABSENT PER MALALTIA:
N'Àngel Alonso i Rogríguez.
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.
1

APROVACIÓ D'ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmès a votació el primer punt de l'ordre del dia, s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió que tingué lloc el dia 26 de
novembre de 1991.
2

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.

D'acord amb el que disposa l'art. 53.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86 de
28 de novembre, s'informa al Ple de l'Ajuntament de totes les resolucions de l'Alcaldia
adoptades a partir de les que es donà compte en l'anterior sessió plenària ordinària del dia
30 de desembre de 1991, segons la relació següent:
MES DE NOVEMBRE DE 1991.
DIA 19:
- Abonament al Sr. Fco. Sebastian Sanchez, quantitat per endarreriments.
DIA 20:
- Concessió de llicència d'obres. Expt. 939/91.
- Abonament a funcionari de carrera 1.000.-ptes., concep. diferència.
DIA 22:
-Devolució de quantitats ingressades indegudament per Llicència Fiscal Activitats
Comercials i Industrials.
DIA 25:
- Declaració d'inadmissible recurs presentat pel Sr. Enrique Lario.
-Concessió gratificacions referents al mes d'octubre, al departament de Serveis
Socials.
DIA 28:
-Imposició sancions per infracció en matèria d'Activitats al Sr. Nazario Sanz Vila, i
al Sr. Lorenzo Martínez Orellana.
DIA 29:
- Sobreseïment d'expt. per infracció en matèria d'activitats perquè no hi ha proves.
-Concessió de llicència per a obertura i funcionament d'inst. de fira.
-Aprovar diverses liquidacions. Expt. 355/91, c. territorials.
MES DE DESEMBRE DE 1991.
DIA 2:
-Gratificació per serveis prestats, mes de novembre, departaments de Policia
Local, Governació i Urbanisme.
-Imposició de multes per infracció en matèria d'activitats. Expts. 143/91-S i
145/91-S.
DIA 3:
-Concessió llicència obertura i funcionament, recinte de la fira.
-Contractació del Sr. Amadeo-Nicanor Rodríguez Carrio, per a cobrir el lloc
d'enginyer tècnic agrícola.
-Concessió de canvi de titularitat de llicència d'establiment, obertura i func. Expts.:
69/91-CT i 11/91-CT.
DIA 4:
-Concessió de llicència d'activitats. Expts.: 11/91-I, 26/91-I i 28/91-I.
-Concessió de canvi de titularitat de la llicència d'establiment, obertura i func.
Expts.: 4/91-CT i 66-91-CT.
-Qualificació com a faltes molt greus les que ha comès el Sr. Antonio M. Dios
Lopez, i procedir al seu comiat.
-Procedir al trasllat de lloc de treball al funcionari Sr. Ricardo Aparicio Rodríguez.
DIA 5:
-Assignació retribucions mensuals al Sr. Enric Fabado i Alfonso, que realitza
funcions en règim de Comissió de Serveis.

-Concessió a 6 funcionaris de carrera bestretes reintegrables.
-Concessió llicència obertura i funcionament instal.lació de la fira.
DIA 9:
- Concessió gratificacions mes de novembre, departament de Serveis Tècnics.
DIA 10:
-Concessió tràmit d'audiència, per a procedir al tancament d'activitat. Expt.
147/91-S.
-Designació representació de la Corporació, per a la Comissió negociadora del
Conveni i normes reg. de les relacions laborals.
DIA 11:
-Concessió permís a la Sra. Beatriz Pascual Mon, per canvi domicili.
-Gratificació al Sr. Pascual Clemente Martínez per motius de jubilació.
DIA 12:
-Concessió a la Sra. Mª Jesus Martínez Sancho d'una bestreta.
-Procedir a l'abonament de quantitat a favor del Sr. José Sánchez Fernández, per
diferències retribuïdes.
DIA 13:
-Aprovació d'una despesa per a la realització de l'anàlisi de l'aigua potable,
corresponent al segon semestre de 1991.
-Gratificació al funcionari Sr. Vicente Arrones de la Asunción per naixement de la
seua filla.
-Concessió de llicència obertura i funcionament inst. recinte de la fira. Expt.
107/91-V.
DIA 16:
- Aprovació relació núm. 21 de liquidacions ingressos directes.
-Deixar sense efecte notificació practicada a Hidroelèctrica, amb data 26-6-91,
sobre incoació expt. ordre execució, núm. 476/91.
-Assignació a diversos funcionaris quantitats econòmiques per perillositat,
nocturnitat i festius; amb efecte de l'1 d'oct.
DIA 17:
-Aprovació de la relació núm. 34 de despeses per l'import de 2.716.845.-ptes.
-Sobreseïment de les actuacions al Sr. Daniel Agustín Llorca, com a director tècnic
de les obres. Expt. 941/86.
DIA 18:
- Concessió permís a la Sra. Mª José Carrasco Laguna, per canvi de domicili.
- Imposició multa per no tenir llicència. Expt. 1317/88.
-Concessió termini de 10 dies per a presentar al.legacions, referents a expedient
d'ordre d'execució. Expt. 1092/91.
DIA 19:
-Desestimació recurs presentat per la Sra. Amparo Prats Bellido, partint del
caràcter tècnic del tribunal qualificador.
-Estimació del recurs de reposició interposat pels funcionaris Sr. Miguel Puga
Lucas i Sr. José Rodilla Fernandez.
-Concessió al funcionari Sr. Luís Madrid Julve quantitat en concepte de subvenció
per noces.
-Abonament al Sr. Francisco Villar Perez quantitat per taxes de matrícula pagades,
d'assignatures aprovades del 1r. curs.
-Concessió de les devolucions ingressades indegudament, referents a 12
contribuents. Expt. DIVERSOS/91.

DIA 20:
-Nomenament instructor d'expt. sancionador al Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos.
Obres en zona portuària.
-Aprovació núm. 22, 23 i 24, aprovatòries de liquidacions per ingressos directes.
-Anul.lar Resolució d'Alcaldia amb data 5-9-91. Expt. 568/90.
-Concessió al Sr. Pascual Clemente Martínez de bestreta mensual, a compte de la
pensió per jubilació.
- Convocatòria de la provisió de dues places d'auxiliar d'Administració General.
DIA 23:
-Contractació amb caràcter laboral indefinit a 7 persones amb la categoria de
psicòlegs o pedagogs.
-Nomenament com a funcionaris interins amb categoria de guàrdies de la Policia
Local a 4 persones.
-Efectuar l'anul.lació de les quotes a nom del Sr. Juan Mañogil Bañon, a l'efecte de
l'imp. sobre vehicles de tracció mecànica.
-Efectuar el pagament de salaris a assistents al curs en el Taller d'Integració Social
de Jardineria.
-Col.laboració amb l'associació "Ayúdale a Caminar", per mitjà de l'edició de
calendaris de butxaca, any 1992.
-Concessió de llicència d'obres. Expt. 1059/91.
DIA 26:
- Efectuar el pagament de la PER, al principi de cada mes.
-Efectuar la devolució a diversos contribuents. Expts.: 1459/91, 1462/91, 1467/91,
1484/91 i 1488/91.
-Anul.lació de resolució amb data 10-12-91, referent a l'imp. de plus-vàlua.
-Reposició en voluntària el rebut de l'IBI. Expt. 322/91.
-Anul.lació rebuts de l'IBI. Expt. 406/91 i 399/91.
-Devolució quantitats imp. cont. urbana. Expt. 300/91.
-Aprovació del padró de contribuents referents al Preu Públic de Mercats.
-Aprovació d'una provisió de fons, a favor de la delegada de l'Àrea de Joventut.
-Aprovació núm. 22 aprovatòria de liquidacions ingressos directes.
-Concessió de llicència d'obres. Expt. 704/91.
- Imposició multes per infraccions urbanístiques. Expts. 476/90 i 477/90.
DIA 27:
-Concessió anul.lació de quotes a l'efecte de l'imp. de vehicles de tracció mecànica.
Expts.: 723/91, 1392/91, 1493/91, 614/91 i 1157/91.
-Efectuar liquidació a nom del Sr. Fco. Javier Hernandez Alonso, imp. vehic.
tracció mecànica. Expt. 1378/91.
-Desestimació de la petició formulada pel Sr. Manuel Vicente Bono Bertolí,
referent a l'imp. vehic. trac. mecànica. Expt. 1408/91.
-Assignació a la funcionària interina Sra. Angeles Cortes Valiente quantitat per
serveis extraordinaris prestats.
-Procedir a l'anul.lació del document cobrable núm. 30 dels relatius al preu públic
per serv. mercats. Expt. 1541/91.
-Esmena d'errada material de transcripció de la Resolució del dia 20-12-91,
relativa a obres realitzades en zona portuària.
-Facultar el Sr. José Vicente Gimeno Graullera per a exercir facultats d'inspecció i
control relacionada amb els contractes de prestació de serveis subscrits entre Ajuntament
i Sausa.

-Concessió de la devolució de quantitats ingressades indegudament de 15
contribuents. Expt.: Diversos/92.
-Desestimació de la reclamació formulada per la Sra. Josefina Perez Ribelles. Expt.
244/91, de Tresoreria.
-Anul.lació rebut de Contr. Urbana, Llicència Fiscal i IBI. Expts.: 431/91, 403/91 i
401/91, respectivament.
-Nomenament instructor expt. sancionador de paralització d'obres a la parc. 415
(Passeig del Mirador, 3) a Los Monasterios.
-Assumpció a càrrec de l'Ajuntament del deute pendent de dos habitatges situats al
c/ Salvador Espriu, 6, portes 6 i 13.
DIA 28:
- Reconèixer diverses obligacions sobre certificacions SELESA i ALSER.
DIA 30:
-Cessament de quatre funcionaris interins amb categoria d'administratius
d'Administració General.
-Aprovació de relació núm. 35 de despeses import 6.007.135.-ptes .
-Nomenament 17 funcionaris de carrera amb categoria d'administratius
d'Administració General.
-Pròrroga de 4 contractes laborals.
MES DE GENER DE 1992
DIA 2:
-Concessió a funcionari de carrera quantitat en concepte de noces.
-Procedir a l'abonament de quantitat sol.licitada pel Sr. Manuel Ibanco Aguilar,
que se'n reintegra en dotze mensualitats.
-Concessió gratificacions per serveis prestats, mes de desembre, als departaments
de Policia Local, Serveis Generals i Serveis Tècnics.
DIA 3:
- Efectuar pagament de la PER al principi de cada mes primer semestre 92.
-Concessió llicències d'obres. Expts.: 1150/91, 1062/91, 1063/91, 734/91 i 538/91.
DIA 7:
-Convocatòria sessió extraordinària i urgent del Ple per al dia 8 de gener.
-Abonament a funcionari quantitat en concepte d'endarreriments per desplaçament.
-Nomenament funcionari de carrera al Sr. Fernando Roberto García Gómez.
-Assignació a 9 funcionaris de carrera de la Policia Local, quantitat en concepte de
compensació per excés d'horari.
-Abonament al Sr. Cristóbal López Andrés quantitat en concepte d'endarreriments
per desplaçament.
DIA 8:
-Requeriment a Tecnologia Industrial perquè procedesca en el termini de 72 hores
a complir ordres rebudes.
-Aprovació de les liquidacions núm. 1 i 2 aprovatòria ingressos directes.
-Concessió termini de 20 dies per a procedir a la retirada de tots els materials.
Expt. 1004/91.
-Anul.lació rebuts referents a Urbana, Rústica. Expt. 420/91.
-Concessió gratificacions per serveis prestats, mes d'octubre, departament de
Serveis Tècnics.
-Desestimació de la petició del funcionari Sr. Pascual Clemente Martínez.
DIA 9:

-Abonament a funcionària Sra. Carmen Andreu Llorens quantitat referent a
concepte de dietes per assistència a un curs.
-Devolució quantitats per excés de contribució urbana a 18 contribuents, referents
a l'expt. 393/91.
-Anul.lació rebuts de Contribució Urbana, expt. 279/91.
-Convocatòria de Ple extraordinari urgent, dia 9, a les 14'30 h.
DIA 10:
-Nomenament instructor expt. sancionador, per a paralitzar obres a l'av. Joan
d'Àustria, s/n.
-Concessió de llicència d'obres. Expt. 1090/91.
-Llicència per ocupació de via pública al c/ Josefa Daroqui, 4; La Rosa 5; c/
Murro, 3; c/ Francesc Palanca Masia; av. Sants de la Pedra, cantonada c/ Remeis; c/
Buenavista, 93; passatge Vicent Moliner; c/ Poeta Llombart, 150; av. Hispanitat, 38; c/
Pare Claret, 59; av. 9 d'Octubre, cantonada Menendez y Pelayo; av. 9 d'Octubre
cantonada Rei D. Martín; c/ Sepúlveda, 45; c/ Mar, 16; c/ Martínez Campos, 23;
Francesc Palanca Masia, 3; c/ Terol, 30, i c/ Llarg, 43.
- Concessió gratificacions membres de la Policia Local.
DIA 13:
- Concessió bestretes de caixa fixa.
- Anul.lació rebut d'Imp. Béns Immobles, de naturalesa urbana. Expt. 424/91.
- Llicència ocupació via pública: c/ Teodor Llorente, núm. 76.
- Gratificació al Sr. Antonio Serrano Archilés per serveis prestats.
-Concessió a la Sra. Desamparados Sifre Alberola subvenció per noces.
-Assignació a tres funcionaris, departament de Serveis Tècnics i departament de
Policia Local de retribucions per serveis extraordinaris.
DIA 14:
-Autoritzar la Sra. Elvira Serrano Piquer per a procedir al tall del trànsit al c/
Terol.
-Concessió a 30 funcionaris de carrera bestretes reintegrables.
-Llicència ocupació via pública: c/ Pavia i c/ Lepanto.
-Denegació cèdules d'habitabilitat, expts. del 495/91 al 526/91.
-Transferir a la FM de Cultura quantitat corresponent primer trimestre 92.
DIA 15:
-Llicència ocupació via pública expt. S-27/92 i al c/ Alorco, 26.
-Atorgament al Sr. Sergio García Arnau tràmit d'audiència de 15 dies.
DIA 16:
-Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia del dia 13 d'agost.
-Anul.lació 31 rebuts de Llicència Fiscal, expt. 556/91.
-Aprovació liquidació núm. 2 aprovatòria ingressos directes.
-Concessió termini de 10 dies per a presentar al.legació ordre d'execució, expt.
26/92.
-Procedir notificació impost vehicles tracció mecànica, expt. 1544/91.
DIA 17:
-Efectuar alta vehicles expts. 1554/91, 1573/91, 1481/91 i 1485/91.
-Efectuar anul.lació impost vehicles expts. 1257/90, 1407/91, 1577/91 i 1484/91.
-Desestimació recurs reposició interposat pel Sr. Luís Cesar Martínez Alcalde,
expt. 1576/91.
-Efectuar devolució impost vehicles expt. 886/91.
-Concessió exempció de l'impost de vehicles tracció mecànica, expt. 1457/91.

