ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA TRENTA-U DE MARÇ DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia trenta-u de març de mil nou-cents noranta-dos, a les
divuit hores i trenta minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Excm.
Ajuntament, sota la presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde En Manuel Girona i Rubio, els
regidors següents:
En Miquel Almor i Marzal.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
N'Anna Margarida Pin i Arboledas.
En Salvador Vilalta i Mor.
En Manuel Esparza i Ripoll.
En Miquel García i Benítez.
En Carles Díaz i Casas.
N'Àngel Alonso i Rodríguez.
En Gabriel Armero i González.
En Manuel J. A. Chover i Lara.
En Josep García i Felipe.
En Miquel Sanchis i Navarro.
En Marcel.lí Gil i Gandia.
En Vicent Salvador Moros i Graullera.
En Pere García i Ferrandis.
En Josep Antoni Lluesma i Espanya.
En Manuel Sanz i Domínguez.
En Josep Gómez i Escanez.
En Joan Miquel Campoy i Adell.
En Ramon García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
Assistits de la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Joan Josep García i Cano, a fi i efecte de celebrar-hi sessió ordinària del Ple de la
Corporació.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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APROVACIÓ D'ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que en l'acta del
30 de desembre no costen textualment les manifestacions que en l'apartat de precs i
preguntes es feren per part del Sr. Tabarés, del Sr. Marcel.lí Gil i d'ell mateix, de manera
que vol que consten literalment. Manifesta que el Sr. Tabarés va dir: "jo no sé si ha
d'anar al psiquiatre, a la meua consulta -en referir-se al Sr. Gil-, però amb els seus
arguments frega l'esquizofrènia". Pel que fa a la intervenció on responia al Sr. Tabarés,
va dir que lamentava "que açò siga un monòleg -que açò sí que s'hi recull- entre dues

persones i jo crec que ací vostès, la realitat és que no estan acostumats a la crítica -també
s'hi recull- fins i tot muntant una assemblea del PSOE -que no s'hi recull- perquè els qui
han aplaudit munten una assemblea i açò és el Ple municipal públic", etc. Pot ser verb de
venir, és a dir, etc.; i aleshores també es diu: "però jo crec que potser qui ha d'anar al
psiquiatre o al psicoanalista és vostè, tot referint-me al Sr. Tabarés, vostè potser està més
prop d'anar al psiquiatre que ningú d'aquesta Corporació i això que vostè és psiquiatre".
Açò no s'hi recull, en l'acta, i volen que hi figure.
El Sr. ALCALDE aclareix que evidentment en les actes no es recull textualment
tot el que es diu, però que després del que s'hi ha aclarit, es pot recollir en l'acta si consta
el que s'ha dit en les cintes gravades.
Es sotmet a votació el primer punt de l'ordre del dia i s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les sessions que tingueren lloc els
dies 23 i 30 de desembre de 1991 i 8 i 9 de gener de 1992, amb les incorporacions
d'intervencions addicionals del Sr. García i Felipe a l'acta del 30 de desembre amunt
transcrita perquè no afecten el fons d'aquests acords, d'acord amb l'art. 91 del ROF.
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DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.
D'acord amb el que disposa l'article 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 el 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 amb
data de 26 de febrer de 1992, segons la relació següent:
MES DE JULIOL DE 1991
DIA 5:
- Gratificacions de serveis prestats, mes de maig.
MES D'OCTUBRE DE 1991
DIA 3:
- Complement de productivitat al Sr. Francesc Crispín i Sanchis.
MES DE DESEMBRE DE 1991
DIA 30:
-Liquidacions de quotes serveis prestats al mes d'octubre fent ús d'instal.lacions i
sacrifici de bestiar a l'escorxador municipal.
MES DE GENER DE 1992
DIA 31:
-Assignació a funcionària Sra. Rosa Rodríguez Pérez quantitat per secretaria
delegada de la Fundació Municipal de Menjadors Escolars.
MES DE FEBRER DE 1992
DIA 6:
-Abonament a la Sra. Pilar López Izquierdo quantitat en concepte d'enterrament
per l'òbit del seu marit.
DIA 8:

-Increment del complement de productivitat a l'arquitecte municipal Sr. Enrique
Tort Viñals.
DIA 10:
-Liquidació quotes del mes de novembre fent ús d'instal.lacions i sacrifici de bestiar
a l'escorxador municipal.
- Anul.lació de liquidacions.
DIA 11:
- Pagament de la PER corresponent als mesos de febrer i març.
DIA 12:
- Llicència d'ocupació via pública al c/ Castelló, 13.
-Rectificació de la resolució de l'Alcaldia de 2-1-90 en allò que afecta a la Sra.
Begoña Cortijo Garnes.
-Abonament de quantitat a la Sra. Alicia Fabregat Vilata en concepte diferències.
-Gratificacions a membres de la Cambra Agrària dies 24 i 31 de desembre de 1991.
DIA 13:
-Concessió al Sr. Francisco Sebastián Sánchez d'un permís no retribuït de 3 mesos,
des del 16 de febrer al 15 de maig.
- Gratificació al Sr. Francisco Fernández Pinilla per naixement d'un fill.
DIA 14:
- Liquidació núm. 6 per ingressos directes per import de 74.538.886.- ptes.
DIA 17:
- Llicència d'ocupació via pública a la pl. Rodrigo, s/n.
- Anul.lació rebut de contribució urbana, expt. 16/92.
-Abonament al Sr. Antonio Arrando Máñez i Sr. Francisco Rodríguez Díaz
quantitats en concepte d'endarreriments per conducció.
- Reintegrament a l'INE per subvenció transferida i no utilitzada.
DIA 18:
-Efectuar pagament de salaris als assistents del curs de Taller d'Integració Social
de Jardineria.
- Devolució d'ingressos efectuats en període voluntari.
- Anul.lació rebut de l'IBI de naturalesa urbana. Expts. 440/91, 461/90 i 32/91.
-Atorgament de tràmit d'audiència al Sr. Jaime Inocencio Domenech Royo, Sr.
Francisco Javier Gorriz Teruel i Sr. Enrique Forner Aznar. Expts. 132/87, 46/88 i
75/91-C, respectivament.
-Designació del Sr. Tabarés instructor d'expts. d'infracció i sanció urbanística núm.
58/89, 547/88 i 595/88.
DIA 19:
-Designació del Sr. Tabarés instructor d'expt. d'infracció i sanció urbanística núm.
1065/88.
- Concessió al Sr. Fernando Magaña Román quantitat en concepte de bestreta.
- Devolució d'ingressos a l'efecte de l'ICI i obres a la Sra. Rosa Graullera Trenco.
-Reconeixement de serveis com a assistent social a l'Ajuntament de Carcaixent a la
Sra. Mª Pilar Martínez López.
-Autorització al Sr. José Sánchez Medina de tallar el trànsit al c/ Josefa Daroqui i
c/ Portal de Ferrisa.
-Denegació concessió de gratificacions per serveis prestats al Sr. Toribio León
Hervás.
- Imposició multa per infracció urbanística, expt. 1310/88.
- Baixa de ciclomotor, expt. 506/90.

-Llicència per ocupació via pública a l'avinguda Hispanitat, 38; c/ Sepulveda, 45 i
pl. Cronista Chabret.
-Nomenament funcionari de carrera al Sr. Juan Pascual Aleixandre López.
-Gratificació al Sr. Miguel Gabarda Oliveros per naixement fill.
DIA 20:
-Gratificació a la Sra. Esther Bonet Gil per naixement fill.
-Reconeixement de serveis com a auxiliar administratiu a l'Ajuntament de Puçol a
la Sra. Francisca Roldán Felipe.
- Anul.lació rebut d'IBI urbana, expts. 217/91 i 580/91.
- Anul.lació liquidació 28/92 a nom del Sr. Aureliano Fogué Mara.
-Devolució al Sr. Francisco Amigó Moragrega i Sr. Abel López Escusa per
pagament indegut. Expts. 586/91 i 567/91.
- Reconeixement i pagament del subministrament de gas-oil CP Ausiàs March.
DIA 21:
-Abonament quantitat a la Sra. Mercedes Illan Hoces en concepte de dietes.
-Anul.lació rebuts expts. 590/91 i 591/91.
- Multa per infracció urbanística, expts. 27/89.
-Aprovatòria núm. 7 de l'impost sobre increment del valor de terrenys i aprovatòria
núm. 7 d'ingressos directes diversos.
DIA 22:
-Llicència ocupació via pública c/ Pare Claret, 59; c/ Josefa Daroqui, 4 i c/
Concepció Arenal, 77.
DIA 23:
- Relació núm. 1 de despeses.
DIA 24:
- Anul.lació rebuts, expt. 592/91.
- Aprovació liquidació serveis prestats mes de desembre a l'escorxador municipal.
- Aprovació relació de liquidacions núm. 1.
- Desestimació recurs de reposició interposat pel Sr. Enric Ariño i Giménez.
- Gratificació al Sr. Alberto Porta Carrasco per naixement fill.
- Imposició sanció, expts. 67/91-S i 72/91-S.
- Concessió llicència d'obertura, expt. 73/91-I.
-Reposició en voluntària de tributs per error en la domiciliació bancària. Expts.
425/91 i 356/91.
-Reclamació cancel.lació de les domiciliacions de pagament en entitats bancàries i
caixes d'estalvis corresponent al tribut derogat de contribució territorial urbana.
-Relació núm. 5 de despeses.
-Concessió llicències d'obres expts. 986/90, 1131/91, 54/92 i pl. de l'Hospital, 6.
-Nomenament funcionaris interions amb categoria delineants.
DIA 25:
-Deixar sense efecte al Sr. Ricardo Aparicio Rodríguez en concepte de
Complement Específic, per a assignar-li altra quantitat.
-Concessió termini de 20 dies per a reparació forjat en volada balcó. Expt. 46/92.
- Imposició sanció, expts. 153/91-S, 167/91-S, 163/91-S, 162/91-S i 160/91-S.
-Aprovació padrons contribuents relatius a l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
DIA 26:
-Concessió permís al Sr. Francesc Crispín i Sanchis assistència jornades.
-Devolució de garantia constituïda. Expt. 333/91.