-Efectuar baixa vehicles expts. 1572/91 i 1571/91.
-Aprovació despesa en forma de provisió de fons a justificar a favor de la Sra.
Margarida Pin i Arboledas.
-Concessió a 7 treballadors bestretes a compte treball efectuat.
-Concessió termini per a presentar al.legacions sobre estat immoble expt. 1235/89.
-Devolució a la Sra. Antonia Alcami Rodrigo quantitat relativa a Preu Públic per
aprofitament de domini públic.
-Devolució al Sr. Joaquín Orón Alpuente de l'excés per Impost de Béns Immobles
de Naturalesa Rústica de 1990.
DIA 20:
-Autorització al Sr. Castellblanque per procedir tall trànsit c/ Camí Reial.
-Anul.lació liquidació a l'efecte de taxa per prestac. serv. llicència d'obertura. Expt.
757/91.
-Devolució quantitat per haver ingressat en excés a l'efecte de taxa sobre parades,
barraques, casetes, etc. Expt. 1444/91.
-Establiment noves valoracions, expt. 274/91.
-Aprovatòria núm. 3 de liquidacions, ingressos directes.
-Anul.lació 41 rebuts Llicència Fiscal, expt. 289/91.
-Concessió llicència obertura amb pagament previ taxes, expts. 74/91-I, 77/91-I,
119/90-I, 58/91-I, 22/91-I i 170/89-I.
-Concessió canvi de titularitat llicència d'obertura, expts. 27/91-CT, 69/91-CT i
71/91-CT.
DIA 21:
-Llicència ocupació via pública al c/ Sant Pere cantonada c/ Verge de Fàtima i c/
Emili Llopis.
-Concessió llicència d'obres. Expt. 37/92.
-Transferència a l'organisme autònom Fundació Municipal de Menjadors Escolars.
-Anul.lació rebut IBI de Contribució Urbana, expts. 1/92 i 2/92.
DIA 22:
-Reconeixement diverses obligacions sobre contractes de prestació de serveis.
-Assignació a la Sra. Consuelo Arrones de la Asunción gratificació per serveis
extraordinaris.
-Homologació retributiva a 13 treballadors de la Cambra Local Agrària amb la
resta de personal d'aquest Ajuntament.
DIA 23:
-Reiteració resolució referent a paralització d'obres al pol. 59, parc. 1 (p).
-Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagament a CAMPSA.
-Concessió de complement de conducció a 4 guàrdies de la Policia Local.
-Abonament import quota d'inscripció curs a funcionari.
-Concessió termini per a reparació de coberta.
-Anul.lació rebut Llicència Fiscal, expt. 505/91.
-Anul.lació rebuts IBI Urbana i Rústica, expts. 541/91 i 561/91.
-Paralització obres al polígon 29, parcel.la 191.
-Aprovatòria núm. 2 liquidacions ingressos directes.
DIA 24:
- Concessió llicència d'ocupació de via pública al c/ Trinitat, 5.
- Anul.lació diversos rebuts IBI urbana, expts. 390/91, 332/91 i 321/91.
- Devolució a contribuent import per pagament indegut, expt. 294/91.

-Aprovació justificacions de caixa fixa al Sr. Francisco Sebastián Sánchez i Sra.
Rosa Herrero Lluesma.
-Aprovació núm. 3 liquidacions ingressos directes.
-Imposició multes infracció activitats qualificades, expts. 146, 149, 155, 156,
157/91-S.
-Aprovació import instal. enllumenat públic, expt. 932/91.
DIA 26:
-Concessió permisos a jardiners per a assistència curs a València.
DIA 27:
-Concessió gratificació per serveis extraordinaris al Sr. Vicente Baeza Sánchez.
-Devolució quantitats ingressades indegudament, expt. Devo 3/91.
-Desestimació petició formulada diversos contribuents, expt. Des1/91.
-Concessió quantitat subvenció noces a la Sra. Yolanda Ballester Cubero.
-Contractació amb caràcter laboral indefinit a la Sra. Nuria Vicenta Molina
Concepción.
-Aprovació relació núm. 2 despeses, import 91.203.-ptes.
DIA 28:
- Aprovació relació núm. 36, import de 18.212.468.-ptes.
-Estimació en part recurs de reposició, imposició multa per funcionament d'una
activitat qualificada. Expt. 40/91-S.
-Desestimació del recurs de reposició, imposició multa per funcionament d'activitat
qualificada. Expt. 122/91-S.
-Reposició en voluntària C. Rústica de diversos contribuents. Expt. Rep. 2/91.
-Comunicació termini per a procedir a enderrocament amb la condició d'aportar el
projecte corresponent. Expt. 1368/89.
-Concessió a la propietat de l'immoble un nou termini per a efectuar obres -ordre
d'execució-. Expt. 680/90.
-Concessió llicència per ocupació de via pública a: c/ Sogorb, 51, Camí Reial,
51-53 i c/ Alfons XII, 71.
DIA 29:
-Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament a CAMPSA, per
subministrament de gas-oil, CP Vilamar.
-Procedir a girar liquidació per utilització de serveis del mercat municipal. Expt.
90/92.
-Anul.lació rebut preu públic de Mercats. Expts. 89/92.
-Anul.lació de les liquidacions referents a l'imp. de plus-vàlua, i se'n practiquen de
noves al Sr. Mínguez i germana, i la Sra. Moreno.
-Desestimació de les peticions formulades per diversos contribuents. Expts. Des.
2/91 i Dsdev/91.
-Devolució quantitat al Sr. Juan Javier Perez Masip. Expt. 506/91.
-Desestimació reclamacions presentades pel Sr. Fco. Belloch Grau i el Sr. Fco.
Peris Miro. Expts. 572/91 i 7-92.
-Reconeixement d'obligacions i el seu pagament, Sateica i Europen Investment.
-Procedir a la repercussió del cost d'obres de reparació façana immoble situat al c/
Lluís Vives, 28. Expt. 44/90.
DIA 30:
-Revocació de la delegació especial efectuada a favor del Sr. Miquel Àngel Cortés
i Flor de la comesa específica de Benestar Social.

-Taxes sobre llicències urbanístiques a: c/ Cánovas del Castillo, c/ Clot del Moro,
av. 9 d'Octubre, 146, i c/ Alorco, 16.
-Declarar la caducitat dels expts. següents dels imp. vehic. trac. mecànica: 1265,
1107, 1110, 1163, 1168, 1452, 492, 1236 i 506/90.
-Devolució al Sr. Cristobal Pérez Jordán quantitat que correspon al 4t. trimestre
de 1990 de l'imp. vehic. trac. mecànica.
-Declaració de la caducitat de la devolució de la quota de 1989 i de 1990 de l'imp.
vehic. trac. mecànica.
-Llicències d'obres al c/ Saguntí Alcón, 2 i c/ Trovador, 36.
-Concessió de termini 10 dies per a al.legar i presentar documentació. Ordre
d'execució expt. 47/92.
DIA 31:
-Aprovatòria núm. 4 de liquidacions ingressos directes.
-Assignació a l'oficial cap de la Policia Local complement de productivitat.
-Convocatòria de la provisió de dues places de delineants com a funcionaris
interins.
-Concessió de llicència obertura establiment, expt. 122/91-C.
-Nomenament com a funcionàries interines amb categoria d'administratives a la
Sra. Enma López Rondán i Sra. Amparo Monreal Lapiedra.
-Llicència d'obres, expts. 11/92 i 10/92 a la plaça s/n de la unitat d'actuació núm. 4.
-Aprovatòria impost sobre increment de valor dels terrenys.
MES DE FEBRER DE 1992.
DIA 3:
-Devolució IBI urbana de 1990 al Sr. Julián Muñoz Zaplana.
-Desestimació recurs presentat pel Sr. Carlos Puyol Buil.
-Desestimació de la reclamació cursada pel Sr. Francisco Peris Miró contra la
liquidació 265/91.
-11 liquidacions imp. vehic. tracc. mecànica.
-Concessió cèdules d'habitabilitat núm. 4495/91 al 526/91, situat al c/ Fornàs
cantonada av. Camp de Morvedre.
-Reposició en voluntària a 12 contribuents per error en la domiciliació bancària.
-Desestimació reclamació sobre devolució del recàrrec de constrenyiment a 10
contribuents, expt. Des-Dev/91.
DIA 4:
-Ratificació actes alçades pel Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
de València, pel concepte de ramaderia independent. Expt. 15/92.
-Desestimació de la reclamació presentada en nom de CAMPSA sobre liquidació
seua. Expt. 559/91.
-Llicències obertura d'establiments, expts. 1492/91, 1478/91, 132, 134, 135/92,
136/92, 137/92 i 138/92.
-Atorgament llicència urbanística a Hidroeléctrica Española, SA.
-Ordre de paralització i precinte de màquines electromecàniques de forn-pastisseria
a l'av. Sants de la Pedra, 30-B.
-Llicències ocupació via pública al c/ Llarg, 2 i 43.
-Concessió termini de presentació i al.legació. Ordre d'execució expt. 79/92.
DIA 5:
- Concessió permís a la Sra. Desamparados Sifre Alberola per canvi de domicili.
- Imposició multa per infracció urbanística, expts. 117/87 i 516/88.

- Desestimació peticions imp. vehic. tracc. mecànica, expts. 1399, 1416 i 1487/91.
- Aprovació de la inclusió al Padró Vehicles alta 4t. trimestre, expt. 1543/91.
- Efectuar alta al registre de vehicles expt. 91/92.
- Anul.lació liquidació complementària imp. vehic. tracc. mecànica, expt. 93/92.
- Efectuar anul.lació quota imp. vehic. tracc. mecàn. 1/92.
- Devolució quantitat a contribuent imp. vehic. tracc. mecàn ., expt. 92/92.
-Reconeixement d'obligació i ordenació del pagament a CAMPSA,
subministrament gas-oil preescolar Vilamar.
-Assignació quantitat per complement conducció als funcionaris interins guàrdies
de la Policia Local.
-Descompte a la Sra. Pilar Escribá Sánchez quantitat de la nòmina del mes de
gener.
-Denegació del que ha sol.licitat el Sr. Casto Martínez Sáez referent a diferència
econòmica direcció de negociat de Governació.
-Imposició multes per infracció urbanística, expts. 1250/87, 417/88 i 113/88.
-Concessió termini de 3 dies per a retirar enderrocs, expt. 1092/91.
DIA 6:
-Anul.lació de rebut preu públic aprofitaments especials, expt. 1268/90.
-Abonament a la Sra. Pilar López Izquierdo en concepte de subvenció
d'enterrament per òbit del seu marit.
- Posar de manifest expedient en execució núm. 80/92.
- Imposició multa per infracció urbanística, expt. 573/90.
-Denegació cèdula d'habitabilitat habitatges situats al c/ Luís Cendoya, 163 i
urbanització Malvasur, parcel.la 39 W. Expts. 22/92 i 7/92.
DIA 7:
- Aprovatòria núm. 5, escorxadors i impostos increment valor terrenys.
- Aprovatòria núm. 4 de liquidacions impost increment valor terrenys.
- Contractes a 3 auxiliars administratius.
- Nomenament com a funcionaris interins a 4 persones auxiliars administratius.
-Cessament 7 interins auxiliars administratius i nomenament 6 funcionaris de
carrera de la mateixa categoria.
-Concessió permís a 4 jardiners per a assistir pràctiques curs.
- Abonament a funcionari quantitat en concepte d'endarreriments.
- Nomenament tribunal qualificador places interins delineants.
- Llicència ocupació via pública al c/ Teodor Llorente, 76.
- Notificació reiteració de resolució paralització obres. Expt . 13/92.
- Paralització d'obres al c/ Almenara, 35-B.
- Concessió llicències d'obres, expts. 828/91, 1009/91 i 1047/91.
DIA 10:
- Assistència a seminari de Salvador Vilalta i Mor.
- Notificació reiteració de resolució paralització obres, expt. 1137/91.
- Concessió termini 20 dies paralització d'obres, expt. 102/90.
-Denegació de la petició de canvi de titularitat, expts. 29/91-CT, 36/91-CT i
42/91-CT.
- Denegació de la llicència d'obertura, expt. 126/84 i 41/91-I.
-Ordre de llevar el precinte de les màquines electromecàniques, expt. 43/91-C.
DIA 11:

-Concessió quantitat en concepte de bestreta al Sr. Antonio Pascual Polo, Sr.
Angel García Gimenez, Sr. Francisco Tebar Quintinilla, Sra. María Jesús Martínez
Sancho i Sra. María Jesús Galve García.
-Devolució del que s'ha ingressat a l'efecte de l'impost sobre constr., instal. i obres,
expt. 10/92.
-Denegació de la legalització del taller de ferralla, expt. 59/91-C.
-Atorgament termini 15 dies per a aportar nou projecte tècnic, expt. 94/91-C i
104/91-C.
-Reconeixement i ordenació de pagament a CAMPSA, subministrament gas-oil.
- Llicència d'obra per a reparacions al c/ Camí Reial i pl. Cronista Chabret, 1.
DIA 12:
- Devolució canvi titularitat, expt. 139/92.
- Anul.lació de rebut preu públic per ocupació de terrenys d'ús públic, expt. 1588.
- Procedir a la liquidació de preu públic mercats, expt. 156/92.
- Abonament a l'empresa Esspres Cargo per material biblioteca municipal.
- Llicència d'obres reparació balcons al c/ Verge del Losar, 85-1-1, expt. 111/92.
- Convocar per sistema d'oposició lliure plaça de subaltern interí.
- Practicar la liquidació de la quota de l'exercici 1992 de l'imp. vehic. tracc. mecàn.
Expt. 154/92.
-Sobreseïment de les actuacions que se segueixen al Sr. José i Francisco Muñoz
Antonino, expt. 428/90.
-Aprovació import de treballs de retirada i reposició d'enllumenat públic, expts.
950/91 i 763/91.
DIA 13:
- Nomenament funcionari de carrera amb la categoria d'assistent social.
-Cessament de funcionari interí amb la categoria d'operari-cementeri enterrador i
nomenament d'un funcionari de carrera amb la mateixa categoria.
-Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament a CAMPSA subministrament
de gas-oil al CP Victòria, Joaquim Rodrigo i Casa Consistorial.
-Concessió llicència d'obertura, expt. 65/91-I.
DIA 14:
-Aprovatòria núm. 6 liquidació per ingressos directes.
-Anul.lació rebut de l'IBI Rústica, expts. 419/91 i 438/91.
-Reposició en voluntària del rebut de l'IBI rústica, expt. 571/91.
-Concessió termini de presentació i al.legació. Ordre d'execució expt. 81/92.
-Estimació sol.licitud reconeixement dels serveis prestats a l'Ajuntament de
Paterna a l'efecte de triennis.
DIA 17:
-Girar liquidació provisional per l'impost sobre construccions, expt. 164/92.
-Paralització obres a l'av. Dr. Palos, 39, actual 19.
DIA 18:
-Canvi del dia de celebració de la sessió ordinària del Ple.
-Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagament a CAMPSA,
subministrament de petroli CP Cronista Chabret.
-Paralització obres al polígon 20.
-Girar liquidació provisional per llicència d'obertura d'establiments, expts. 167/92 i
168/92.
DIA 19:

-Desestimació del recurs de reposició sobre l'impost increment de valor dels
terrenys, expt. 454/89.
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DELEGACIÓ FUNCIÓ FE PÚBLICA SECRETARIA COMISSIÓ
INFORMATIVA D'ASSUMPTES SOCIALS.
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 el Sr. Ramiro Molina Soriano, funcionari de carrera d'aquesta
Corporació, la funció de fe pública de la Comissió Informativa d'Assumptes Socials, amb
l'efecte de l'1 de març.
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PETICIÓ SUBVENCIÓ OBRES INFRASTRUCTURA AGRÀRIA.
Vist que l'Ordre de 16 de desembre de 1991 de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, per la qual s'estableixen ajudes per a obres i serveis d'infrastructura agrària en els
municipis de la Comunitat Valenciana, convoca la concessió de les referides ajudes als
ajuntaments i mancomunitats de municipis.
Vist que la Junta Executiva del Consell Local Agrari de Sagunt sol.licita de
l'Ajuntament la petició de subvencions per a obres d'infrastructura agrària a l'empara de
la referida Ordre, que se'n concreten en: Recondicionament del Camí de Montiver i
recondicionament del Camí Corral del Vale i s'assenyala que hauria de sol.licitar-se
subvenció per al màxim d'obres que permet la convocatòria esmentada.
Atès que en l'Ordre a la qual s'està fent referència, se n'hauran de fer en el termini
de 30 dies a partir de la seua entrada en vigor (11 de febrer d'enguany).
Atès que, amb vista a la prioritat de consecució de subvencions, aquest
Ajuntament compleix alguna de les circumstàncies que s'hi reflecteixen.
La SECRETÀRIA GENERAL informa de la presentació d'una esmena a la
proposta inicial, on s'hi afegeix l'obra de millores de pati i tapament de sèquia al Col.legi
Públic Ausiàs March.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. MOROS explica que en el Consell Local
Agrari s'aprovaren per tots els membres dues obres: la pavimentació del Camí de
Montiver i el Camí del Corral del Vale (el que va a l'Almardà); no obstant això, en
l'expedient apareix el Camí de l'Alqueria de Gausa i el Camí de Terol limítrof amb el
terme d'Estivella, i ara els diu la secretària general que se n'ha afegit una altra obra més,
cosa que no li pareix correcta, perquè a esquena del Consell Local Agrari s'estan fent
coses de les quals no se li donen compte, i aquest Consell es creà per a alguna cosa.
El Sr. VILALTA, tot aclarint l'esmena, explica que les bases permetien ampliar
cada sol.licitud fins a deu milions de pessetes; en la reunió del Consell es mencionaren
més o menys uns cent camins entre els quals hi eren els proposats en l'esmena, ja que fa

falta repavimentar-los i reparar-los; creiem que és el moment oportú per a fer-ho, si no,
podríem perdre la possibilitat d'obtenir aquesta subvenció.
El Sr. MOROS contesta que li sembla molt correcte que es demanen més obres, si
es pot, però el que no veu correcte és que no hi haja informació en el Consell Local
Agrari, ja que si n'hi haguera hagut s'haurien pogut aportar noves idees, i donar prioritat
a altres obres i no a les que ens proposen, perquè el tapament de les sèquies en sòl urbà
correspon a l'Àrea d'Urbanisme.
El Sr. TABARÉS replica al Sr. MOROS que li sembla que no es llegeixen els
expedients ja que la norma relacionada amb les subvencions diu el següent: "Es podran
demanar subvencions en el condicionament de sèquies, expressament en els trams que
discórreguen dins dels límits del nucli urbà i l'obra tinga com a objecte millorar les
condicions de salubritat i seguretat de la població"; és a dir, que s'inclou aquesta
possibilitat dins de les peticions de subvenció a la Conselleria d'Agricultura i Pesca i
també poder demanar-les per al condicionament de zones d'esplai i d'esbarjo.
Sotmesa a votació l'esmena, s'aprova per unanimitat.
En conseqüència i conformement amb la proposta d'acord del president del Consell
Local Agrari i l'esmena aprovada, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Sol.licitar de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a l'empara del que
preveu l'Ordre de 16 de desembre de 1991 per la qual s'estableixen ajudes per a obres i
serveis d'infrastructura agrària en els municipis de la Comunitat Valenciana, la subvenció
que s'hi estableix per a les obres següents, segons les memòries valorades confeccionades
per l'enginyer tècnic agrari al servei d'aquest Ajuntament.
1.- Recondicionament del Camí de Montiver (PCA 9.533.923).
2.- Recondicionament dels camins Alqueria de Gausa i Corral del Vale (PCA
10.065.235).
3.- Recondicionament del Camí Vell de Terol en el tram que limita amb el terme
municipal d'Estivella (PCA 9.684.529).
4.- Millorar en zones d'esplai i tapament de sèquia al Col.legi Públic Ausiàs March
(PCA 10.000.000).
SEGON: Autoritzar l'Alcalde per a subscriure els documents necessaris per a
l'efectivitat de l'acord, i completar la documentació exigida en l'ANNEX II de la
convocatòria.
TERCER: Comprometre's a incloure en el Pressupost Municipal les quantitats
necessàries per a sufragar el cost de l'aportació municipal.
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RATIFICACIÓ
CONVENI
ENTRE
L'EXCM.
AJUNTAMENT-PERSONAL.
Donat compte del dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i
Personal.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CHOVER exposa que el conveni col.lectiu
signat entre els representants dels sindicats i el Comitè d'Empresa regularà les relacions
laborals durant els dos pròxims anys, que això respon al reconeixement d'un dret recollit
en la proposta sindical prioritària a la negociació col.lectiva. Amb aquest conveni han
pretès de crear les condicions per a aconseguir una projecció de futur del dispositiu humà

de la Corporació, que els funcionaris recuperen el poder adquisitiu; així mateix, atén el
pagament indirecte del deute social de 1990 i 1991 derivat de la revisió de l'IPC; se'n
redueixen les diferències de jornades entre els distints col.lectius de funcionaris d'aquest
Ajuntament; s'incentiven les jubilacions anticipades i s'amplien les cobertures de caràcter
social; s'introdueixen mesures que faran possible una millora dels serveis d'atenció al
públic. En resum, opina que és un conveni positiu, que ha estat aprovat unànimement per
l'assemblea dels treballadors. En conseqüència, sol.licita al Ple el vot favorable a aquesta
proposta de conveni, i a la vegada agraeix públicament als sindicats el tarannà
negociador i la voluntat positiva per haver fet possible aquest conveni.
El Sr. CORTÉS manifesta que al CDS tot el que implique un benefici per als
treballadors li sembla bé, i amb aquest conveni existeix una projecció de futur i una
racionalització del treball, i sempre s'hi pensa en la col.laboració dels treballadors. No
obstant això, falta concretar l'import econòmic que va a representar, per a les arques
municipals, les obligacions econòmiques que se'n desprenen. Això, al seu parer, és una
irresponsabilitat de la qual sorgeixen dues preguntes importants: ¿hi ha diners per a
aquest acord? ¿Quina n'és la valoració econòmica? Reitera que arribar a aquest conveni
és un pas molt important cap al futur, però que sobretot hauria d'haver-hi una valoració
econòmica per a poder estudiar-ne les repercussions.
El Sr. LLORENS intervé manifestant inicialment que el seu grup va a votar a favor
de l'acord, però que hi ha una sèrie de matisacions que cal puntualitzar. Opina que aquest
conveni és un gran triomf per als treballadors, però no tant per a la Corporació, ja que es
podien haver negociat millor les coses. Hi ha una sèrie de punts que cal analitzar, com
són ara la diferència d'hores de treball entre un grup de treballadors i altres, ja que opina
que s'ha beneficiat a uns i perjudicat a altres. Pel que fa a l'art. 8.e, on es concedeixen
cinc dies de permís per assistència a congressos de caràcter professional, polític o sindical, està d'acord amb aquesta concessió, però sense que s'haja de pagar el salari. En
l'apartat i) del mateix article concedeix un dia de permís a canvi de la permanència de
guàrdies en el Registre General, amb la qual cosa aquest permís, afegit als cinc anteriors i
els sis que posseeixen per a permís per temes personals, creu que són excessius i s'hauria
d'haver matisat més en el conveni. Així mateix, l'article 16.6, en el qual es concedeix una
indemnització per conducció a aquells treballadors que per al desenvolupament de les
seues activitats laborals necessiten conduir un vehicle motor, no s'especifica quines
persones són les que han de dur un vehicle; aleshores, a qualsevol treballador se li pot
pagar aquesta indemnització. D'igual manera, l'article 22.4 en el qual diu que per a la
realització de tasques o activitats dins de la jornada de treball i que s'utilitze el propi
vehicle per als desplaçaments, s'estableix una indemnització de 25 ptes. per quilòmetre i
les despeses de reparació i indemnització del vehicle en un suposat accident, seran
abonats per l'Ajuntament, amb la qual cosa pregunta si en aquestes 25 ptes. no s'hi
preveuen tots aquests detalls. També fa referència a l'article 28, on s'exposa que el
personal de la policia local i vigilants rurals, en complir els 55 anys d'edat i a petició del
funcionari, passaran a fer altres serveis dins de l'organització del mateix cos, sempre que
siga possible, amb la qual cosa en aquest cas es declararà vacant un lloc en la policia
local o vigilància rural, i pregunta si han fet previsió dels que enguany estan en aquestes
condicions, ja que hauran de preveure aquests llocs de treball. De la mateixa manera, fa
referència a l'art. 31.4 on s'esmenta que el catàleg de llocs de treball queda com a annex
en aquest conveni, i no obstant això a ell no li l'han entregat i li agradaria conèixer-lo. Pel
que fa als premis de 250.000 ptes. per any que s'avance a l'edat reglamentària de

jubilació, opina que això significarà un desemborsament important de diners. Així mateix,
pel que fa a l'article 44.5, que les assemblees tindran lloc dins de la jornada de treball a
partir de les 13 hores, opina que es poden fer perfectament fora de l'horari de treball.
Finalment, reitera que el conveni es podia haver millorat cedint les dues parts, i no
solament una.
El Sr. CAMPOY opina que tant la representació de l'Ajuntament com la dels
sindicats tenen suficient capacitat de representació per a negociar els seus convenis i això
ho emmarquen dins de la política d'unitat d'acció dels sindicats a nivell d'Estat, ja que han
succeït fets positius en l'Estat espanyol on s'ha produït la concurrència de tots dos
sindicats. D'aquesta manera es pot dir que, en principi, aquest conveni es pot considerar
com un pas cap endavant, però que se n'exigeix el compliment dia a dia. En aquest sentit,
han de felicitar que s'haja arribat a aquest acord entre les parts, i si alguna cosa han de
dir els representants polítics serà en l'aprovació dels pressupostos de la Corporació
municipal, en veure on van les partides necessàries per a complir els acords que s'hagen
pogut arribar a hores d'ara.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que lògicament, després de tot el que han dit
tots els que l'han precedit en l'ús de la paraula, no té molt més a matisar, perquè un
conveni, ho diu clarament, són dues parts que convenen, els treballadors, el comitè en
representació dels treballadors i el govern municipal, i fins ací, és clar, no tenen res a dir,
com s'ha dit anteriorment estan legitimats i, per tant, els duen per a la seua aprovació un
text del Conveni que està aquí. El Grup Independent pot dir del conveni que es pot
millorar, però enormement; però a hores d'ara no han eixit a esmenar res; si els
treballadors han tingut una capacitat determinada per a negociar i l'Equip de govern ha
arribat fins ací, la responsabilitat és d'un i dels altres; uns perquè podien haver aconseguit
més coses i els altres perquè, potser, no haurien d'haver deixat tantes plomes pel camí;
però ací està el text del conveni. El Sr. Chover els ha fet una exposició; sembla una
exposició triomfalista. Li recorda que el primer conveni que es negocià a tot Espanya als
ajuntaments, el negocià l'Ajuntament de Sagunt; que no vinga ara dient que s'ha negociat
el dret a la negociació col.lectiva, per favor, Sr. Chover Lara, si en l'any 80-81 ja es
negocià en aquest Ajuntament un conveni, si tots els anys s'ha estat negociant convenis, i
en aquest Ajuntament, i ell ho ha admès, no hi ha hagut pèrdua de poder adquisitiu
perquè sempre s'ha recollit aquest tema; per tant, creu que en la seua exposició no ha
estat molt encertat.
Considera que no s'hi recullen coses importants que s'haurien de recollir; el que sí
que és clar és que aquest conveni, que qualifica d'acceptable, no pensen que van a fer ací
demagògia ni catastrofisme, però que indubtablement beneficia l'Equip de govern.
Arribar a un acord ha estat per a ells un passeig en barca. ¿Per què serà senyor Alcalde?
O una de dues: o tenen màgia per a negociar, i creu que de màgic té ben poc el Sr.
Chover, i s'ho diu d'una manera amistosa i col.loquial, li sembla que de màgic té ben poc;
però, ves per on, es seuen a negociar un conveni i en quatre dies arriben a un acord; ni hi
ha plantades ni hi ha vagues. Els felicita, que la seua felicitació vaja endavant, senyor
Alcalde, i als qui han negociat que, per favor, no han tingut ni un sol problema, ho han
fet estupendament, així dóna gust. Tant de bo que continuen d'aquesta manera els quatre
anys o tres anys i mig que els queden. Bé, però creu que ací s'han dit coses importants i
que volia reblar i posar els punts sobre les is. Com va a evolucionar aquest conveni en els
pressupostos de l'Ajuntament, com va a evolucionar la massa salarial que el Sr. Cortés ja
ho ha assenyalat adés. La primera cosa que s'ha de fer en un conveni és quantificar-lo tot,