-Aprovació de provisions de fons a justificar.
-Autorització al Sr. Antonio García Marín SL a tallar el trànsit pel c/ Sepúlveda i
desviar-lo pel c/ Alacantí.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 122/87.
-Padró de contribuents subjectes al preu públic de mercats i parades a la via
pública.
-Aprovació expt. 3/92 d'incorporació romanents de crèdit al Pressupost Municipal
1992.
- Fixar nou dia i hora per a l'enderroc de l'immoble al c/ Calvari Vell, 74.
DIA 27:
-Desestimació de reclamació formulada pel Sr. Miguel López Andrés, Sr.
Primitivo Ros Toran i Sr. José Morillas Álvarez. Expt. Desrep/91.
-Reposició en voluntària de tributs, per error en domiciliació bancària, expt.
359/91.
-Anul.lació de providència de constrenyiment per pagament, expt. anul/91 92.
-Anul.lació de rebut, núm. 35, Sra. Asunción Jara Calvo. Expt. 169/92.
-Abonament a la Sra. Rosa Guaita Contreras quantitat en concepte d'enterrament.
-Denegació del nomenament com a enginyer tècnic en Obres Públiques a favor del
Sr. Manuel Francisco Giménez Rambla.
-Delegació en el tinent d'Alcalde les atribucions conferides a l'Alcaldia.
-Aprovació provisió de fons en concepte de dietes al Sr. Salvador Vilalta i Mor.
-Ampliació de la Resolució d'Alcaldia de data 26-2-92.
-Sobreseïment de les actuacions d'infracció i sanció urbanística contra el Sr.
Manuel Tejedor Fernández i Sr. Teófilo Ramírez Blasco.
-Designació del Sr. Tabarés instructor dels expts. d'infracció i sanció urbanística
núm. 1011/88, 139/89 i 121/89.
DIA 28:
-Pagament del deute per tercer no interessat sense coneixement del deutor.
-Reconeixement i pagament subministrament gas-oil CP Mediterrani i C
d'Educació Especial Sant Cristòfol.
-Cessament del Sr. Miguel Ángel Aspas Márquez com a funcionari interí.
-Abonament al Sr. Jorge Vicente Beltrán Bru quantitat en concepte
d'endarreriments per desplaçament.
-Designació del Sr. Tabarés instructor expt. d'infracció i sanció urbanística núm.
175/89.
-Ordre d'execució. Expt. 170/92.
-Anul.lació liquidació. Expt. 127/92.
-Aprovatòria núm. 8 de liquidació per ingressos directes.
DIA 29:
-Llicència ocupació via pública al c/ Fornàs, 1; c/ Pavia; c/ Luís Cendoya, 52; i c/
Lepanto.
MES DE MARÇ DE 1992.
DIA 2:
-Nomenament funcionari interí a la Sra. Margarita Martínez Blesa.
-Arxivar actuacions que hi ha hagut en l'expedient disciplinari del Sr. Francisco
Anguita García.
-Reconeixement d'obligacions (3 resolucions).

-Designació del Sr. Tabarés instructor dels expts. d'infracció i sanció urbanística
núm. 33/89 i 228/89.
-Devolució de quantitats ingressades indegudament, expt. Comp/91.
-Compensació de pagament dels rebuts de l'impost s/béns immobles de naturalesa
urbana, de l'exercici 1991. Expt. CMP /91.
-Efectuar pagament salaris assistents curs de Taller d'Integració Social de
Jardineria.
-Paralització d'obres en façana al c/ Camí Reial, 122.
DIA 3:
-Anul.lació rebut d'IBI Urbana.
-Designació del Sr. Tabarés instructor dels expts. d'infracció i sanció urbanística
núm. 205/89 i 375/88.
-Ruïna imminent, expt. 174/92.
-Abonament a funcioari quantitat en concepte d'endarreriments per desplaçament.
-Reconeixement de serveis prestats com a auxiliar administratiu en aquest
Ajuntament.
DIA 4:
-Abonament a associació d'exportadors de cítrics quantitat pel que s'ha recaptat en
quotes de l'associació.
-Imposició multa per infracció urbanística, expts. 339/88 i 75/90.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 905/89.
-Paralització d'obres en finca Malvarrosa, càmping, pol. H i Ferrodisa (sud via
ferrocarril).
-Desestimació de l'exempció de l'impost vehicles tracc. mecàn. Expt. 142/92.
-Concessió exempció de l'impost vehic. tracc. mecàn. Expts. 155/92 i 141/92.
-Devolució de part proporcional de quota de l'imp. vehic. tracc. mecàn. Expts.
1574/91, 642/91 i 188/92.
-Baixa vehicles en imp. vehicl. tracc. mecàn. expt. 191/92.
-Inclusió en el registre de vehicles. Expts. 189/92 i 190/92.
DIA 5:
-Anul.lació de quotes impost vehic. tracc. mecàn. Sra. Mª Carmen Gómez Carrillo.
-Anul.lació rebut de l'IBI rústica. Expt. 3/92.
-Designació al Sr. Tabarés instructor dels expts. d'infracció i sanció urbanística
núm. 1072/89, 1103/89, 1049/89 i 1129/89.
DIA 6:
-Concessió canvi de titularitat. Expt. 17/92-CT.
-Transferència a l'organisme autònom Fundació Municipal de Cultura, quantitat
corresponent al segon trimestre de 1992.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 37/90.
-Aprovatòria núm. 5, 8 i 9 (dues aprovatòries) sobre liquidació per ingressos
directes.
-Llicència per ocupació via pública a la pl. Cronista Chabret.
-Relació núm. 6 de despeses.
DIA 9:
-Relació núm. 7 de despeses.
-Desestimació de la devolució del 50% del rebut de l'IBI Urbana. Expts. 341/91 i
433/91.

-Anul.lació liquidació contribucions expecials, expt. 142/92.
-Anul.lació rebuts de l'IBI Urbana. Expt. 594/91.
-Declaració d'exempció de l'impost vehic. tracc. mecàn. de titularitat municipal.
-Autorització permuta de funcionari carrera a l'Ajuntament de Benidorm.
-Fixació dia i hora per a determinar elements estructurals d'immoble situat al c/
Sant Pere, 9.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 129/90.
-Devolució del que s'ha ingressat de taxa per prestació de servei de llicència
d'obertura. Expt. 757/91.
-Desestimació devolució taxa prestació servei de llicència d'obertura. Expt.
239/92.
DIA 10:
-Reposició fons justificats de bestretes a José Fco. Sanz Gil i Alberto Porta
Carrasco.
-Declaració de la caducitat dels expts. 583/90, 1409/91 i 712/91, dels de l'imp.
vehic. tracc. mecàn.
-Donar compte sentència d'anul.lació liquidació. Expt. 1139/90.
-Reconeixement serveis prestats a l'Ajuntament de La Vall d'Uixó a la funcionària
Inmaculada de la Zarza Ibáñez Martín.
-Concessió llicència per matrimoni a la Sra. Pilar Navarro Català, Sr. Antonio
Pacheco Martínez i Sr. Juan Miguel Soria Calabuig.
-Reconeixement serveis prestats en aquest Ajuntament i en el de València al
funcinari Sr. Ramiro Molina Soriano.
-Anul.lació de rebuts de l'IBI Rústica. Expt. 34/92.
-Reconeixement serveis prestats en aquest Ajuntament al Sr. Francisco Villalba
Martínez.
-Delegació al primer tinent d'Alcalde les atribucions d'Alcalde-President els dies 12
i 13 de març.
-Concessió a propietaris d'immobles c/ Colom, 35 i c/ Espronceda, 36 i 38, termini
per a inici d'obres.
-Girar nova liquidació per concepte de declaracions desenals. Expt. 784/86.
DIA 11:
-Anul.lació liquidació IBI Urbana. Expts. 159/92 i 158/92.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 462/90.
-Aprovació relació número 8 de despeses.
-Reconeixement d'obligacions i pagament de subministrament de gas-oil al C.
Preescolar Ausiàs March.
- Llicència ocupació via pública al c/ Llarg, 43 i av. Hispanitat.
-Concessió quantitat en concepte de bestreta a la Sra. Carmen Díaz Libiano i Sra.
Luisa Román Fernández.
-Paralització d'obres a la Via de Servei de la MI de la C-237.
-Reconeixement obligacions impremta Navarro, 3 SAUSA i 2 SATEICA.
DIA 13:
-Aprovatòria núm. 10 (dues resolucions) i 6 de liquidacions per ingressos directes.
-Llicències ocupació via pública a l'av. 9 d'octubre i c/ Teodor Llorente, 76.
-Notificació a MABDISA, SC, reiteració de paralització d'obres, expt. 77/92.
-Inspecció baixant de pluvials. Expt. 189/92.