els increments salarials de tot tipus, tots els complements, etc., i les ajudes socials, etc.
Tot això s'ha de quantificar, perquè al cap i a la fi són diners. Quan un senyor, un
funcionari que treballe en qualsevol departament de l'Ajuntament se'n vaja 15 dies a un
congrés, caldrà substituir-lo, això són diners, Sr. Alcalde, això són diners que caldrà
pagar, o bé d'una borsa o bé d'algú que dobla el torn, o bé que fa hores extraordinàries,
etc.; això són diners, cal pagar-los, tot això s'ha de quantificar.
Crida l'atenció sobre la possibilitat que els treballadors puguen acudir a un congrés
o a una assemblea sindical a nivell nacional o de província, etc. I fins a cert punt li sembla
correcte que aquests dies de jornal siguen abonats, perquè estan representant els
treballadors, i d'alguna manera estan fent una funció social, però quan aquests mateixos
treballadors, pel fet de militar en un partit polític determinat, que se'n vagen a un congrés
de partit i també se'ls pague el salari no ho considera correcte, perquè si estar militant en
un partit té un risc i també cal esforçar-se, i això comporta uns sacrificis i entre ells
econòmics, això no hauria d'incloure's en el Conveni, únicament hauria de donar-se
permís però, o bé dies de vancances o bé dies a recuperar, etc., però no abonat. No
obstant això, tampoc no van a esquinçar-se les vestidures, ells ho han consensuat amb els
treballadors i això creu que ha estat un èxit dels treballadors, açò ho posen en l'haver dels
treballadors i en el deure de l'Equip de govern, però en canvi quan diuen que van a
incentivar les jubilacions anticipades dels treballadors, que li pareix una cosa molt bona
que es puguen jubilar anticipadament, no hi han tingut en compte, i això ho posa en
l'haver de l'Equip de govern, i en el deure dels treballadors, no s'ha tingut en compte que
quan el senyor que es jubile anticipadament perd de la seua jubilació un tant per cent, i no
es tracta que se li done un milió o mig milió o 250.000 pessetes, cal garantir-li amb un
complement, des de l'Ajuntament garantir-li el 100% com es fa en altres empreses; Sr.
Chover, això s'ho apunta vostè al seu favor, perquè vostè ha defès l'economia municipal,
i això que s'ho apunten els treballadors en contra d'ells, perquè se'ls ha escapat això, o, si
més no, no ho han aconseguit, si ho han intentat no ho han aconseguit. És a dir, perquè
vegen que un conveni no és arribar i en quatre dies redactar i començar a posar articles i
anem a la firma, i vostè a eixir d'ací com si haguera descobert la pedra filosofal; no és
així, Sr. Chover, jo supose que té certa experiència en convenis col.lectius i potser ha
aprofitat l'experiència per a negociar aquest conveni, indubtablement no anem a entrar en
aquest tema, però ací estan els punts.
Acaba dient que el CIPS, com és lògic, no pot anar en contra d'aquest conveni, bo
o dolent, i tot i que indubtablement es pot millorar, és un conveni que és acceptable i, per
descomptat, i encara que fos pitjor també, el votaran a favor.
El Sr. CHOVER, en resposta als portaveus que han intervingut amb caràcter
general donant suport al conveni, i de la petició en el sentit que es complesca dia a dia i
que se'n faça un seguiment seriós, manifesta que lògicament assumeix i creu que els
sindicats també ho faran, i que estan disposats a seguir endavant, a seguir dia a dia i
complir-lo fidelment, és la qüestió econòmica, la resta, efectivament, no deixen de ser
qüestions anecdòtiques i puntuals, inclús algunes sense cap sentit i segurament pròpies
d'una precipitada lectura del conveni i no d'una serena reflexió d'aquest.
Contestant ràpidament les qüestions dels distints articles plantejats, respecte als
articles esmentats pel Sr. Llorens, -l'article 8.e-, l'assistència a congrés de caràcter
professional, etc., ja estava en l'anterior conveni; la compensació d'un dia de permís per
als qui fan la guàrdia, és lògic, es tracta de compensar a aquells treballadors que els
dissabtes, a diferència del que fan tots els altres, treballen. Anteriorment, se'ls donava un
plus, creu recordar que de 5.000 ptes. per aquest dia; en qualsevol cas, ací o se'ls pagava

com a hores extraordinàries o se'ls compensava amb un altre dia de festa; per a evitar el
pagament d'hores extraordinàries, sempre més car que la compensació per un dia de
festa, s'hi ha optat per aquesta segona alternativa, és a dir, que en aquest sentit la
Corporació estalvia diners, tot compensant aquestes hores extraordinàries amb un dia de
festa, les mateixes hores de treball per un dia de festa.
L'art. 16 és el que es referia a allò de la conducció de vehicles a motor, el Sr.
Llorens no ha llegit tot l'article 16.6, perquè després del que ell n'ha comentat, diu: "que
s'establirà la seua aplicació per la Comissió paritària de Personal i interpretació, en funció
dels llocs de treball, i en vista d'això s'incorporarà al complement específic", es a dir, que
en principi no es tracta de donar aquest complement a tothom que conduesca un vehicle
a motor, sinó que la Comissió Paritària estudiarà cas per cas de tots aquells que
conduesquen vehicle a motor i per a què el condueixen, no qualsevol, sinó aquells que
conduesquen el vehicle per raons del servei i serà la Comissió Paritària la que determine
a qui se li paga i a qui no. L'article 24, relatiu a la conducció de vehicle propi per a temes
de servei, també estava previst en el conveni anterior, en aquest sentit sí que tenia raó el
Sr. García quan deia que hi havia moltes coses que ja estaven recollides. L'article 28, allò
de la segona activitat, efectivament, aquesta és una qüestió que està prevista legalment,
han fet comptes dels qui es poden jubilar enguany, dels qui poden passar a la segona
activitat; en la Comissió de Règim Interior, per exemple, de la setmana passada, es
parlava d'aquest tema i comentaven que, a hores d'ara, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap
policia que puga passar a la segona activitat, no sap si dins de sis mesos o de dos anys hi
haurà algú que vulga fer-ho o en tinga necessitat, de fer-ho per necessitats físiques, però
en aquest moment no n'hi ha ningú; en qualsevol cas, repeteix, entenen que un senyor
amb 55 o 60 anys no està per anar pel carrer vestit de policia, que pot estar perfectament
fent tasques subalternes o més sedentàries, més d'acord amb la seua edat i la seua
capacitat física que estar en el carrer; això és una reivindicació, creu que si no prioritària,
sí important dels sindicats, a la qual han atès pensant que era totalment justa, lògica i fins
i tot necessària per a l'adequat servei públic. Quant a la jubilació anticipada, també han
fet comptes; quan parlen de jubilació anticipada lògicament estan parlant de persones de
60 a 65 anys. A hores d'ara, per exemple, els funcionaris que poden arribar a aquesta
situació de jubilació anticipada porten 25 o 30 anys en la casa, cobrant uns triennis
determinats, que per exemple 10 triennis, que són els que estan en aquests moments en
aquesta situació, representen prop de 50.000 ptes. al mes de complement d'antiguitat, per
any representen 600 i escaig mil pessetes. Els estan donant 250.000 perquè se'n vagen a
sa casa, que descansen i poder contractar una persona jove; no diu que més capacitada,
però almenys, a priori, amb més possibilitats de treballar. S'estan estalviant 350.000 ptes.
per cada any que es jubilen anticipadament, li fan un favor al funcionari que marxa a sa
casa amb aqueixa edat i a la Corporació, l'Ajuntament, i, en definitiva, el municipi,
guanya perquè aqueixa plaça pot ser ocupada per una persona jove i, segurament per
raons lògiques de la història i de la preparació acadèmica, més capacitada, tot i que no
tinga experiència, però que es pot adquirir ràpidament. A més que és una qüestió que
recull la pròpia carta social europea, amb la qual van a enfrontar-se a partir de l'any
vinent, aleshores entenien que era una reivindicació assumible, perfectament assumible i
així ho han fet.
Quant al cost d'aquest conveni per a aquest any 92, afirma que té feta la valoració,
capítol per capítol, i si no està en l'expedient, no sap si és culpa seua o de l'interventor;
tot i que no es tracta de tirar-li les culpes a ningú, però efectivament hi ha una valoració,
l'increment salarial representa 41.957.000 ptes., que és el 5'7%; l'increment del
Complement de Destinació representa 15.491.000 ptes., però hi vol fer la matisació, que

aquestes 15.083.000 ptes. les posen els mateixos treballadors, com a conseqüència del
deute social de l'any 90 i 91, és a dir, el que es pagà; no sap qui n'ha fet referència abans,
dient que ja estava suficientment pagat, era el corresponent a l'any 89, quedava per
liquidar el del 90 i 91, i està pactat per l'anterior Corporació que es revisaria i se'n
pagarien aquestes diferències i no s'havien pagat, i ara ho van a pagar com a paga
extraordinària. Ací l'avantatge que tenen els treballadors és que aquesta paga es
consolida per al futur, i aquest lliscament per a l'any vinent pot representar un increment
seriós d'un 2'5%, potser sobre la massa salarial bruta existent enguany, i després la resta
ja són tot jubilacions previstes, si no hi ha jubilacions anticipades no hi ha diners anticipats, és l'equiparació de pensions que ja està pactada anteriorment, però que no s'havia
dut a efecte, no sap per quina raó. Això és, que a totes aquelles persones jubilades o
viudes de funcionaris que cobren pensions inferiors al salari mínim se l'equipara a aquest,
tal com estableixen els propis decrets del Règim General. Això, repeteix, ja estava
anteriorment, i no sap per què no es pagava, ara s'ha previst que s'abone i la resta,
repeteix, són qüestions de caràcter social que, lògicament, tenen un cost. Tenen un cost
si s'ha de pagar una pròtesi, val diners, lògicament, si no la necessiten no es gasta. Al
capdavall, el cost d'aquest Conveni ve a ser, si lleven el Complement de Destinació que,
com han dit anteriorment, aquest primer any el paguen els mateixos treballadors amb la
capitalització del deute social. Llevant això, signifiquen uns 61 milions de pessetes, és a
dir, que ve a ser aproximadament un 6'2, 6'3% d'increment sobre la massa salarial bruta
de l'any anterior. En les xifres que té, hi ha 88 milions, però ací, en els 88 milions
inclouen els 15.500.000 del Complement de Destinació que paguen els mateixos
treballadors i els 12.000.000 que van al pagament dels zeladors rurals, o la Policia Rural,
que sabeu que assumí l'Ajuntament el passat mes d'octubre les competències sobre els
guàrdies rurals, que, lògicament, cal incloure com uns treballadors més de l'Ajuntament, i
aplicar-los el Conveni; aleshores, aquests 12.000.000 van destinats a l'equiparació dels
salaris dels guàrdies rurals que estaven molt per sota dels altres funcionaris de
l'Ajuntament.
Finalment, assenyala que lògicament es pot matisar més algun terme si algú
necessita algun altre tipus d'aclariment.
Vist l'esborrany del Conveni i Normes Reguladores de les relacions laborals entre
l'Excm. Ajuntament de Sagunt i el personal al seu servei aprovada per la comissió
negociadora amb data 16 de gener de 1992, i els informes en contra de l'oficial major i
del negociat d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar l'esmentat Conveni entre l'Excm. Ajuntament i el personal al seu servei,
que consta en l'expedient, i que ací es té per reproduït a tots els efectes.
6
MODIFICACIÓ DE BASES TÈCNIC AUXILIAR D'ARXIUS I
BIBLIOTEQUES.
Vist que en virtut de l'acord plenari del dia 30 de desembre de 1991 van ser
aprovades les bases d'Arxius i Biblioteques per a la posterior contractació laboral de
caràcter indefinit.
Vist que de la lectura de les referides bases s'observa errada en la seua transcripció
en la redacció del dictamen de la Comissió Informativa, per tal com el que afecta als
temes de coneixement que s'exigeixen en la fase d'oposició, aquests no s'hi ajusten, en la
seua totalitat, al contingut de la plaça que es pretén proveir, en concret, aquells temes
que es relacionen amb la temàtica de museus; més encara, si tenim en compte que les

funcions que ha de fer l'auxiliar d'arxius i biblioteques van dirigides fonamentalment a
matèries bibliogràfiques.
Atès que tot aplicant l'article 111 de la Llei de Procediment Administratiu es
permet a les administracions públiques de rectificar "en qualsevol moment" les errades
materials o de fet que es produesquen, supòsit que afecta a aquestes bases.
El Ple de la Corporació es considera òrgan competent atès que va ser qui les
aprovà, fent ús de la competència que en aquesta matèria li atribueix l'article 22.2.i de la
Llei 7/85, entre altres.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la modificació de les bases per a la selecció d'un tècnic auxiliar d'Arxius i
Biblioteques, per a la posterior contractació laboral amb caràcter indefinit, i en
conseqüència substituir, en part, el temari que conté l'ANNEX II, segons les bases que
s'hi adjunten, i que ací es tenen per reproduïts a tots els efectes.
7
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN TÈCNIC AUXILIAR
D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES.
Vist que cal comptar amb personal que atenga aquest servei, principalment davant
l'eventualitat de tractar-se d'una unitat -la d'Arxius i Biblioteques- minvada de recursos
humans.
Atès que dins de la normativa laboral vigent, el RD 2104/84, de 21 de novembre, i
en concret l'article 1.d), permet la contractació laboral temporal "per llançament de nova
activitat", donat que el servei de biblioteques queda ampliat amb l'obertura de
l'esmentada, i s'entra, d'aquesta manera, plenament en el supòsit d'"ampliació d'activitats
o serveis" previst en l'article 5 del mateix text legal, la disposició addicional del qual
faculta les administracions públiques perquè puguen acomodar el model oficial de
contracte a les peculiaritats d'aquestes, "i es respecta, en tot cas, les clàusules que s'hi
contenen".
Atès que, si bé el model de contractació pel qual s'opta és de caràcter temporal
(amb la finalitat d'abreujar la durada del procediment legal preceptiu), s'ha de plantejar la
lògica previsió de la prestació indefinida del servei, i d'això se'n dedueix la conveniència
de la futura cobertura mitjançant una contractació laboral indefinida, per a la qual cosa és
necessària la inclusió de la plaça en la plantilla d'aquesta Corporació, dotar-la
pressupostàriament i procedir, tot seguit, a la seua oferta pública, de manera que es
considera que, en principi, la durada del contracte siga de 6 mesos, sense perjudici que
puga ser-ne incrementada fins la cobertura d'aquesta mitjançant l'esmentada contractació
laboral indefinida.
Atès que el sistema de concurs-oposició és un dels previstos en l'article 19 de la
Llei 30/84, de 2 d'agost, i així mateix en l'article 32 del RD 2223/84, de 19 de desembre,
i, en conseqüència, queden complerts els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i
capacitat, com també el de la publicitat.
Atès que l'article 50.7 del RD 2568/86, de 28 de novembre, atribueix al Ple de la
Corporació la competència per a l'aprovació de les bases,amb vista a la selecció del
personal al seu servei.
Per tot això, i d'acord amb l'informe del departament d'Arxius i Biblioteques, amb
el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Recursos Humans, i amb
l'informe d'Intervenció segons el qual s'ha d'incloure el compromís de dotació econòmica
suficient en els pressupostos de 1992, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Aprovar les bases que han de regir la selecció d'un tècnic auxiliar d'Arxius i
Biblioteques "per llançament d'una nova activitat", per a la posterior contractació laboral
temporal, segons les bases que s'adjunten, i que ací es tenen per reproduïdes a tots els
efectes.
8

BASES CONTRACTACIÓ TEMPORAL INSPECTOR DE MERCAT.
Vist que, fins a hores d'ara, s'estaven prestant les funcions pròpies d'inspecció de
mercats per funcionari de carrera pròxim a la jubilació voluntària, i per això el servei en
quedaria minvat de manera ostensible, ja que una única persona n'és l'encarregada.
Vist que, en conseqüència, cal comptar amb personal que atenga aquest servei,
principalment davant l'eventualitat de tractar-se d'una unitat minvada de recursos
humans.
Vist que, a pesar de la necessitat esmentada, no hi ha en la plantilla d'aquesta
Corporació cap plaça creada amb aquesta finalitat, i per això no és possible la provisió en
propietat.
Atès que, dins de la normativa laboral vigent, el RD 1989/84, de 17 d'octubre, i en
concret l'article tercer permet la contractació laboral temporal com a mesura de foment
de l'ocupació, que exigeix en la contractació una durada mínima de sis mesos i no
superior a tres anys, i es reputa d'aquesta manera que hi ha prou espai de temps per a la
inclusió de la plaça en la plantilla de personal i poder oferir-la dins de la corresponent
oferta de treball públic.
Atès que el sistema de concurs-oposició és un dels que es preveuen en l'article 19
de la Llei 30/84, de 2 d'agost, i així mateix en l'article 32 del RD 2223/84, de 19 de
desembre, i, en conseqüència, queden complerts els principis constitucionals d'igualtat,
mèrit i capacitat, com també el de publicitat.
Atès que l'article 50.7 del RD 2568/86, de 28 de novembre, atribueix al Ple de la
Corporació la competència per a l'aprovació de les bases, amb vista a la selecció del
personal al seu servei.
En conseqüència i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, i vist l'informe d'Intervenció segons el qual s'haurà d'incloure
el compromís d'habilitar la partida corresponent en els pressupostos de 1992, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que han de regir la selecció d'un inspector de
Mercats, per a la posterior contractació laboral temporal, que figuren en l'expedient i que
ací es tenen per reproduïdes a tots els efectes. La durada del contracte esmentat serà de
sis mesos, sense perjudici que en atenció a les circumstàncies del serveis se'n puga
ampliar pels períodes legalment estipulats.
9
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN EDUCADOR
POLIVALENT.
Vist que en el Departament de Serveis Socials s'ha produït una vacant temporal en
la plantilla d'educadors polivalents, com a conseqüència que un dels treballadors
d'aquesta categoria es troba en situació d'ILT.
Vist que la necessitat de tenir coberta la baixa esmentada és urgent, atès que s'hi
preveu una prolongada durada de la situació d'ILT.
Atès que l'article 4 del RD 2104/84, de 21 de novembre, pel qual es regulen
diversos contractes de treball de durada determinada, possibilita la contractació laboral
de forma interina "per a substituir a treballadors de l'empresa amb dret a reserva del lloc
de treball".

Atès que el sistema de concurs-oposició és un dels que es preveuen en l'article 19
de la Llei 30/84, de 2 d'agost, per a la selecció del personal al servei de les
administracions públiques.
Atès que l'article 50.7 del RD 2568/86, de 28 de novembre, atribueix al Ple de la
Corporació la competència per a l'aprovació de les bases, amb vista a la selecció del
personal al seu servei.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Personal, i amb l'informe d'Intervenció segons el qual hi ha crèdit per a aquesta
despesa en la partida 131/313 del vigent pressupost municipal, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar les bases que figuren en l'expedient i que ací es tenen per reproduïdes a
tots els efectes, per a la contractació laboral temporal per interinitat d'un educador
polivalent, mitjançant el procediment selectiu de concurs-oposició lliure.
10
BASES
BORSA
DE
CONTRACTACIÓ
D'AUXILIARS
ADMINISTRATIUS.
Vist que al llarg del període anual es repeteixen les circumstàncies que originen la
pèrdua temporal de recursos humans en l'aparell burocràtic d'aquest Excm. Ajuntament,
circumstàncies com són ara: baixes per malaltia, permisos, llicències, etc., que
disminueixen sensiblement la regular prestació de serveis.
Vist que, per les circumstàncies especials que conflueixen en l'Administració
Pública, no és possible la ràpida reacció administrativa per tal d'esmenar la falta de
recursos humans, a causa de la llarga durada, fonamentalment, dels procediments de
selecció -tant en propietat com interinitats- que impedeixen l'operativitat de les substitucions del personal absent.
Vist que cal establir, doncs, fórmules de més rapidesa en la provisió de llocs de
treball que circumstancialment es troben vacants.
Atès que s'està fent servir per distintes corporacions el sistema de "borsa de
treball" que després de les proves de selecció corresponents, serveixen per a conformar
un romanent de treballadors que en un exigu espai de temps es puguen incorporar a
l'aparell administratiu local.
Atès que, en allò que afecta a les corporacions locals, és manifesta la dificultat de
regulació jurídica del sistema de "borsa de treball", ja que no hi ha normativa que les
regesca. Però que, això no obstant, la confecció d'aquests torns de treball tenen el seu
origen en la realització de proves que garantesquen els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat continguts en l'art. 103; i que de qualsevol manera
el que es pretén és garantir el màxim nivell de servei a l'administrat, i per tant s'entén
d'interès general la confecció de la borsa esmentada.
Es considera vincle adient per a la contractació temporal del personal objecte de la
convocatòria, la gamma de supòsits que ofereix el RD 2104/84, de contractes de durada
determinada.
Atès que, entre altres, l'art. 50 del RD 2568/86, de 28 de novembre, és el que
estableix la competència en l'òrgan plenari per a l'aprovació de les bases de selecció de
tot el personal al servei de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament,
per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la confecció d'una borsa de treball d'auxiliars administratius, segons les
bases que s'adjunten a l'expedient i que ací es tenen per reproduïdes a tots els efectes.

11 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOC DE TREBALL NÚM.
284, ASSESSOR AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Vist que en el Catàleg i Relació de Llocs de Treball figura el següent: "Centre
gestor: Serveis Generals. Àrees: Agència de Desenvolupament Local. Denominació del
lloc: Assessor de l'Agència de Desenvolupament Local. Dotació del lloc: Sí. Complement
de destinació: 18. Complement específic: C-5. Tipus de lloc: Personal eventual. Forma
de provisió: Lliure designació. Adscripció: Administració Local. Grup C. Cos o Escala:
Personal eventual. Titulació: Batxiller superior. Número de lloc: 284".
Vist que, segons que estableix l'article 89 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, el personal al
servei de les entitats locals serà integrat per funcionaris de carrera, contractats en règim
de dret laboral i personal eventual que exerceix llocs de confiança o assessorament.
Atès que el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà
determinat pel Ple de la Corporació al començament del seu mandat i que exerceix llocs
de confiança o assessorament especial.
Atès que el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà
determinat pel Ple de la Corporació al començament del seu mandat i que aquestes
determinacions només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos
anuals (art. 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril), i que amb la proposta que ara es fa
únicament es pretén de canviar alguna de les característiques d'aquest personal sense
modificar per a res ni el nombre ni les retribucions ni les especials característiques amb
l'única excepció del nivell de titulació, per la qual cosa s'entén que no es vulnera l'article
esmentat.
Atès que segons que estableix l'article 126 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, les
relacions deposades de treball i plantilles podran modificar-se durant la vigència del
Pressupost quan l'increment de la despesa quede compensada mitjançant la reducció
d'altres unitats o capítols de despeses corrents no ampliables, i d'això es dedueix que amb
més motiu podran modificar-se, com en el cas que ens ocupa, i suposen inicialment una
reducció d'aquest.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal, i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA.
PRIMER: Modificar la relació de llocs de treball en el lloc número 284 que
quedarà de la manera següent:
DENOMINACIÓ.
Lloc: Assessor Agència Desenvolupament Local.
Dotació pressupostària: S.
Complement de destinació: 18.
Complement específic: C-5.
Tipus de lloc: Eventual.
Forma provisió: Lliure designació.
ADSCRIPCIÓ.
ADMINISTRACIÓ: Administració local.
GRUP: C/D/E
COS O ESCALA: Personal eventual.
TITULACIÓ: CE/GE/BS
SEGON: Seguir els tràmits que pertoquen per a l'efectivitat de l'acord.
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ADQUISICIÓ IMMOBLE C/ CRIST REI, 13.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal en el qual es fa necessària l'adquisició de
l'immoble situat al c/ Crist Rei, 13, per a l'obertura d'un accés nou al barri; i d'acord amb
el dictamen de la Comissió de Patrimoni i Contractació, i amb l'informe d'Intervenció
segons el qual hi ha crèdit en la partida 61150/511 del pressupost de 1991, que és
d'incorporació obligatòria en el pressupost de 1992, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Adjudicar al Sr. Juan Gutiérrez Arenas (carta de residència a França
núm. 0002355095) el contracte de compra de l'immoble situat al c/ Crist Rei núm. 13,
per un import de 981.288.-ptes., per tal com no és possible promoure la concurrència en
la licitació en haver-hi un únic proveïdor, d'acord amb el que disposa l'article 120.1.1r. i
2n. del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril.
SEGON: De l'import total a percebre pel venedor se li restarà, en el moment del
pagament, la quantitat corresponent a l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys,
que puja a la quantitat de 57.341.-ptes., segons conveni abans esmentat.
TERCER: L'immoble s'adquireix lliure de càrregues i gravàmens, i les despeses
derivades de la transmissió seran satisfetes per les dues parts, segons llei.
QUART: Facultar l'Alcalde-President per a la formalització del document públic
oportú.
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DECLARACIÓ RUïNA IMMOBLE C/ TEATRE ROMÀ, 7.
Vist que per Resolució de l'Alcaldia amb data 16 de desembre de 1991, es posava
de manifest als propietaris de l'immoble situat al carrer Teatre Romà, 7, d'aquesta ciutat,
l'inici de l'expedient de declaració de ruïna d'aquest immoble, segons que estableix l'art.
18 del Reglament de Disciplina Urbanística, i sobre la base dels fonaments recollits en
l'informe dels Serveis Tècnics Municipals del dia 15 de maig de 1991, en el qual
s'especifica que l'edifici presenta danys no reparables per mitjans tècnics normals.
Atès que l'art. 183 de la vigent Llei del Sòl estableix en el punt 1r que quan alguna
construcció o part seua estiguera en estat ruïnós, l'Ajuntament, d'ofici o a instàncies de
qualsevol interessat, declararà i acordarà el total o el parcial enderroc amb l'audiència
prèvia del propietari i dels residents, tret d'imminent perill que ho impedira.
Així mateix, en el punt 2n, apartat a) del mateix article, s'especifica que es
declararà l'estat ruïnós, entre altres, en el següent supòsit: "Dany no reparable
tècnicament pels mitjans normals".
Per tot això, i segons que es recull en els articles 23 i 24 del vigent Reglament de
Disciplina Urbanística, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Declarar l'estat de ruïna de l'immoble situat al c/ Teatre Romà, 7
d'aquesta ciutat.
SEGON: Ordenar als propietaris del referit immoble núm. 7 del carrer Teatre
Romà el seu enderroc; aquestes obres hauran de començar en un termini no superior a
TRENTA DIES, comptadors des de la notificació d'aquest acord. Obres que hauran de
ser emparades en el corresponent Projecte d'Enderrocament, redactat per tècnic
competent i visat pel corresponent col.legi professional i que s'haurà de presentar en
aquest Ajuntament prèviament a l'inici de les obres.
TERCER: Advertir a la propietat que si en el transcurs d'aquest termini no
s'executen les obres d'enderroc, aquestes seran dutes a terme per aquest Ajuntament de
forma subsidiària, i li repercutiran les despeses que n'origine, segons que disposa l'art.
223 de la vigent Llei del Sòl i art. 104 i ss. de la Llei de Procediment Administratiu.
QUART: Que es procedesca a practicar notificació d'aquest acord.
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CONCESSIÓ DE MORATÒRIES DE GENER.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes elles s'adapten al que preveuen els articles 43 i 44
del vigent Reglament del Pòsit; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del negociat del Pòsit, per unanimitat, S'ACORDA:
- Concedir les següents moratòries del Pòsit Municipal:
Expt. 17/92
Sra. Inmaculada Gaspar Peris.
Expt. 18/92
Sr. Francisco Gaspar Peris.
Expt. 39/92
Sra. Rosa Caudet Diego.
Expt. 65/92
Sr. Constantí Serrato Navas.
Expt. 66/92
Sra. Mercedes Ferrer Esquer.
Expt. 67/92
Sr. Enrique Llorens Comes.
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DONAR COMPTE REPRESENTANT COMISSIÓ INFORMATIVA
D'ACTIVITATS, SANITAT I MEDI AMBIENT.
Sotmès a votació, segons 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.
Atès que s'ha acordat en sessió plenària del dia 28 de gener de 1992 separar en
dues l'actual Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats tot mantenint l'actual
estructura de la Comissió Informativa d'Urbanisme, i vist que es crea la Comissió
Informativa d'Activitats, Sanitat i Medi Ambient.
Atès que en la moció presentada a l'efecte pels grups de l'oposició s'indicava el
membre d'aquests que han d'integrar-la.
D'acord amb l'art. 125-c del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les corporacions locals s'ha comunicat posteriorment pel portaveu del PSOE el
seu representant tant titular com suplent.
Per tot això, el Ple en queda assabentat de la designació per part del PSOE del Sr.
Rafael Tabarés i Seisdedos com a titular i del Sr. Salvador Vilalta i Mor com a suplent de
la Comissió Informativa d'Activitats, Sanitat i Medi Ambient.
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DONAR COMPTE REPRESENTANT COMISSIÓ INFORMATIVA DE
SERVEIS SOCIALS.
Sotmès a votació, segons 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 l'article 125-c del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals, per part del portaveu del grup socialista es comunica el
canvi de representant en la Comissió Informativa de Serveis Socials.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament en queda assabentat de la designació per part
del PSOE del Sr. Manuel Esparza i Ripoll com a titular i la Sra. Margarida Pin i
Arboledas com a suplent de la Comissió Informativa de Serveis Socials.
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MOCIÓ SOBRE OFICINES I DEPENDÈNCIES DE DIVERSOS
ORGANISMES.
En primer lloc es llegeix la moció que subscriu el CIPS, segons la qual:
"Vist que s'ha tingut coneixement de la decisió que ha pres la Direcció General de
l'INSS de suprimir l'agència que aquest organisme té al Port de Sagunt, que s'agrega a la