-Denegació cèdula d'habitabilitat habitatge c/ Ramos, 16. Expt. 83/92.
-Llicència d'obres reposició de rajoles deteriorades al c/ Papa Joan XXIII. Expt.
177/92.
-Designació del Sr. Tabarés instructor de l'expt. d'infracció i sanció urbanística
núm. 685/90.
-Concessió termini per a enderroc immoble situat al c/ President Allende, 13. Expt.
67/90.
DIA 16:
-Concessió termini de dies per a tapiar porta d'accés. Expt. 79/92.
-Concessió termini de dies per a realització obres. Expt. 170/92.
-Llicència obres a ctra. Sagunt Port s/n. Expt. 218/92.
-Anul.lació rebuts. Expt. 160/92.
-Aprovació import de retirada i reposició d'enllumenat públic. Expt. 540/91.
DIA 17:
-Concessió llicència establiment, obertura i funcionament d'activitat. Expts. 7/92-I,
45/91-I, 31/91-I, 83/91-I i 56/91-I.
-Anul.lació de rebuts de C. Urbana i IBI. Expt. 37/92.
- Inscripció de l'associació "Club de Aeromodelismo Palancia".
DIA 18:
-Devolució quantitat rebuts llicència fiscal al Sr. Enrique Noverques Gil. Expt.
29/92.
-Denegació petició de llicència d'obertura. Expt. 68/91-I.
-Denegació petició de canvi de titularitat. Expts. 59/91-CT, 52/91-CT, 46/91-CT i
50/91-CT.
-Llicència d'obres. Expts. 1101/91, 1100/91, 1122/91, 1098/91, 1129/91, 35/92 i
1097/91.
-Efectuar pagament a PER, corresponent a març i abril.
-Inspecció sostre forjat. Expt. 1180/89.
-Llicència obres c/ Buenavista, 20.3. Expt. 1142/91.
-Revisió camió escala del servei elèctric.
DIA 20:
-Aprovatòria núm. 11 de liquidacions per ingressos directes.
-Nomenament instructor d'expt. 219/92 sancionador al Sr. Rafael Tabarés i
secretària a la Sra. Empar Koninckx i Frasquet.
-Delegació al Sr. Ramon García i Ortín de la presidència de la Comissió
Informativa del Consell del Gabinet Municipal de Premsa.
DIA 23:
-Suspensió amb caràcter preventiu i provisional el procediment per a cobrament de
l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres i taxa d'obertura d'establiment. Expt.
164/92, 167/92 i 168/92.
DIA 24:
-Delegació del Sr. Manuel Esparza i Ripoll de la presidència de la Comissió
Informativa d'Afers Socials.
3 DONAR COMPTE DELEGACIÓ COMESA ESPECÍFICA DE BENESTAR
SOCIAL.
Es dóna compte al Ple de l'Ajuntament de la Resolució de l'Alcaldia del dia 18 de
febrer de 1992, segons la qual:

"Atès que d'acord amb el que disposa l'art. 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i arts. 43 i 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, l'Alcalde pot delegar l'exercici de
determinades atribucions en els membres de la Comissió de Govern, sense perjudici de
les delegacions especials que per a comeses específiques podrà efectuar a favor de
qualssevol regidors.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, segons aquest
escrit i en virtut del que disposa l'art. 43 de l'esmentat Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
RESOLC
PRIMER: Conferir delegació especial a favor del Sr. Manuel Esparza i Ripoll per a
les comeses específiques de Benestar Social.
SEGON: La delegació comprèn la facultat de direcció interna i gestió del servei
que es tracte, exclosa la facultat de dictar actes administratius que afecten a tercers.
TERCER: El regidor delegat respondrà de la seua gestió directament davant
l'Alcalde.
QUART: La delegació requerirà per a ser eficaç l'acceptació per part del regidor
delegat, que s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la notificació no hi presenta davant l'Alcalde cap renúncia
expressa.
CINQUÈ: Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la propera sessió que tindrà
lloc.
SISÈ: Notificar-la personalment a l'interessat i al cap del Negociat de Règim
Interior i Recursos Humans.
SETÈ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, com també en el Butlletí
d'Informació Municipal".
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat de la resolució transcrita.
4
PERIODICITAT COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL DEL
GABINET MUNICIPAL DE PREMSA.
Atès que d'acord amb el que disposa l'art. 134 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, les comissions informatives celebraran sessió ordinària amb la
periodicitat que acorde el Ple de la Corporació, en els dies i hores que establesca
l'Alcalde o el president respectiu.
D'acord amb la proposta del president de la Comissió Informativa del Consell del
Gabinet Municipal de Premsa, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa del
Consell Rector del Gabinet Municipal de Premsa siga d'una vegada al mes.
5
APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSELL DEL
GABINET MUNICIPAL DE PREMSA.
Vist que el Ple, en sessió que tingué lloc el dia 28 de gener de 1992, acordà de
crear el Consell del Gabinet Municipal de Premsa i aprovar els estatuts d'aquest òrgan.
Vist que, a pesar de la tramitació fora de l'ordre del dia i l'aprovació, la secretària
general, a petició del portaveu del CIPS, assenyalà alguns aspectes que havien de
modificar-se, i que se n'ha emès informe en aquest aspecte a petició de l'Alcaldia.

Reunits els portaveus dels grups polítics, es va consensuar d'efectuar algunes
rectificacions.
Atès que es considera convenient de modificar els estatuts aprovats inicialment
perquè siguen sotmesos a informació pública amb la redacció que cal, es va sotmetre
l'assumpte a la Comissió Informativa transitòria del Consell del Gabinet Municipal de
Premsa que tingué lloc el dia 24 de març de 1992.
Es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa on s'hi proposa la modificació
referida, i s'obri el torn d'intervencions.
El Sr. ARMERO assenyala que és conegut per la resta de grups que el grup
socialista no pogué assistir a aquesta Comissió perquè al delegat li fou impossible; per
això manifesta ara el que hauria d'haver fet llavors. La proposta de la Comissió recull una
representació no proporcional sinó un membre per cadascun dels grups polítics i que les
propostes d'articles i de funcionament del propi Butlletí, serà decidida pel Consell, per
majoria. Segons açò, el Grup Socialista queda desplaçat, de manera que considera que
hauria de tenir la representació que els pertoca i per tant estar representats
proporcionalment.
El Sr. CORTÉS assenyala que el que ha dit el Sr. Armero sembla lògic, però els
mateixos criteris s'haurien de fer servir en la representativitat de les fundacions, de
manera que alguns partits haurien de tenir més representació.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN indica que, evidentment, la representació de cada grup
un vot no es correspon amb la representació real de l'Ajuntament; açò, com ha dit el Sr.
Cortés, s'estava fent anteriorment, però cal tenir en compte que tothom sap per què es
creà el Consell del Gabinet de Premsa d'una situació de crispació, que s'espera que no es
prolongue ni es repetesca, ja que no és bo ni per a l'Ajuntament ni per al seu
funcionament.
El Sr. GARCÍA I FELIPE adverteix que ja sabia que anava a plantejar-se aquest
tema, ja que ho havia advertit en la Comissió, i manifesta que els Estatuts els considera
adequats perquè s'aprovaren per la majoria i el BIM hi quedà totalment sota el control de
l'oposició. Després s'han fet una sèrie de rectificacions per qüestions legals assenyalades
per la secretària general, i està d'acord amb el text. S'adhereix al que ha manifestat el Sr.
Cortés respecte a la representació en les altres fundacions en les quals només hi ha un
membre i no proporcionalment.
D'acord amb el dictamen esmentat, el Ple de l'Ajuntament, per 14 vots a favor del
CIPS, EU, PP i CDS i 11 vots en contra del PSOE, ACORDA:
PRIMER: Modificar els Estatuts del Consell Municipal del Gabinet de Premsa
aprovats pel Ple de l'Ajuntament en sessió que tingué lloc el dia 28 de gener de 1992, en
els termes següents:
Article 1r: El Consell del Gabinet Municipal de Premsa (CGMP) és l'òrgan
desconcentrat encarregat del correcte funcionament del servei informatiu de l'Ajuntament
de Sagunt i en especial del Gabinet Municipal de Premsa.
Article 2n: El CGMP serà compost per un membre de cada grup polític amb
representació en la Corporació Municipal i pel director del Gabinet Municipal de Premsa,