discriminació que estem patint els ciutadans d'aquest nucli del Port, referent a
l'administració central, ja que per a l'obtenció de qualsevol certificat, consulta o gestió
dels ciutadans residents al Port, s'han de desplaçar al recinte vell amb els inconvenients
que això ocasiona en moltíssims casos (jutjats, Administració d'Hisenda, Ajuntament i ara
INSS).
Així mateix, per part de l'Ajuntament s'estava col.laborant amb el Registre Civil a fi
de facilitar qualsevol document expedit per aquesta oficina dels jutjats, tràmit que
s'exercia des de la Tinència d'Alcaldia i que incomprensiblement des de juny de 1991 es
va suprimir per part del nou Equip de govern municipal, cosa que diu molt poc al seu
favor, perquè en lloc d'acostar la gestió al ciutadà, se n'allunya i se'n complica.
Per tot això, el Grup Independent proposa al Ple municipal la proposta d'acord
següent:
PRIMER: Oposar-se enèrgicament davant el Ministeri de Treball i SS a la decisió
d'eliminar l'agència de l'INSS del Port de Sagunt, cosa que implica un greuge comparatiu
amb Sagunt ciutat i altres poblacions, ja que no s'hi té en compte el gran nucli de
població que és el Port i que se n'incrementa en el període estiuenc, com així mateix la
concentració d'indústries existents, anteposant els criteris econòmics al millor servei als
usuaris.
SEGON: Gestionar davant el Ministeri de Justícia la creació d'una extensió del
Registre Civil al nucli del Port que tramite els expedients referents a les sol.licituds i
l'expedició dels certificats de naixement, defunció, matrimoni, fe de vida, etc.
TERCER: Que fins que aquesta segona proposta puga ser efectiva, que es refaça
per part de l'Ajuntament el servei que s'estava prestant al respecte.
QUART: Que per part de l'Alcaldia s'efectuen les gestions que calguen per a
aconseguir el que s'ha exposat anteriorment."
Prèviament al debat, el Sr. ALCALDE considera procedent opinar abans de
discutir aquesta moció. El que diu la moció en realitat no es pot tenir en compte, perquè
justament és un tema que han investigat, i hi ha un moviment de recollida de firmes, fins i
tot s'han fet ja les gestions per a veure què hi havia de veritat en aquest tema, i no hi ha
absolutament cap veritat, fins al punt que el proper dijous dia 5 a les 5 de la vesprada
vindrà el director general de l'INSS a explicar, a la Llar del Jubilat, què és el que passa
amb aquest tema; això és una cosa que no té a veure. Pel que fa a la creació de l'extensió
del Registre Civil, informa que ja ha tractat aquest tema i que els regidors que ho
desitgen poden veure la correspondència que s'ha creuat entre l'Alcaldia i el Jutjat, fins i
tot el president del Tribunal de Justícia de València; per tant, atès que no és possible la
creació de l'extensió del Registre Civil, s'estan fent les gestions al Jutjat, a fi que permeta
a funcionaris de l'Ajuntament de Sagunt fer les gestions que anteriorment s'estaven fent.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que el Grup Independent va a mantenir la
moció i indica a l'Alcalde que el que correspon és que la sotmeta a la presa en
consideració de la moció.
El Sr. ALCALDE recorda al Sr. García i Felipe que el debat el dirigeix l'Alcalde
que és el president.
Sotmès a votació, segons 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.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE li indica a l'Alcalde que la
primera cosa que féu fou anar a l'Oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i
demanà que li informaren directament de com estava aquest tema. Se li informà en
l'Oficina que, efectivament, l'Agència del Port de Sagunt l'anaven a eliminar i traslladar-la
a Sagunt, en cas contrari, el seu grup no hauria presentat aquesta moció. A part que
s'estiguen recollint firmes i s'informe als pensionistes i als jubilats per part d'algun
membre de l'Institut que l'Agència s'anava a eliminar, es tracta de crear ara un altre tipus
de Centre d'atenció i informació de la Seguretat Social, segons els funcionaris d'aquesta
Agència. Està previst d'eliminar l'Agència del Port, tot i que després potser no és així,
desisteixen del tema, però indubtablement a mi personalment se m'ha informat que
aquesta Agència passa a Sagunt, i en concret al carrer dels Horts. De moment, a l'any
1988 ja es traslladà la Tresoreria de l'INSS a Sagunt, primer estava a la plaça de l'1 de
Maig, i a l'any 1988 es traslladà ací, i ara amb la reconversió que volen fer-hi donant-li
als centres d'informació una altra trajectòria o planificació, l'Agència la traslladen a
Sagunt, per això es du açò.
Respecte al Registre Civil, si l'Alcaldia ha fet gestions li pareix molt bé, però no
s'ha prestat el servei des de l'estiu passat, i concretament fa una setmana vaig haver de
pujar a Sagunt, al Jutjat, per a traure un certificat de defunció de ma mare; per tant, jo he
estat un dels usuaris que s'ha hagut de desplaçar del Port a Sagunt a traure un certificat
de defunció. Sol.licitem a l'Alcalde que faça les gestions que calguen perquè açò es duga
a terme.
El Sr. CORTÉS manifesta que està d'acord amb les línies bàsiques enumerades pel
Sr. García i Felipe, però creu que han d'anar molt més lluny, almenys el CDS així ho
recollia en el seu programa, no solament en aspectes puntuals, sinó en aspectes concrets
de la dinàmica de l'activitat de l'Ajuntament. Des de fa ja molt de temps, en què els
ciutadans, tant de Sagunt com del Port, estan sol.licitant uns serveis que eviten de
desplaçar-se del Port a Sagunt i viceversa i no solament amb aquest tema sinó també per
a altres.
El Sr. PELAEZ manifesta que el PP comparteix la moció, i considera un error
tremend el fet d'haver d'anar des del Port o des de Sagunt per a uns serveis que haurien
de donar-se en els dos nuclis per l'Ajuntament. Tot i que sempre s'està dient que demà es
va a solucionar, l'Equip de govern no els ha posat en marxa.
El Sr. CHOVER vol aclarir dues qüestions, la primera respecte a la duplicitat
d'organització administrativa, està en marxa la potenciació dels serveis administratius de
la Tinència d'Alcaldia, s'està tractant amb els sindicats dur a terme les modificacions
necessàries per a potenciar aquests serveis. En qualsevol cas, la duplicitat de tots els serveis és impossible i em sembla una irresponsabilitat enorme demanar-ho així. Si ara tenim
un capítol de personal de 1000 milions, ens farien falta 2000 i això és absolutament
impossible d'assumir, això significaria que qualsevol ciutat com Madrid, Barcelona, fins i
tot València tinguera tot un ajuntament en cada barri perquè no s'hagueren de desplaçar
els ciutadans. En tot cas, la voluntat de l'Equip de govern és facilitar al màxim els serveis
als ciutadans, i posar de manifest que en els quatre anys passats no es féu. Per això li
sorprèn enormement la referència del Sr. Cortés sobre que durant la campanya electoral
havia estudiat profundament aquests inconvenients dels ciutadans que s'han de desplaçar

d'un nucli a altre i ha estat durant quatre anys manant sense solucionar-ho; segurament és
perquè no es pot solucionar.
Pel que fa a la primera part de la moció, creu que hi ha hagut una confusió;
aclareix que el que s'està muntant a Sagunt mai no ha estat al Port, és una nova
dependència econòmica de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social, i això no és
d'ara, és a dir, els locals es compraren fa 3 o 4 anys, l'edifici o els baixos ja estan
condicionats al carrer dels Horts, entre Circ Romà i Vallaeta, no és d'ara, i la delegació
comarcal de la Tresoreria Territorial ha estat tota la vida a Sagunt, qualsevol que haja
treballat amb ella sap que des de sempre, per a la tramitació de qualsevol documentació
relacionada amb la gestió de la Tresoreria des d'Albalat, Gilet, Estivella, Les Valls i el
Port hi han hagut de venir a Sagunt, perquè estava ací; una altra cosa és que efectivament
l'INSS, la seua estructura territorial, siga provincial i comarcal, i efectivament la
Delegació Comarcal apareix també en tots els fullets com Cronista Chabret, pl. Cronista
Chabret , 5, creu que és en tots els fullets. Però això no significa de cap manera que la
dependència del Port se'n vaja a eliminar, i li sembla, repeteix, que hi ha hagut una
confusió en aquest sentit, que s'ha confós la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social
amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En qualsevol cas, informa que com ha dit
l'Alcalde, el director provincial de l'INSS ve la setmana vinent per a satisfer o aclarir tots
els dubtes que hi puguen haver sobre aquest aspecte, lògicament no sap d'on ha eixit
aquesta informació, però el temps la desmentirà per si mateix.
El Sr. CORTÉS replica al Sr. Chover que agafaren un tren en marxa i nosaltres
l'agafàrem descarrilat, però totalment descarrilat, i aquesta és la realitat. Sobre que en
quatre anys tingueren temps, indiscutiblement van fer moltes coses i no els donà temps a
més, possiblement si hagueren continuat governant les haurien fet. Dins de la seua àrea, i
concretrament en Recaptació, avui està totalment informatitzada i amb servei en els dos
nuclis, el que revela que no és tan difícil. No han dit, si més no ell no ho ha dit, que s'haja
de duplicar tot, però sí que hi ha dues àrees concretes que són l'Àrea de Serveis i l'Àrea
d'Urbanisme. Pel que fa a l'Àrea d'Urbanisme no creu que faça falta molt d'enginy perquè
una llicència d'obres es puga donar des del Port, o que Mercats, que a hores d'ara ja està
descentralitzat amb dos delegats, no puga haver dues assistències, una a Sagunt i una
altra al Port; i el mateix respecte a aigües, fem, clavegueram o cementeris. Així mateix,
manifesta que si aconsegueixen crear la finestreta única, els felicitarà.
El Sr. ARMERO, en relació amb la moció, destaca que hi ha dues parts, una que
no els preocupa, perquè s'han fet les gestions necessàries en els temes que els plantegen i
estan disposats a seguir insistint com pot ser el tema dels jutjats; el que els preocupa és la
presentació en si de la moció. Aclareix que el Grup Socialista no té inconvenient
d'aprovar aquesta moció, però en el que està en desacord és quan es diu: "de la decisió
presa per la Direcció General de l'INSS, de suprimir l'Agència..."; això és una cosa que
se'ls ha assegurat que no va a ser així, que aquesta oficina no se suprimeix, i que el
pròxim dia, com deia l'Alcalde, el pròxim dia 5, dijous a les 5 de la vesprada, a la Llar del
Pensionista, el director provincial, creu que és Angel González, donarà explicacions
adients. Aquest organisme en té un al Port de Sagunt que, deien ells en la moció,
s'agrega a la discriminació que estan patint els ciutadans d'aquest nucli del Port, és el que
a ell i al seu grup els preocupa, la insistència del grup del Sr. García i Felipe de fer de
manera pública, cada vegada que s'ha de plantejar alguna cosa, que el nucli del Port està
discriminat, i que s'entesta tothom a castigar els ciutadans del Port.