que actuarà amb veu però sense vot. L'Alcalde és el president nat, si bé podrà delegar la
presidència efectiva en qualsevol regidor.
Article 3r: El CGMP celebrarà reunió ordinària una vegada al mes i extraordinària
quan les circumstàncies ho requeresquen, per iniciativa de l'Alcalde o a petició d'un terç,
si més no, dels membres del Consell.
Article 4t: Les sessions extraordinàries, a petició dels membres del CGMP, seran
convocades pel president al més aviat possible i hauran de celebrar-se, si més no, dins
dels quatre dies següents a la petició.
Article 5è: Els acords s'adoptaran per majoria d'assistents, i cada membre tindrà un
vot.
Article 6è: El CGMP adoptarà acords sobre qualsevol aspecte relacionat amb el
servei informatiu de l'Ajuntament de Sagunt i en especial del Gabinet Municipal de
Premsa, que serà el departament encarregat de l'elaboració i la difusió de comunicats
dirigits als mitjans de comunicació social amb implantació a la ciutat de Sagunt.
Article 7è: El CGMP renuncia a exercir la censura prèvia de les tasques de
redacció, que s'entén com a lectura dels originals abans de ser impresos o difosos, i la
pressió sobre els professionals del Gabinet Municipal de Premsa. Així mateix, es
compromet a impedir que siguen exercides per qualssevol estaments, càrrecs públics,
entitats i persones.
Article 8è: El CGMP garantirà la transparència, l'objectivitat, la imparcialitat i la
pluralitat política de les informaicons emeses pel Gabinet Municipal de Premsa.
Article 9è: Cadascú dels membres del Consell podrà proposar els continguts
informatius que considere oportuns per tal d'incloure'ls en el Butlletí Informatiu
Municipal. La inclusió haurà d'aprovar-la el CGMP.
Article 10è: El Gabinet Municipal de Premsa servirà de canalitzador i facilitarà la
transmissió de comunicats que els grups polítics o altres entitats de veïns o de ciutadans
desitgen fer arribar als mitjans de comunicació social.
Article 11è: En tot el que no s'hi preveja, en aquests Estatuts, es tindrà en compte
el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el
RD 2568/86, de 28 de novembre pel qual s'aprovava el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i en la resta de legislació vigent.
SEGON: Publicar aquest acord en el BOP, BIM i tauler d'edictes, obrint un
termini d'informació públic i audiència de trenta dies als interessats per a la presentació
de reclamacions i suggeriments.
TERCER: L'acord s'entendrà elevat a definitiu en cas que no es presente cap
reclamació en el període d'informació pública.
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DELEGACIÓ SECRETARIA CONSELL GABINET MUNICIPAL DE
PREMSA.
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 l'assessorament legal preceptiu recollides en aquest
Reial Decret, respecte de 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.
D'acord amb la proposta de la secretària general, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:

Delegar la Sra. Francisca Roldan Felipe, funcionària de carrera d'aquesta
Corporació, per a la funció de fe pública del Consell del Gabinet Municipal de Premsa.
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RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA AJUDES DESOCUPACIÓ
AGRÍCOLA ESTACIONAL.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar la Resolució de l'Alcaldia del dia 25 de març de 1992, segons la qual:
""Vist que en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 1733, del dia 27
de febrer de 1992, es publica l'Ordre de 19 de febrer de 1992 del conseller de Treball i
Afers Socials, per la qual s'estableix un programa d'ajudes en col.laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la desocupació agrària
estacional.
Vist que l'objectiu de les ajudes esmentades és pal.liar la desocupació estacional en
el sector agrari i el seu destinatari, les corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
que promoguen la realització d'obres i serveis d'utilitat social per a les quals es contracten
desocupats agrícoles.
Vist que la Junta Executiva del Consell Local Agrari de Sagunt elevà a
l'Ajuntament proposta per a sol.licitar l'acolliment a l'Ordre adés esmentada on
sol.licitaven les subvencions corresponents (acord del dia 9 de març de 1992), i que els
Serveis Tècnics d'Agricultura han refós les sol.licituds a fi i efecte de la millor
operativitat.
Vist igualment que la Comissió Informativa d'Urbanisme, en sessió que tingué lloc
el dia 26 de març, acordà la inclusió de les memòries valorades en la petició de
subvenció.
Atès que partint del que disposa l'article cinquè de l'Ordre de 19 de febrer de 1992
al.ludida, és suficient la resolució d'aquesta Alcaldia-Presidència (junt amb la
documentació que s'hi requereix) per a instar la sol.licitud de subvenció.
Atès que el termini per a presentació de les sol.licituds (termini improrrogable)
finalitza el dia 30 de març de 1992, per la qual cosa no resulta possible que la petició siga
acordada en la sessió plenària que amb caràcter ordinari se celebrarà el dia 31 de març.
Atès que les subvencions podran arribar fins un 90% del cost de la memòria o
memòries presentades, de manera que la resta haurà de ser afrontada amb fons del
Pressupost futur, i per tant es considera adient que la petició siga ratificada pel Ple de la
Corporació.
RESOLC:
PRIMER: Sol.licitar per a les obres i els serveis que tot seguit es relacionen la
subvenció corresponent a l'empara de l'Ordre de 19 de febrer de 1992 (DOGV núm.
1733 amb data 27-02-1992) del conseller de Treball i Afers Socials:
1.- Condicionament i neteja de marges de 16 camins, així com del llit de 3
barrancs, sèquies i canals de la marjal, per import de 4.975.736.-pessetes.
2.- Reparació del paviment, mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en els camins denominats Corral de Rivera i
Camí d'enllaç amb Pujada Volant per un import de 4.697.208.-pessetes.
3.- Reparació del paviment mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en els camins denominats Dels Molins i Camí
de Figueroles per import de 4.693.300.-pessetes.

4.- Reparació del paviment, mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en els camins denominats Senda Rodamilans i
Camí dels Gossos, per un import de 4.696.704.-pessetes.
5.- Reparació del paviment mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb les obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en els camins denominats Vell d'Almenara i
Narcís Meseguer, per import de 4.699.650.-pessetes.
6.- Reparació del paviment mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en els camins denominats Portell i Pujada
Volant per un import de 4.635.312.-pessetes.
7.- Reparació del paviment mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries (murets,
formigó, sèquies de reg, canonades, etc.) en el camí denominat Palmosa (Botifarra) per
import de 3.373.912.-pessetes.
8.- Reparació del paviment, mitjançant extès, nivellat i compactació de capa de
balastres de 12 cm d'espessor, junt amb obres de fàbrica complementàries en el camí
denominat La Rosana, en les seues vessants, la que comunica amb la carretera de servei
de l'autopista i la que enllaça amb el camí de Sagunt a Les Valls, per un import de
4.698.150.-pessetes.
9.- Neteja de platges/92 fase A, per import de 4.867.236.-pessetes.
10.- Neteja de platges/92 fase B, per import de 4.867.236.-pessetes.
11.- Mur de gabions. Clot del Moro 1992 per import de 4.909.184.-pessetes.
12.- Mur de gabions. Desembocadura/92, per import de 4.909.184.-pessetes.
13.- Reposició de zones enjardinades. Fase A/92 per import de 4.909.184.-pessetes.
14.- Reposició de zones enjardinades. Fase B/92 per import de 4.909.184.-pessetes.
15.- La Calera/92, per import de 4.909.184.-pessetes.
16.- Reposició Ronda Castell. Calvari/92, per import de 4.909.184.-pessetes.
17.- Reposició Ronda Castell. Penyetes/92, per import de 4.909.184.-pessetes.
18.-Reposició Ronda Castell. Barri Crist Rei/92, per import de 4.909.184.-pessetes.
SEGON: Donar compte al Ple d'aquesta petició de subvenció a l'efecte de
ratificació.
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INFORME FAVORABLE AUGMENT TARIFA AIGUA POTABLE
URBANITZACIÓ MONT PICAIO.
Informat l'expedient referit provisionalment per l'Ajuntament en sessió plenària que
tingué lloc el 30 de desembre de 1991.
Atès que s'ha sotmès a informació pública, pel termini d'un mes de forma
reglamentària, i s'hi ha presentat una al.legació en contra pel president de l'Associació de
Propietaris de la Urbanització Mont Picaio, en la qual substancialment exposa la seua
petició d'informació sobre les bases del càlcul de la tarifa i la manera de repartiment de
les quotes de les distintes categories de consumidors.
Per tal com en el cos d'escrit d'al.legacions no s'hi expressen fonaments de caràcter
legal que aconsellen de modificar el pronunciament d'aquesta Corporació, acordat el dia
30 de desembre de 1991.
El Ple de la Corporació municipal, a la vista de les actuacions seguides en
l'expedient, i d'acord amb els dictàmens emesos, per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: Desestimar l'al.legació formulada pel Sr. José Ignacio Viña Guanter,
president de l'Associació de Propietaris de la Urbanització Mont Picaio, per no esgrimir
fonaments de caràcter legal que aconsellen de modificar el pronunciament d'aquesta
Corporació de 30-12-91; ja que en l'al.legació no s'hi fa referència més que a qüestions
d'informació sobre les bases que han permès d'establir el càlcul de la tarifa; i en aquest
sentit l'expedient ha tingut la informació preceptiva i reglamentària.
SEGON: Informar favorablement l'aprovació de les noves tarifes sol.licitades sobre
la base que se'n fonamenten sobre el particular que el subministrament s'efectua per mitjà
de motors, cosa que comporta una alça palesa de les tarifes elèctriques, despesa de
personal, despeses de materials de manteniment, així com despeses de cloració, etc., i tot
això encaminat a buscar un equilibri de l'autofinançament del servei.
TERCER: Que es trameta certificat d'aquest acord dins dels tres dies següents de
la data d'adopció d'aquest, així com la tramesa de l'expedient complet a la Conselleria
d'Economia, Indústria i Comerç (Comissió de preus de la Generalitat Valenciana),
d'acord amb el que estableix l'apartat 2) del punt segon de l'Ordre de 30 de setembre de
1977, que completa el Reial Decret 2226/77 de 27 d'agost.
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PETICIÓ SUBVENCIÓ CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT
SOCIAL PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES.
Se sotmet a votació el punt i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
ratifica la seua inclusió en l'ordre del dia.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. MARGARIDA PIN explica que aquest
assumpte no es tractà per la Comissió Informativa de Serveis Socials, perquè es va
sotmetre a la comissió coordinadora del tema de la droga, creada per aquest Ple que es
reuneix cada 15 dies i en la qual són representats tots els grups. Aquesta comissió, que
tingué lloc el dia 26 d'aquest mes, dictaminà d'acollir-se a l'ordre d'ajudes que ha publicat
la Generalitat en el tema de la drogodependència, i aprovar la petició valorada en 17
milions, i s'espera que la Conselleria n'aprove el 70%, perquè la resta ja està inclosa en la
pròrroga del pressupost, l'Ajuntament. Assenyala que la Comissió coordinadora de la
droga va ser qui aprovà fer la petició a la Conselleria de Treball.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Sol.licitar una subvenció a la Conselleria de Treball i Afers Socials, per un import
de 7.282.471.-ptes. Es compromet en el supòsit de concessió a:
1. Col.laborar amb la Conselleria de Treball i Afers Socials mitjançant la
coordinació dels centres o els serveis subvencionats als programes d'actuació iniciats per
aquesta.
2. Col.laborar amb els centres socio-sanitaris públics d'atenció i prevenció de la
drogodependència de la Generalitat Valenciana.
3. No alterar la finalitat de les subvencions i realitzar l'activitat que fonamenta la
concessió.
4. Facilitar la inspecció i el control dels òrgans corresponents de la Conselleria de
Treball i Afers Socials, i, en particular, de la Direcció General d'atenció i prevenció de la
drogodependència, a fi i efecte de conèixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la
subvenció.
5. Deixar constància expressa de la condició de centre, servei o programa
subvencionat per la Generalitat Valenciana, en qualsevol relació amb tercers.