Pel que fa a les gestions davant el Ministeri de Justícia per a la creació d'una
extensió del Registre Civil al nucli del Port, el mateix Alcalde el 27 de novembre ja féu
una petició i la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia contestà
que a hores d'ara el pressupost que impliquen dues persones més li és impossible en
aquests moments. Indica, així mateix, que estan disposats a continuar insistint.
Sobre que s'ha deixat d'atendre el servei que s'estava prestant al Port, considera
que és un problema solucionable. Manifesta finalment estar conforme amb les peticions
incloses en la moció, per la qual cosa reitera que ja s'han fet gestions, i recrimina les
discriminacions que es pretenen fer.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Armero que l'estil del Grup Independent el
marquen ells i que els ciutadans que viuen al nucli del Port se senten, d'alguna manera,
discriminats, i ho posen en la moció, per l'Administració Central. Així, per exemple, quan
es va posar l'Administració d'Hisenda, el delegat d'Hisenda es va dirigir a l'Alcalde de
Sagunt, en aquell moment era ell, i sol.licità que es buscaren 3.000 m2 per a posar una
Administració d'Hisenda a Sagunt. Aquest Alcalde es posà en contacte amb tots els
promotors de Sagunt i ningú no tenia, en aquell moment, excepte el Sr. Moliner, on avui
està situada la Caixa d'Estalvis de València, que reunia condicions, superfície, etc. Amb
aquests plànols anaren al delegat d'Hisenda, ho va veure de meravella i als 15 dies el
cridà i li va dir que ho sentia molt, però que del Ministeri d'Hisenda li havien dit que a
Sagunt. Quan es volgueren posar els Jutjats, l'Alcalde de Sagunt, que aleshores era el Sr.
Carbó, acompanyà al president de l'Audiència Territorial i li ensenyà una sèrie de solars,
incloent-hi solars al nucli del Port, del Ministeri de Justícia digueren que a Sagunt, etc.
Molt bé, Sagunt és cap de partit, és capitalitat, tot el que vulguen, però el Port de Sagunt
té 40.000 habitants, i en aquest cas que els ocupa de l'Agència, i ja no fa més al.lusions,
podria dir unes quantes més, en aquest cas, doncs bé, l'Agència de l'INSS, i està ben
informat o l'han informat malament, el Sr. Chover si s'ho vol creure s'ho creu, i si no, no.
Ha anat a informar-se directament, no s'ha refiat del que puguen dir-li pel carrer, ha anat
a l'oficina i li han dit açò, i no han confós res, o almenys aquells funcionaris, els que hi
estan treballant, els funcionaris de l'INSS li han dit que sí, que efectivament, que no
sabien quan, però que efectivament la nova reestructuració dels centres d'atenció
d'assistència, s'estaven remodelant i l'Agència del Port s'anul.lava, això és així, una altra
cosa és que ara no siga, ell s'alegrarà, però la moció està basada en aquests fets, i està
argumentada des del seu punt de vista, està argumentada correctament, i per tant la
mantenen en els punts justos i literalment el que diuen, no se'n desdiuen de res. Li torna
a recordar que a pesar de totes les gestions que des de la presidència, de l'Alcaldia, s'han
fet davant el Ministeri de Justícia perquè pose una extensió del Registre Civil, no li
negaran que hi havia un servei a la Tinència d'Alcaldia des de fa anys i ells l'eliminaren i
no l'han tornat a restituir, i per tant des de fa 8 mesos no es presta aquest servei. No
pretén que es dupliquen tots els serveis, però tampoc que s'estalvie a costa dels serveis,
ja que considera que retallant d'altres capítols del pressupost, com despeses de regidors,
poden posar un funcionari perquè faça aquests serveis.
El Sr. ALCALDE aclareix que la carta du data de 27 de novembre, però abans féu
moltes gestions personals a fi de tractar de resoldre el problema.
El Sr. ARMERO contesta al Sr. García i Felipe que ha mostrat diversos exemples
de com es discrimina el Port, i s'entesta de dir-los que aquesta és la seua política;
efectivament, el Sr. García i Felipe i el seu equip ja són persones adultes i inclús amb més

experiència que ell, i ells es marcaran la seua política. Vol fer una reflexió: En una ciutat
com aquesta on hi ha dos nuclis, els 25 regidors tenen l'obligació de no crear, de manera
deliberada, una situació d'enfrontament. De greuges comparatius se'n poden establir des
de les dues parts, sempre que hi ha dues parts es poden establir comparacions, d'aquest
nucli cap a aquell i d'aquell cap a aquest, però tenen la responsabilitat de no crear-les i
d'evitar enfrontaments entre els ciutadans.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica de nou al Sr. Armero que quan fan un
plantejament de discriminació partint de fets, no estan fomentant enfrontaments, sinó que
ho han tret perquè els convé, l'únic que fa és reivindicar i exigir serveis per als ciutadans
del nucli del Port, i per això no s'han de molestar els de Sagunt. Reitera que manté la
moció sencera llevat que presenten alguna esmena que considere acceptable.
El Sr. CAMPOY proposa la supressió de dos paràgrafs de la moció; el primer
paràgraf de la moció que per a EU sobraria començaria dient: Així mateix, i en el punt 1,
aquest paràgraf acabaria en la tercera línia, on diu "Sagunt", suprimint la resta fins al
punt i a part, allò altre estarien en disposició de votar-ho favorablement, si és què el
ponent accepta l'esmena.
El Sr. GARCÍA I FELIPE li pregunta al Sr. Campoy si pretén eliminar "tota" la
introducció de la moció.
El Sr. CAMPOY contesta que li proposa: el primer paràgraf, que comença
"havent" i acaba en "INSS", eliminació total del primer paràgraf i començaria la moció
dient: "Així mateix, per part de l'Ajuntament". Bo, lleven "Així mateix", perquè no escau.
En el punt 1 de la moció dirien el que diu, i aquest punt acabaria on diu "Sagunt", punt i
final i eliminarien fins "usuaris" i la resta ho deixarien com està.
El Sr. GARCÍA I FELIPE li indica al Sr. Campoy que el troba moderadíssim. Ell
que ha presentat ací mocions tan conflictives ara demana que s'elimine el primer paràgraf
d'introducció. Considera que desvirtua la moció llevar el primer paràgraf, però no que
demane que es lleve el primer paràgraf, i almenys podria proposar-ne un altre
d'alternatiu.
El Sr. CAMPOY explica que pretenia esmenar la moció, perquè entenien que els
ciutadans serien receptius a la prestació dels serveis que es demana en la moció; l'esmena
d'EU en absolut està en contra que puga haver-hi una extensió del Ministeri de Justícia.
El ponent de la moció assegura una cosa, i l'Alcalde una altra, tenint tanta validesa una
cosa com l'altra, i per això es planteja a qui fer cas. Al Sr. García i Felipe li assenyala que
no elimina la reivindicació de la prestació de serveis però vol evitar el ferro que du la
moció, per això li suggereix que accepte la seua esmena.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Campoy que és lamentable el tomb que ha
pres el debat, perquè resulta que els dos grups majoritaris de l'oposició han de debatre si
es posen o no d'acord en un Ple, quan en realitat hauria de ser amb l'Equip de govern; ací
es ve a fer política des del moment que s'està ocupant un escó de la Corporació municipal, però acaba dient que no retira res, amb indepedència del que decidesca EU.

Es sotmet a votació l'esmena que ha presentat EU i s'aprova per 14 vots a favor
del PSOE, EU i el Sr. Llorens, i 10 vots en contra del CIPS, CDS i el Sr. Pelaez.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria de 13 vots a favor del PSOE i EU,
9 vots en contra del CIPS i CDS, i 2 abstencions del PP, ACORDA:
PRIMER: Oposar-se enèrgicament davant el Ministeri de Treball i Seguretat
Social a la decisió d'eliminar l'agència de l'INSS del Port de Sagunt.
SEGON: Gestionar davant el Ministeri de Justícia la creació d'una extensió del
Registre Civil al nucli del Port que tramite els expedients referents a les sol.licituds i
l'expedició dels certificats de naixement, defunció, matrimoni, fe de vida, etc.
TERCER: Que fins que aquesta segona proposta puga ser efectiva, que es refaça
per part de l'Ajuntament el servei que s'estava prestant sobre aquest aspecte.
QUART: Que per part de l'Alcaldia s'efectuen les gestions necessàries per a
aconseguir el que s'ha exposat anteriorment".
Tot seguit es procedeix al torn d'explicació de vot. El Sr. GARCÍA I FELIPE
manifesta que s'han demostrat les contradiccions que es donen en un Ple municipal, ja
que resulta que el grup majoritari de l'oposició presenta una moció en uns termes
determinats, i finalment ha de votar en contra la moció per ells presentada. Sembla que
els pactes entre l'Equip de govern i EU han començat. Considera que l'esmena trenca
totalment el sentit del text, una esmena se suposa que és una alternativa per a millorar el
text o empitjorar-lo, però alternativa. Ací no s'ha presentat res alternatiu, ací el que s'ha
fet és mutilar el text, i es pregunta per quin motiu.
El Sr. CORTÉS manifesta que la moció s'ha convertit en un tema de debat o
enfrontament. Entén que hi ha discriminacions positives, i, en aquest cas, si es discrimina
el Port, buscar solucions a dos problemes concrets, li sembla interessant i bo. El
problema de fons no és que en aquesta moció es lleven tres paràgrafs o se'n posen dos,
sinó que hi ha un problema entre Sagunt i el Port, i que o no es vol veure o no s'és capaç
de donar-li una solució a aquest problema.
És clar, com deia abans el Sr. Armero, i té raó, que hi ha discriminació d'un nucli
cap a l'altre, però el que és clar és que hem de intentar buscar aquesta coincidència, el
que hem d'anar buscant és que no hi haja aquesta discriminació d'un grup cap a altre. Cal
donar solucions. Les solucions, indiscutiblement, les ha de donar l'Equip de govern. El
CDS s'ha compromès, i es compromet ací, públicament, a donar suport a l'Equip de
govern, en la poca o molta cosa que sàpiga sobre aquest tema, per a intentar que no se'n
tornen a repetir aquests temes, per a intentar que no hi haja discriminació d'un nucli cap a
l'altre. Li diu al Sr. Campoy que ja sembla el centre.
El Sr. CAMPOY respon que no li preocupa en absolut el que s'ha dit perquè en
l'anterior legislatura el seu grup fou el que més mocions presentà, en tots els aspectes,
política general, política local, política autonòmica i política social. Els recorda que
moltes de les seues mocions foren rectificades. Reitera que estava conforme amb la
moció però no amb el plantejament. Al Sr. García i Felipe li assenyala que ni tan sols ha
tingut la delicadesa d'informar prèviament a EU que anava a presentar una moció, i per
això no és possible que EU s'haguera posat d'acord amb altre grup, ni pactà res en aquest
aspecte. Retrau que s'ha dit que hi ha un pacte.

18 MOCIÓ PETICIÓ DE NOU INFORME JURÍDIC SOBRE CONTENCIÓS
AJUNTAMENT I LA CAIXA D'ESTALVIS I SOCORS DE SAGUNT AMB LA
FINALITAT DE CONTRASTAR OPINIONS DISTINTES A LES QUE HA
EMÈS EL LLETRAT DE L'AJUNTAMENT.
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 subscrita pels grups CIPS, EU, PP i CDS, segons la qual:
"Segons el parer dels sotasignants, l'informe emès pel lletrat assessor de
l'Ajuntament pot deixar content i satisfet l'Equip de govern, però no l'oposició, pels
motius que tot seguit es relacionen:
PRIMER: L'informe emès pel lletrat assessor de l'Ajuntament NO HA ESTAT NI
ÉS CONDICIÓ PRÈVIA A L'EXERCICI DE L'ACCIÓ, com es recull a l'encapçalament
de l'informe mencionat, pel tal com el Ple de la Corporació pot diferir dels
posicionaments informats.
SEGON: L'informe, en línies generals, recull en els seus antecedents tots els
posicionaments municipals, però al nostre parer pateix en la consideració dels
antecedents, la comunicació al Consistori de la pròrroga de 48 hores, així com en els
termes en els quals es prorrogà aquest termini. Així mateix, quan la Caixa d'Estalvis fa
esment d'aquesta pròrroga, no es matisa la formulació de les mancances que s'han
d'esmenar ni tan sols se'n fa entendre la seua naturalesa.
Pressupòsit més que suficient per a procedir judicialment contra la decisió de
Caixa Sagunt.
TERCER: Independentment de la naturalesa de l'acció i de les consideracions
sobre l'esfera dels assumptes públics o privats, és un deure de la Corporació la defensa
dels seus interessos en la mesura que aquests interessos són els del poble representat.
QUART: La jurisprudència esmentada en aquest informe és de molt difícil
aplicació analògica, a l'igual que la resta de les normes, que per no ser d'aplicació directa
no han de representar un entrebanc per a sol.licitar el laude judicial.
CINQUÈ: Estem d'acord amb l'informe, pel que fa a les accions que cal seguir,
sense oblidar les accions que per la responsabilitat de la deixadesa podrien establir-se
contra el president de la Corporació. Accions que no són mencionades en aquest
informe, malgrat que deixa clarament constatat que la responsabilitat ha de recaure
contra qui no va complir amb les seues obligacions, segons el nostre parer l'IL .LM. SR.
ALCALDE-PRESIDENT.
SISÈ: El mateix informe és el que deixa oberta la porta a l'actuació judicial, i no ha
de ser mai un entrebanc, com sembla que fa entendre l'informe del lletrat assessor, el fet
que les COSTES JUDICIALS pogueren recaure en l'Ajuntamenten cas de ser
desestimada la seua pretensió, per tal com amb aquest càlcul i amb la prevenció de
l'estalvi s'està menyspreant la importància de la CASS, així com de la legislació en
matèria de caixes d'estalvi amb els principis que la inspiren i en definitiva la importància
de la intervenció, l'economia de la comarca, que disposa la llei i que s'atorga a les
corporacions locals.
Per tot això i en vista del plantejament del lletrat assessor de l'Ajuntament, els
grups de l'oposició sotasignants PROPOSEM UN NOU INFORME JURÍDIC AL
GABINET D'ADVOCATS, QUE ES PROPOSÀ EN L'ANTERIOR PLE i que es
desestimà, ja que l'informe de l'assessor de l'Ajuntament és previ".