10
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN
ENGINYER EN OBRES PÚBLIQUES.
Vist que en l'oferta de treball públic per a 1990 es trobava prevista una plaça
d'enginyer en obres públiques per a la posterior contractació laboral de caràcter indefinit.
Vist que, efectuades les proves selectives avinents, l'esmentada plaça fou declarada
deserta ja que l'únic aspirant no ostentava els requisits exigits en el moment de la
presentació d'instàncies.
Vist que, en conseqüència, cal comptar amb personal que atenga aquest servei,
principalment davant de l'eventualitat de tractar-se d'una unitat minvada de recursos
humans, i, si més no, fins que siga provista mitjançant un contracte laboral indefinit, amb
nova inclusió prèvia de la plaça en l'oferta de treball públic.
Atès que dins de la normativa laboral vigent, el RD 1989/84, de 17 d'octubre i,
concretament, l'article tercer, permet la contractació laboral temporal com a mesura de
foment del treball, i s'exigeix en la contractació una durada mínima de sis mesos i no
superior a tres anys, la qual cosa podria pal.liar l'excessiva durada d'un nou procediment
de selecció, amb tots els tràmits que comporta.
Atès que el sistema de concurs 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 queden,
en conseqüència, 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, pel que fa a la selecció del
personal al seu servei.
En conseqüència, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal i amb l'informe de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que consten en l'expedient, que han de regir la
selecció d'un enginyer tècnic en obres públiques, i que ací es tenen per reproduïdes a tots
els efectes.
SEGON: La durada del contracte laboral serà de sis mesos, sense perjudici que en
atenció a les circumstàncies del servei puga ser ampliada pels períodes legalment
estipulats.
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BASES PROVISIÓ DE DUES PLACES DE CAPORALS INTERINS.
Atès que l'article 128.2 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, permet a les
corporacions locals procedir al nomenament de personal interí per a les places incloses en
l'oferta de treball públic, així com per a les vacants que es produesquen amb posterioritat,
i que aquest personal haurà de cessar automàticament quan els aspirants aprovats en la
respectiva convocatòria prenguen possessió com a funcionaris de carrera.
Atès que el Ple de la Corporació té competència per a l'aprovació de les bases que
han de regir la selecció del personal al seu servei, segons que assenyalen expressament
els articles 22.2.i) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i RD 2568, de 28 de novembre.
En conseqüència, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal i amb l'informe de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, que han de regir la selecció de dos
caporals interins de la Policia Local, i que ací es tenen per reproduïdes a tots els efectes.
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FACULTAR L'ALCALDIA PER A LA SIGNATURA ESCRIPTURA
DONACIÓ IMMOBLE PER A GUARDERIA INFANTIL.- EXPT. 29/82.
Es dóna compte i es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de Patrimoni i
Contractació.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. VILALTA vol recordar que en la Comissió
Informativa se'ls va aclarir que es referia concretament a les aules de preescolar
corresponents a Villar Palasí; pensa que hi ha un error en la proposta inicial, i demana
que es tinga en compte que es refereix a aquests terrenys i no a d'altres. L'error procedeix
de l'escrit de Patrimoni de l'Estat que es refereix a una guarderia, mentre que en realitat
els terrenys són els de les aules de preescolar de Villar Palasí.
La Sra. ALEPUZ assenyala que hi ha contradiccions en la documentació que
consta en l'expedient, ja que es parla d'una cessió al Ministeri de Treball i Seguretat
Social per a una guarderia segons la fotocòpia del Butlletí Oficial, de la construcció d'un
Preescolar de sis unitats per a Ausiàs March, i sembla que segons el que ha indicat el Sr.
Vilalta, és el Villar Palasí, però en el plànol el que està grafiat es correspondria amb el
preescolar de l'Ausiàs March que és al costat del Villar Palasí. Adverteix que en la
Comissió ja va dir que no estaven d'acord de cedir cap immoble per a guarderia. Donada
la confusió, sol.licita que l'assumpte es deixe sobre la taula.
El Sr. GARCÍA I FELIPE sol.licita, així mateix, que fa un any va assistir
acompanyat de la secretària general a la signatura de la cessió d'uns terrenys al Ministeri
de Treball per a una guarderia, títol que hi ha al Butlletí i que no signà perquè no es va
rebutjar aquesta guarderia com el Trinquet Comarcal. Quan va veure aquesta
documentació, li preguntà a la cap de la Secció de Patrimoni i Contractació, i sembla que
no es referia a la mateixa guarderia. Considera que no hi ha cap inconvenient perquè
s'autoritze a la signatura de l'Alcalde; i que l'Alcalde, quan anirà a signar, que es fixe en
què consisteix.
El Sr. VILALTA manifesta la conformitat de deixar-lo sobre la taula.
Vist el dictamen de la Comissió de Patrimoni i Contractació, i a proposta de la Sra.
Alepuz i del Sr. Vilalta, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Deixar l'expedient referit sobre la taula.
13 RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS EN L'ACORD D'EXPEDICIÓ
DE DOCUMENT ADMINISTRATIU AMB VISTES A LA FORMALITZACIÓ I
INSCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS DE L'APROVACIÓ DEL
PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ B-1 DE LA
PLATJA D'ALMARDÀ.
Vist que el Ple de la Corporació municipal, en sessió que tingué lloc el dia 31 de
juliol de 1991, adoptà entre altres acords l'expedició de document públic del projecte de
reparcel.lació del polígon B-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà, pel sistema de
cooperació i amb vistes a la formalització notarial i inscripció registral de les finques
resultants.
Vist que en el tràmit de la inscripció de les finques resultants, el Registre de la
Propietat ha detectat alguns errors materials en el document públic, en alguns dels

apartats expositius, que no afecten a la superfície i l'aprofitament de les finques
adjudicades; de manera que tot seguit se'n detallen per a procedir a la seua esmena:
A) En l'apartat expositiu I (RELACIÓ DE PROPIETARIS D'IMMOBLES DE LA
UNITAT D'ACTUACIÓ B-1 DE LA PLATJA D'ALMARDÀ, ALS QUALS NO ES
PRACTICA NOVA ADJUDICACIÓ PER MANTENIR ESTRICTAMENT LES
FINQUES QUE S'APORTEN, AMB EXPRESSIÓ DEL SALDO DEL COMPTE DE
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'ARTICLE 98 DEL REGLAMENT DE GESTIÓ
URBANÍSTICA I DE L'APROFITAMENT), per part del Registre de la Propietat cal
que conste la superfície d'aquestes finques a l'efecte d'identificació en el moment
d'inscriure les noves adjudicacions.
Per tot això, a l'enunciat d'aquest apartat expositiu I caldrà afegir-li al final "I DE
LA SUPERFÍCIE".
En conseqüència, caldrà afegir-hi la superfície que pertoque a cada finca de les
enumerades en aquesta relació de l'apartat expositiu I, on figura entre cometes l'afegit
que es fa al final de cada una d'elles, tal com detallem tot seguit:
1) COMUNITAT DE PROPIETARIS MAR AZUL I, .... "i una superfície de mil
nou-cents dos metres quadrats (1.902 m2)".
2) COMUNITAT DE PROPIETARIS MAR AZUL II, .... "i una supefície de
tres-cents quaranta metres quadrats (340 m2)".
3) HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA, SA, .... "i una superfície de vint-i-cinc
metres quadrats (25 m2)".
4) TOMAS-MÁXIMO i BERNARDO-JAIME GRAMAGE REVERT, .... "i una
superfície de sis-cents dinou metres quadrats (619 m2)".
5) MARÍA-AMPARO CALVENTE BÁGUENA, AMPARO BLÁZQUEZ
BÁGUENA i VICENTE-AMBROSIO SALVADOR PLANELLS, .... "i una superfície
de mil trenta-dos metres i cinquanta decímetres quadrats (1.032'50 m2)".
6) BARBEL-META-ELISABETH BRUNING, .... "i una superfície de cinc-cents
quaranta metres quadrats (540 m2)".
7) SERGIO MUÑOZ GARCÍA, .... "i una superfície de tres-cents seixanta metres
quadrats (360 m2)".
8) ARTUR-MICHAEL OSTER i MARÍA-ELISABETH OSTER, .... "Superfície
de tres-cents cinquanta metres quadrats (350 m2)".
9) MARÍA KONIG, .... "i una superfície de dos-cents setze metres quadrats (216
m2)".
10) WOLFGANG-BERUD SPITZER, .... "i una superfície de tres-cents
vint-i-quatre metres quadrats (324 m2)".
11) RUDI-GERHARD SCHARDT, .... "i una superfície de cinc-cents quaranta
metres quadrats (540 m2)".
12) EMIL-JAKOB KRONER, .... "i una superfície de cinc-cents quaranta metres
quadrats (540 m2)".
B) En la segona relació que figura en aquest apartat expositiu I (DADES
PERSONALS DELS TITULARS DE FINQUES AFECTADES A LA UNITAT
D'ACTUACIÓ B-1 DE LA PLATJA D'ALMARDÀ DE SAGUNT QUE QUEDEN
MODIFICADES, ON S'ADJUNTA ULTERIORMENT UNA NOVA FINCA DE
REEMPLAÇAMENT), s'ha omès una de les titulars, però s'ha esmenat l'errada en aquest
acte. La titular omesa és la Sra. Josefina Pérez Ribelles, que ha de figurar en la relació a

continuació del Sr. MIGUEL ANDREU BELTRÁN, segons es detalla tot seguit entre
cometes:
" -Sra. JOSEFINA PEREZ RIBELLES, major d'edat, casada amb el Sr. Antonio
Abad Serrano, veïna de Sagunt, c/ Raseta, 2, amb DNI 19.018.283"
C) En l'apartat expositiu II (RELACIÓ DE FINQUES QUE APORTEN ELS
PROPIETARIS AFECTATS PER LA REPARCEL.LACIÓ URBANÍSTICA DE LA
UNITAT
D'ACTUACIÓ
DEL
POLÍGON
B-1
DE
LA
PLATJA
D'ALMARDÀ-SAGUNT), en la finca aportada núm. 8, propietat del Sr. Amadeo
Muñoz Borja, se'n descriu com a independent, quan realment és porció segregada d'una
altra major pel límit est en la part que li afecta de la reparcel.lació. Per tot això, tindrem
el següent:
On diu: "8.- AMADEO MUÑOZ BORJA. SOLAR, abans terra amb tarongers, al
terme de Sagunt, partida de Montiver Almardà, amb una superfície de cent noranta-cinc
metres i cinquanta decímetres quadrats (195'50 m2). Limita: al nord, amb Miguel Alepuz
Rubio; sud, Peregrín Sanchis; est, Juan Sánchez Amores, sèquia del Rei en mig, abans
Álvaro Nadal; oest, Francisco Almenar".
Ha de dir: "8.- AMADEO MUÑOZ BORJA. SOLAR, abans terra amb tarongers,
al terme de Sagunt, partida de Montiver-Almardà, amb una superfície de cent
noranta-cinc metres i cinquanta decímetres quadrats (195'50 m2). Limita: nord, Miguel
Alepuz Rubio; sud, unitat reparcel.lable A-3; est, Juan Sánchez Amores, sèquia del Rei
en mig; oest, resta de la finca de la qual se segrega.
Aquesta finca se segrega al límit est, la inscripció separada de la qual se sol.licita
de la següent finca matriu:
RÚSTIQUES.- Tres fanecades o vint-i-quatre àrees noranta-tres centiàrees de
terra amb tarongers a la partida de Montiver-Almardà d'aquest terme de Sagunt que
limita al nord amb terres d'Enrique Marqués, sud, Peregrín Sanchis, est, Àlvaro Nadal i
oest, Francisco Almenar".
Els apartats d'"Inscripció" i "TÍTOL" d'aquesta finca aportada núm. 8, quedaran en
els mateixos termes, si bé en "Inscripció", en parlar del número de finca, serà el 5.726 i
no 5.276 com figurava anteriorment per un error de transcripció, que en queda esmenat
en aquesta.
D) En l'epígraf denominat "SUPERFÍCIE TOTAL" es diu textualment: "Aquesta
unitat reparcel.lable s'extén sobre una superfície total de quaranta-sis mil vint-i-set metres
quadrats (46.027 m2)".
Per part del Registre es considera avinent, a l'efecte de procedir a l'agrupació i
segregacions posteriors, que es faça menció a aquella part del total que es troba
consolidada; per la qual cosa caldrà afegir a continuació en l'esmentat epígraf de
"SUPERFÍCIE TOTAL" el que tot seguit s'especifica entre cometes:
"estant consolidats un total de dotze mil cinc-cents seixanta-set metres quadrats
(12.567 m2), dels quals corresponen sis mil set-cents setanta-vuit metres i cinquanta
decímetres quadrats (6.788'50 m2) a superfícies que no són objecte de nova adjudicació i
cinc mil set-cents setanta-vuit metres i cinquanta decímetres quadrats (5.778'50 m2) a
camins, segons que consta en les determinacions del projecte de reparcel.lació".
E) Finalment, i vista l'existència de finques que no van a ser objecte de nova
adjudicació per tal com es conserven les propietats primitives, en l'epígraf denominat

"AGRUPACIÓ" caldrà intercalar entre el paràgraf corresponent a l'últim punt i a part
(que comença "SÒL URBÀ", integrat a...) i el paràgraf corresponent al punt final
d'aquest epígraf (que comença "En aquesta finca agrupada subsisteixen...), el següent
text que es detalla tot seguit entre cometes:
"En la finca agrupada a l'efecte registral hi ha edificacions que per estar
construïdes d'acord amb el planejament no seran objecte de nova adjudicació, i se'n
conservaran les propietats primitives, segons que disposa l'art. 89.1 del Reglament de
Gestió Urbanística, conformement amb l'art. 99.3 de la Llei del Sòl. Aquestes finques són
les que pertanyen a la primera relació de propietaris que figura en l'apartat expositiu I
d'aquest document".
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Activitats, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Practicar les rectificacions en els termes anteriorment expressats, que ací es tenen
per reproduïdes a tots els efectes, per tal com es tracta d'errors materials, d'acord amb el
que disposa l'art. 111 de la Llei de Procediment Administratiu.
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DECLARACIÓ RUïNA IMMOBLE C/ ASUCACH DELS DOLORS, 2.
Vist que per Resolució d'Alcaldia amb data 17 de gener de 1992, es feia palès als
propietaris, inquilins i titulars de drets reals, si n'hi haguera, l'inici de l'expedient de
declaració de ruïna de l'immoble situat al carrer Asucach dels Dolors, núm. 2, d'aquesta
ciutat; segons que estableix l'article 18 del vigent Reglament de Disciplina Urbanística i
sobre la base dels fonaments recollits en els informes dels Serveis Tècnics Municipals,
que especifiquen que l'immoble presenta danys que no són reparables tècnicament pels
mitjans normals.
Notificacions practicades mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, tal com determina l'art. 80 de la Llei de Procediment Administratiu, per tal
com es desconeix el propietari i el domicili.
Atès que l'art. 183 de la vigent Llei del Sòl estableix en el punt 1r. que quan alguna
construcció o part d'ella estiguera en estat ruïnós, l'Ajuntament, d'ofici o a instàncies de
qualsevol interessat declararà el total o parcial enderroc, amb l'audiència prèvia del
propietari i dels habitadors, excepte 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: "Danys no reparables
tècnicament per mitjans normals".
Per tot això i segons el que 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 carrer Asucach dels
Dolors, núm. 2 d'aquesta ciutat.
SEGON: Ordenar als propietaris del referit immoble núm. 2 del carrer Asucach
dels Dolors, el seu enderroc; s'hauran d'iniciar aquestes obres en un termini no superior a
TRENTA DIES comptadors des de l'endemà a la notificació d'aquest acord. Obres que
hauran d'estar emparades en el corresponent projecte d'enderroc, redactat per tècnic
competent i visat pel Col.legi Professional corresponent 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 obres d'enderroc, aquestes seran dutes a terme per aquest Ajuntament de