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per majoria amb 14 vots a favor del CIPS, EU,
PP i CDS, i 11 abstencions del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció que s'ha transcrit que ací es té per reproduïda a tots els efectes, i
sol.licitar en conseqüència informe jurídic al Sr. Pablo E. Delgado Gil.
PRECS I PREGUNTES:
El Sr. CORTÉS pregunta al delegat d'Esports que a la vista de la reparació de la
coberta de la piscina, quan s'obrirà al públic, i a l'Alcalde li prega que intente solucionar
els problemes del tècnic d'informàtica Sr. Vicente Martínez, que pel que sembla du
intentant parlar amb ell prop de quatre mesos sense que l'haja rebut.
El Sr. GARCÍA I FELIPE pregunta a l'Alcalde quin treball tan important està fent
el Sr. Enric Fabado, ja que sent del grup B té un sou base de 118.000.-ptes., una
antiguitat de 4.000.-ptes., i un complement de destinació de 73.593.-ptes.; i per resolució
d'Alcaldia se li atribueix un complement de productivitat de 202.627.-ptes., és a dir més
o igual que tota la resta, de manera que aquest funcionari li costa a l'Ajuntament
6.240.722.-ptes., mentre que s'estan retallant alguns sous; i per això els agradaria saber la
raó d'aquesta quantitat.
El Sr. MOROS anuncia que va a fer dues preguntes; concretament una que ve a
compte de l'equip de megafonia del Ple i perquè aquest matí justament i sobre un dels
punts que han aprovat en l'acta d'avui, volia escoltar el que es parlà sobre aquest punt i
en la cassette no se sent absolutament res, i no es poden permetre les condicions en què
es fan les gravacions dels plens. I l'altra, adreçada a l'Alcalde, és sobre què passa amb la
Comissió de Desenvolupament Econòmic. El dia 11 de febrer hi hagué una reunió on el
president de la Comissió presentà la seua renúncia, diu "que atès que, a més, el meu
càrrec s'està transformant en un nou entrebanc per al normal desenvolupament dels
possibles assumptes competents que se li poden assignar, a la qual cosa no estic disposat,
presente la meua dimissió de president de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, cosa que comunique al Sr. Alcalde perquè prenga les oportunes mesures en
aquest aspecte"; el dia 18 de febrer es convoca una reunió on diu "aprovació de l'acta
anterior; elecció del president; polígon Sepes; Junta de Conservació; Port Autònom;
precs i preguntes"; arriba el dia anterior per telèfon: "escolta, que la reunió s'ha suspès",
molt bé, doncs, avui som a 26 i encara som així.
El Sr. PELAEZ prega que en relació amb l'entrada al Col.legi Vilamar, on no hi ha
senyalitzacions de cap tipus, ni hi ha una tanca d'entrada a la porta, que es prenguen les
presses per a poder solucionar-ho, tot i que reconeix que està en marxa part d'això, però
s'hauria de forçar més. I en segon lloc, en relació amb el tancament del trànsit per
seguretat al quarter de la Guàrdia Civil del Port, s'hi hauria d'intentar la possibilitat de
poder entrar els veïns.
El Sr. GÓMEZ pregunta a l'Alcalde si el president de la Comissió Informativa de
Participació Ciutadana ha dimitit, perquè ja no recorda el temps que fa que no s'ha reunit.
Així mateix li prega que ja que en un Ple s'aprovà que la freqüència o periodicitat en què
es reuneixen les comissions informatives eren de quinze dies o dues vegades al mes, que
faça que açò es complesca.

El Sr. CAMPOY prega que convoque la Junta de Portaveus en un temps
prudencial per a tractar el compliment dels acords del Ple. Entén com a temps prudencial
per a procedir a convocar la Junta de Portaveus la setmana vinent, si és possible.
El Sr. ARMERO respon al tema que els han plantejat els membres del CIPS
d'Enric Fabado, de saber per a què estava; ja els ha dit el que cobrava, i ara, per la seua
banda, s'hauria d'explicar què està fent. Entenen que és una inversió, perquè, en el fons,
del que es tracta és saber si els diners que gasten dels ciutadans està o no està ben gastat,
està fent una auditoria de gestió dels serveis econòmics, exclusivament, i no per detectar
errors sinó per fer un informe per a millorar la qualitat dels serveis econòmics. Del que es
tracta és que els done la informació que els permeta millorar els serveis, i ja n'ha facilitat,
d'informació, a l'Alcaldia.
Pel que fa al tema de la Comissió de Desenvolupament Econòmic, com bé deia el
Sr. Moros, el dia 18 es desconvocà de pressa i corrents i es desconvocà a petició d'un
dels grups, en aquest cas EU, i com ell bé coneix, perquè era qui tenia presentada la
dimissió, i abans de procedir-se a l'elecció del nou president de la Comissió, els
demanaren que se suspenguera, senzillament per això.
En relació amb el tema de Vilamar, una de les obres que ja s'aprovaren, s'està
treballant. Pel que fa a la participació ciutadana, la Comissió no es va a convocar fins que
les associacions de veïns, que són el motiu d'aquesta Comissió, com bé sap el Sr.
Escánez, no tinguen preparat l'Estatut del Veí, que és el motiu fonamental i la peça
d'arranc d'aquesta Comissió. Els recorda que el pas previ era que els distints grups de
l'Ajuntament conegueren l'esborrany que han preparat les associacions de veïns, perquè
els distints grups el puguen debatre i dur al Ple. Fins aquest moment, tret de quatre
peticions d'ajut o de subvenció, no hi ha cap motiu per a convocar-la. Les presses se les
està donant als companys de les associacions de veïns, en concret a les persones que es
responsabilitzaren de passar l'escrit, i suposa que l'Alcalde haurà recollit la petició d'EU
de convocar els portaveus per a les mocions de l'últim Ple, veure en quina situació es
troben i la seua posada en marxa.
El Sr. LLORENS prega que ja que l'Ajuntament té contractats els serveis de
recollida d'escombraries, de neteja, d'enllumenat, i aquestes contractacions estan
subjectes a unes inspeccions periòdiques, per a la qual hi ha o hi havia, almenys, un
inspector, li agradaria conèixer, des que el nou inspector se n'ha fet càrrec del tema,
quantes actes s'han alçat per a conèixer i quantificar les sancions que se li han imposat o
se li han d'imposar a aquestes empreses que no compleixen el seu contracte.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica que no li ha estranyat que la resposta no haja
vingut de l'Alcalde sinó per part d'un de l'Equip. Al Sr. Armero li aclareix que ací aquesta
frase no l'ha dit ningú més que ell com consta en la gravació, i veurà que ningú, si més no
ell, no li ha dit aquesta paraula, sinó que s'ha limitat a fer-li una pregunta a l'Alcalde i a
llegir la nòmina del Sr. Fabado. Per tant, la frase que se li atribueix, no l'ha dit. Creu que
no és com ha exposat el Sr. Armero com ha de funcionar l'Administració, ell només volia
que li contestaren el per què, el com, i en què s'han basat per a fixar el complement de
productivitat, que si es compara amb el que cobren altres funcionaris és excessiu, i
s'hauria d'haver esperat a veure els resultats i en funció d'aquests, pagar-li.
El Sr. MOROS reitera que som a 26 i no saben quan es va a convocar la Comissió
la qual s'ha de reunir dues vegades al mes, i no s'ha contestat.

El Sr. ARMERO contesta dient que en 8 dies es convocarà la Comissió.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les nou
hores i vint minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC
Un ciutadà exposa: "Jo que sóc ciutadà de Sagunt i treballe en un servei de
l'Ajuntament vull fer dos precs. Un és per al regidor d'Educació, que li pregaria que en el
proper Consell Escolar Municipal, possiblement ja ho haurà fet, no tinc informació,
únicament he vingut a títol individual a pregar-li que en proper consell Escolar Municipal
incloga en l'ordre del dia un punt en el qual es tracte la situació creada en el Col.legi
Públic Baladre, en el qual duem tot el curs sense funcionament de la calefacció.
L'altre prec és per al grup municipal d'EU perquè assumesca que en aquest Ple es
debata la possibilitat, indicis de responsabilitat política en actuació de la majoria política
en aquest Ajuntament amb tot el tema. Com saben hem hagut de fer una sèrie de
manifestacions o protestes i donar a conèixer el nostre problema i que no sabem que té
difícil solució o la situació que s'hi ha dut. Crec que poden haver-hi indicis de
responsabilitat política i em semblaria que aquest Ple podria debatre aquest tema".
Un altre ciutadà manifesta: "Que no pense ningú, ni menys encara que jutge,
perquè estarà basant-se en la ignorància, la qual cosa cauria en un judici temerari i no
recomanable. Efectivament, l'Ajuntament de València, el més pròxim, té a més del seu
centre per a atendre a tots els ciutadans de València, una distribució de districtes, amb
unes places en distints punts d'aquest districte, on diuen que són, i s'ho puc afirmar
categòricament a qui corresponga, perquè jo tinc un pis a València, i perdone per la
presumpció, que no és tal, és com una afirmació d'aquest fet, que hi tinc un domicili
transitori i hi puc anar a una Tinència d'Alcaldia que hi ha en el lloc corresponent, on jo
presente qualsevol document i qualsevol cosa i se m'atén com si fos al centre.
Pel que fa a l'INSS, haig de dir que durant 24 anys i escaig, quasi 25 anys, vaig
estar professionalment relacionat amb l'Institut Nacions de Previsió, i consegüentment
conec per què està l'INSS al Port de Sagunt, com ha estat, així com l'INEM, que ningú
no ho dubte, perquè tinc informació sempre de primeríssima mà, i he estat present en tots
els llocs que correspon. Hi ha hagut ací, exactament igual, per raó del màrqueting, etc.
Aleshores, altra cosa, com a ciutadà de Sagunt és que s'ha de donar una formació i una
informació als nostres representants, perquè no ens equivoquen quan ixen al micròfon,
que potser es reprodueix posteriorment en paper, és a dir, escrit, i aleshores confonen no
solament a la nostra població, sinó també a la de fora, i consegüentment vostès són ací
pels vots dels ciutadans que paguen els impostos i que els han dut ací amb totes les
prevencions, i consegüentment es prega que com a mínim hi haja una formació o una
informació a l'hora de parlar.
La capitalitat de Sagunt, jo ho estic lamentant molts anys, s'ha anat deteriorant a
poc a poc i senzillament ningú no ha fet res perquè Sagunt siga la capital de la comarca,
per a mi és un orgull, valga la paraula, que Gandia siga la Safor, tots els pobles estiguen
contents d'anar a Gandia al dentista, al que siga, a les festes, perquè és el centre vital,

sense deixar de voler el seu poble. A Sagunt, se'l volia igual, tothom volia venir a Sagunt,
i quan venia a Sagunt semblava que venia de festa, al mercat del dimecres, un exemple, i,
senzillament, dolgut com a ciutadà que sóc de Sagunt, repetesc que ací a l'hemicicle, la
política segons l'obertura que es done, per ací o per allà, la política impera sobre el
servei, als ciutadans, i això no és just, primer ha d'haver un servei al ciutadà que vostès es
comprometeren cadascú, davant el poble, i ara han de ratificar-lo, si efectivament, com
s'ha dit per part de la presidència, ja s'estan fent les gestions i fins i tot s'ha de tornar al
que s'ha acabat, s'ha de refer, i, senzillament, si no es fa açò no s'està complint amb el
deure, perquè em diuen a mi els del HJ o del JH, o de l'altre i de l'altre, a mi no em
serveix, és més, hauria d'haver una unitat de criteris quan es vol servir des de la
presidència, passant per la dreta, l'amic Vilalta ha passat per ací, donant la volta ací, quan
es tracta de serveis al poble, quan es fa així, vostès no estan complint parcialment el que
no complesca amb el seu deure. He parlat com a ciutadà de Sagunt, i com tinc dret a
parlar, he parlat d'aquesta manera."
Un altre ciutadà, com a secretari general de la secció sindical d'FSP, diu que
voldrien valorar positivament l'acord aconseguit per als treballadors de l'Ajuntament. Les
negociacions s'han dut a terme en un clima distès i en un termini de temps relativament
curt, sobretot si ho comparem amb el temps que es va tardar en signar l'anterior conveni,
i que en quatre anys només es signà un conveni per als anys 89-90 i una modificació
puntual i mínima per al 91, s'han arribat a acords en antigues reivindicacions sobre
unificació de jornada laboral, encara que n'haja estat petita, obertura per al cobrament de
pagues extraordinàries dignes, així com altres aspectes de millores socials. Acaba dient
que hi ha hagut una unitat per les seccions sindicals d'aquest Ajuntament en ratificar
aquest conveni, FSP i UGT; comprova amb satisfacció que es compleix la paraula
donada en el seu moment per l'Alcalde en el sentit que l'actual Corporació desitja
mantenir en tot moment un tarannà obert, dialogant amb els treballadors.
Un altre ciutadà assenyala que ell creu que s'ha expressat mitjanament bé, però per
si hi ha cap dubte, torna a repetir-ho. El segon prec que ha fet s'ha dirigit al grup
municipal, al grup de regidors d'EU perquè l'assumesca; diu que es podia haver dirigit a
d'altres, però un ciutadà té dret a decidir quin és el grup que en aquests moments pot;
s'ha dirigit a ell i ho ha fet per carta, però la veritat és que ha vingut ha fer-ho
públicament, perquè ell assumesca el que en aquest Ple es tracte el tema de la calefacció,
del que ha passat, perquè supose que estaran informats, al Col.legi Públic Baladre i que
estudien si hi haguera responsabilitat política, perquè s'haja desconegut la legislació,
s'haja saltat aquesta legislació en un tema que afecta, creu ell, a la seguretat; que quede
clar que la responsabilitat d'aquest servei la té la majoria de l'Ajuntament o la té
l'Ajuntament com a Corporació. Aleshores ell li demana a un grup que ja que ell no té
possibilitat de convocar Ple ni d'estar, entre en consideració de si val la pena debatre
aquest tema per suposada responsabilitat política.