forma subsidiària, i li repercutiran les despeses que n'origine, segons el que disposa l'art.
223 de la vigent Llei del Sòl i l'art. 104 i ss. de la Llei de Procediment Administratiu.
QUART: Que es procedesca a practivar notificació d'aquest acord, mitjançant la
corresponent publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com determina l'art. 80
de la Llei de Procediment Administratiu, ja que es desconeix el propietari del referit
immoble i el seu domicili.
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ACORD MARC AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PER
A
LA
FORMACIÓ
DE
PERSONAL,
INVESTIGACIÓ,
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I TÈCNIC I D'EXTENSIÓ DE LA
CULTURA.
Es dóna compte i es llegeix el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, i,
obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS assenyala que aquesta proposta, en
principi no compromet ni econòmicament des del punt de vista organitzatiu. Es tracta
d'un Conveni marc general com a continució de la col.laboració entre ambdues
institucions, de manera que hi ha un Conveni per a les anàlisis d'abocaments a la xarxa de
clavegueram del municipi. Aquest Conveni general haurà de desenvolupar-se
posteriorment amb convenis específics per a redacció de projectes d'infrastructures,
cursos de formació de postgraduats o tècnics de la casa, etc., segons la seua
corresponent consignació pressupostària.
El Sr. GIL pregunta quant van a costar els convenis.
El Sr. TABARÉS aclareix que en aquest cas el que es fa és contractar els serveis
de la Universitat Politècnica de València i aquesta es comporta des del punt de vista
contractual com una empresa, això passa per exemple amb el contracte d'anàlisi
d'abocaments, que implica un temps, una organització, unes anàlisis determinades, el
material, desplaçaments, etc. Però és evident que els costos sempre són més baixos que
si es feren amb una empresa privada, ja que es treballa amb becaris, tot potenciant en
definitiva la col.laboració entre becaris investigadors i altres, amb l'Ajuntament; el cost
econòmic es definirà concretament en els convenis.
D'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar el text de l'acord marc entre aquest Excm. Ajuntament i la Universitat
Politècnica de València que s'adjunta a l'expedient, que ací es té per reproduït a tots els
efectes, i que té per objecte l'establiment d'un marc d'actuació per a la col.laboració entre
la Universitat Politècnica de València i aquest Ajuntament en activitats de formació de
personal, investigació científica, de desenvolupament tecnològic i tècnic i d'extensió de la
cultura, a través de les escoles, facultats, departaments i instituts de la Universitat
Politècnica de València.
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CONCESSIÓ MORATÒRIES PÒSIT MUNICIPAL.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes elles s'ajusten al que preveuen els articles 43 i 44 del
vigent Reglament de Pòsits; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del negociat del Pòsit, per unanimitat, S'ACORDA:
La concessió de moratòries del Pòsit Municipal, amb l'obligació d'ingressar el 25%
del préstec i els interessos meritats, als prestataris següents:

- Expt. 19/92.- Sr. Antonio Climent Llorens.
- Expt. 20/92.- Sra. Remedios Graullera Marco.
- Expt. 42/92.- Sr. Francisco Ariza Martínez.
- Expt. 43/92.- Sr. José Ariza Martínez.
- Expt. 968/92.- Pico Sobrino Narro.
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MOCIÓ CDS SOBRE RETIRADA DE LA FUTURA LLEI REGULADORA
DE LES RELACIONS CONTRACTUALS ENTRE EMPRESARIS I
TREBALLADORS.
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.
Es llegeix la moció presentada pel portaveu del Centre Democràtic i Social, amb la
qual es proposa:
""Que se'n retire pel Govern Socialista del Parlament la nova Llei Reguladroa de
les Relacions Contractuals entre Empresaris i Treballadors per considerar regressiva,
sobretot pel que fa al temps treballat per a cobrar la desocupació, així com el retall en el
període amb dret a desocupació.
Davant d'açò, el CDS considera una política tant econòmica com laboral altament
regressiva, per als interessos dels treballadors, la duta a terme pel Govern Socialista de
Felipe González.
Una política econòmica i laboral que es recolza en la política de convergència de la
cimera de Maastrich.
El CDS considera que no es pot demanar més sacrificis als treballadors mentre que
no hi haja un sacrifici igual o major per part de qui ens governa, siguen del signe que
siguen. No es pot demanar que els treballadors continuen estrenyent-se el cinturó mentre
els polítics tenen sous milionaris, no se'ls pot demanar als treballadors més sacrificis
econòmics, mentre els parlamentaris del PSOE estan demanant més augments de sou
perquè amb 400.000 pessetes al mes no tenen prou. No es pot demanar més sacrificis als
treballadors quan en paraules del senyor Solchaga aquest és un país on la gent sense
escrúpols es pot fer ràpidamet milionària, en aquest plantejament coincidiria temps
després Jordi Pujol.
És clar que quan Solchaga es referia a l'enriquiment ràpid s'estava referint a
Ibercop, als Juan Guerra, als Mariano Rubio, els Boyer, als casos Naseiros, als García
Valverde, i aicí un llarg eccètera, ja que el CDS, a l'igual que la resta d'espanyols que es
guanyen dia a dia el pa amb la suor del seu front, té molt clar que treballant ningú no es
fa ric.
Per tot això, el CDS proposa al Ple:
1.- Que s'envie aquest acord, si se'n considera oportú, al president del Govern, al
presidnet de la Generalitat, al ministre d'Economia i Hisenda i al ministre de Treball.
2.- Que es preste l'ajuda econòmica necessària als sindicats perquè puguen
desplaçar-se a València, junt amb el major nombre de treballadors possibles a
manifestar-se contra la nova Llei a aprovar pròximament.""
En vista d'això, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del CIPS, EU, PP i
CDS, i 7 vots en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
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MOCIÓ DEL CDS SOBRE EMPRESES NETEJA URBANA.

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 unanimita es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel portaveu del CDS, segons la qual:
"El CDS considera que l'empresa de neteja urbana (SAUSA) té unes relacions
contactuals amb el nostre AJUNTAMENT, relacions contractuals que no signifiquen
convertir en cap cas l'empresa de neteja urbana en una possessió dels governs municipals
de torn.
A hores d'ara, el CDS considera urgent d'establir un debat públic amb llum i
taquígrafs, on s'aborden aspectes tan importants com ara:increments de personal
incontrolats, estat general de la maquinària, revisions pendents de preus, obertura del nou
abocador, funcions i personal a càrrec de la nova agranadora, que es done una
contestació clara del per què i per a què s'està duent a terme una auditoria en SAUSA.
Al nostre parer aquests motius justifiquen de sobra la convocatòria d'un Ple
municipal monogràfic, on s'informe i debata si hi haguera lloc, sobre la situació real de
l'empresa i sobretot sobre el futur de la recollida d'escombraries i neteja urbana a la
nostra ciutat".
En vista d'això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita i en conseqüència que per part de
l'Alcalde-President es convoque un Ple extraordinari per a debatre la situació de
l'Empresa de Neteja Urbana, SA, SAUSA, en relació amb els contractes subscrits amb
aquest Ajuntament i futur dels serveis d'aquest municipi.
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MOCIÓ DEL CDS SOBRE CREACIÓ COMISSIÓ REHABILITACIÓ
TEATRE ROMÀ.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel portaveu del CDS, segons la qual:
""Creació d'una Comissió mixta (tècnica-política) que comprove el grau de
compliment o incompliment dels acords entre Conselleria i el nostre Ajuntament, pel que
fa a rehabilitació del Teatre Romà.
El Centre Democràtic i Social considera que hi ha motius més que suficients per a
pensar que aquests acords s'estan incomplint. Considerem que s'està incomplint l'acord
sobre el manteniment de capacitat de les grades, igualment considerem que s'està
incomplint la volumetria de l'escenari.
El CDS també considera importantíssim que l'Ajuntament estiga informat en tot
moment de l'aparició de restes arqueològiques, com ha succeït amb l'aparició de capitells,
sense que si més no el CDS se n'haja assabentat, d'aquesta troballa, per les vies
reglamentàries.
Per tot això sol.licitem la creació d'aquesta Comissió Mixta que inspeccine el grau
de compliment o incompliment dels acords Conselleria-Ajuntament.""
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CORTÉS manifesta que el CDS pensa que
s'està incomplint, ja que no s'han rehabilitat les grades laterals i les grades del críptic
pòrtic; la volumetria i la tipologia no s'hi respecten d'acord amb la clàusula segona de
l'acord de Conselleria-Ajuntament, en elevar els tres semicercles fins una altura de 6
metres. Segons el que s'exposa, demanen una comissió mixta tècnico-política, per a fer

un seguiment del compliment dels acords que en el seu moment es dugueren a terme
entre la Conselleria i l'Ajuntament.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que va a aprofundir més davant el conveni
existent entre l'Ajuntament i la Conselleria. S'ha de complir fidelment el contingut del
Conveni, cosa que s'està fent al marge d'altres termes que s'hi parlaren i que no consten
en el contingut. A l'Alcalde li indica que exigesca el seu compliment i sol.licita que, per a
agilitar la constitució de la Comissió, n'indiquen avui els membres.
La Sra. PIN contesta al Sr. Cortés que aquesta Comissió ja és constituïda en la
Fundació de Cultura i que és formada per polítics i tècnics en la qual ell és membre de la
Fundació de Cultura tot i que no assisteix a les reunions. Aquesta Comissió és la que ha
de dur el seguiment del Teatre Romà. La Fundació, casualment, en la reunió que tingué
lloc ahir, acordà de tractar a porta tancada -el dissabte dia 11- diversos temes, com són
ara estatuts i política cultural del municipi, i podria incloure's el seguiment del Conveni
del Teatre Romà.
El Sr. ARMERO manifesta la intenció de fer complir el Conveni segons l'acord
entre l'anterior Alcalde i l'anterior conseller, però hi ha altres mitjans i per a això el que
no creu necessari és de crear una altra comissió més ja que tindria les mateixes funcions
que la Fundació i es va a recórrer als mateixos tècnics.
El Sr. CORTÉS replica que li és indiferent que tracte aquest tema una comissió
integrada en la Fundació de Cultura o una altra independent, però no considera adequat
que siguen els mateixos tècnics de la Conselleria els qui vagen a valorar si s'ha complert
o no el que s'ha convingut entre la Conselleria i l'Ajuntament, i per tant considera que els
tècnics que informen sobre aquest aspecte han de ser de Sagunt.
La Sra. PIN replica al Sr. Cortés que és part de l'Ajuntament, i per això ha de ser
la Fundació de Cultura qui assumesca aquest tema, de manera que està oberta perquè hi
puga assistir qualsevol regidor dels grups polítics. Respecta que els tècnics siguen de
l'Ajuntament i admet que puga anar qualsevol tècnic que vulga. El Sr. Lluesma és
membre de la Fundació en representació del CIPS, tot i que és oberta perquè hi
assistesca qualsevol altre polític, i que hi vinguen els tècnics de l'Ajuntament, per
descomptat, perquè la Fundació és municipal.
El Sr. GARCÍA I FELIPE recorda que la reforma del Teatre Romà plantejà una
gran polèmica i el govern municipal va decidir finalment atorgar la llicència d'obra
condicionada, lògicament, a una sèrie de modificicacions. Fa una dies preguntà a un
ciutadà de Sagunt, que havia estat d'acord amb la reforma, què li pareixia, i li contestà
que no li pareixia bé el que havien fet amb les grades. Açò l'ha inquietat, i per això
pregunta al govern municipal: ¿senyors del govern, Sr. Alcalde, Sra. Pin Arboledas -que
sembla que es vol arrogar la representativitat del Ple municipal sobre aquest tema- han
fet un seguiment d'acord amb el que s'estipula en el Conveni de la reforma del Teatre
Romà? Indica que no fa falta que li contesten però que vol insistir que es cree una
comissió especial amb assistència de tècnics municipals, de la mateixa manera que fa el
Parlament, que, davant els problemes, creen una comissió, de manera que s'ha d'emetre
un dictamen en el termini màxim d'un mes o quaranta-cinc dies, a fi d'evitar més errors o,
diguem-ne, més erosions en el patrimoni històric cultural del Teatre Romà.

El Sr. CORTÉS reitera que tant li'n fa que es cree una comissió o que actue la de
Cultura. L'important és que es responsabilitze d'aquest tema. Reitera la necessitat que hi
hagen tècnics de l'Ajuntament i tècnics de fora, i que hi ha incompliments que espera que
no els haurà de lamentar. Recorda que es digué que es faria una rehabilitació integral de
tot el castell, es demanà moltes vegades que es començara al contrari, primer la
restauració de les muralles i la restauració del museu, però s'ha començat per on la
Conselleria ha volgut.
El Sr. ARMERO insisteix en el fet que no cal crear una altra comissió ja que hi ha
excessives comissions en aquest Ajuntament. No vol assumir cap representativitat
especial en el tema. El que sí que assumeix el seu grup és el plantejament, és a dir que es
complesca el que s'ha convingut. Pel que fa al fet que a la Comissió volen que
s'incorporen tècnics que no siguen jutge i part, ho accepten, de manera que s'ha d'emetre
un informe d'allò més breu possible, però no s'han de crear més comissions, ja que al final
la mateixa persona pertany a tres comissions per al mateix objectiu i això no té molt de
sentit.
La Sra. PIN assenyala que el seu grup no accepta de crear una nova comissió, però
sí que acceptarien la moció si es diguera que la Fundació Municipal de Cultura
inspeccionara el grau de compliment o d'incompliment dels acords entre la Conselleria i
l'Ajuntament, i que s'incorporen a aquesta comissió els tècnics municipals que es
cregueren convenients.
El Sr. CORTÉS accepta la proposta, però sol.licita un recés d'un parell de minuts
per a posar-se d'acord, perquè considera que atesa la gravetat del tema és convenient la
unanimitat.
En aquests moments, a les 19 hores i 30 minuts, l'Alcaldia suspèn la sessió, que
se'n reprèn a les 19 hores i 45 minuts.
El Sr. ARMERO diu: "En definitiva, és translladar l'acord que de forma breu, en
temps, hem establert els portaveus i que es tradueix en el següent: convocar de forma
extraordinària la Fundació de Cultura per a abordar el compliment o no complimnet -la
situació en què es troba el compliment de l'acord- del nostre Ajuntament amb
Conselleria, respecte al Teatre Romà a la qual a aquesta reunió assistiran els tècnics que
els grups creguem necassaris i que al mateix temps es comprometes a establir o emetre
un informe en el termini d'un mes -o inclús de menys temps- perquè es puga veure en el
següent Ple. Aquest és l'acord a què hem arribat i que volem que es reflectesca".
El Sr. GARCÍA I FELIPE diu: "Simplement un aclariment, incloure per a aquest
tipus de comissió, el Sr. Lluesma substituir-lo pel Sr. Gil".
La Sra. PIN diu: "Jo vull dir com a presidenta de la Fundació que no fa falta
substituir a ningú. Jo convoque el Sr. Lluesma i el Sr. Gil".
Vista la proposta alternativa d'esmena a la moció elaborada de comú acord entre
els distints grups polítics i sotmesa a votació per l'Alcaldia, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:

Que la inspecció sobre el grau de compliment o incompliment dels acords entre
Conselleria i el nostre Ajuntament pel que fa a rehabilitació del Teatre Romà s'efectue en
el si de la Fundació Municipal de Cultura amb l'assistència dels tècnics tant municipals
com del municipi que es creguen convenients.
20
MOCIÓ D'EU SOBRE IMPACTE AMBIENTAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA.
Se sotmet a votació el punt, i 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.
Es llegeix la moció presentada per Esquerra Unida, segons la qual:
""Exposició de motius. El proppassat dia 5 de març entrà al nostre Ajuntament la
notificació de la Conselleria de Medi Ambient de la Declaració d'Impacte Ambiental del
Pla General d'Ordenació Urbana, el qual, segons diu textualment:
"Es considera acceptable, amb l'únic efecte ambiental, la revisió del Ple general
municipal de Sagunt amb les mesures correctores i pla de vigilància ambiental
desenvolupats en l'estudi d'impacte ambiental i amb les condicions següents:"
A continuació exposa cinc condicionants, dos dels quals estan assenyalats per la
Direcció General de Protecció Ciutadana en el seu informe; no obstant això, aquesta
mateixa Direcció General féu una sèrie de consideracions respecte al risc econòmic que
no queden recollits en la notificació de la Conselleria. El motiu podria ser la pèrdua en el
trajecte, des de la seu de la Direcció General de Protecció Ciutadana fins la Conselleria
de Medi Ambient de part d'aquest informe. En l'apartat de risc químic diu el següent:
Risc químic: El municipi de sagunt compta en el seu terme municipal i més
concretament al polígon industrial del Port amb uan empresa de fabricació de fertilitzants
agrícoles -ENFERSA S.A.- que per el volum d'activitat i el risc que aquesta presenta es
troba afectada pel RD 886/88. La seua ubicació al Port redueix el risc per al nucli de la
població, però ha de tenir-se en compte per la possible ocurrència d'accidents majors,
deixar lliure una zona d'intervenció de 500 m i considerar una zona d'alerta de 1000 m.
Una vegada que l'Ajuntament posseeix el text complet, i:
Ateses les característiques d'algunes de les empreses i activitats que hi ha i es
realitzen des dels mateixos molls del Port, fins el terme de Petrés (algunes d'alt risc i
altres altament contaminants).
Atesa la necessitat de salvaguardar la seguretat i benestar tant dels propis
treballadors, com de la resta de ciutadans.
Atès que hem de garantir un desenvolupament industrial i econòmic adient,
harmoniós i planificat, i evitar la contaminació i la degradació del medi ambient, i, així
mateix, evitar les actuacions temeràries que puguen estrènyer el desenvolupament de les
distintes direccions econòmiques.
Atesa, en resum, la necessitat de garantir el futur i la qualitat de vida dels ciutadans
de Sagunt.
Proposem el Ple de l'Ajuntament, per si s'hagueren de fer les degudes correccions
al PGOU, la proposta d'acord següent:
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt, acorda trametre a la Conselleria de Medi
Ambient, el text íntegre de la Direcció General de Protecció Ciutadana de 21 de gener de
1992, així com la ubicació exacta de les fàbriques d'adobs, oxigen i gasos liquats, les de
procediments químics en general i la de ciment, així com la seua capacitat de producció,
emmagatzematge i projectes d'ampliació sol.licitats. Perquè, en vista d'aquests, considere

si l'informe emès el 27 de febrer de 1992 pel cap del Servei de Programació i Avaluació
de l'Impacte Ambiental, haguera de modificar-se en algun sentit.""
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN manifesta que la
informació de la Conselleria de Medi Ambient feia referència a una sèrie de qüestions pel
que fa a inundacions, informe de carreteres, RENFE, etc. En l'informe de protecció
ciutadana hi havia una errada perquè part de l'informe respecte al punt concret de risc
químic estava omès a causa d'una mala fotocòpia, i concretament pel que fa a nucli fins
els mil metres. Així mateix, pretén una petita esmena a la moció, i és que a més del que
es demana a la Conselleria de Medi Ambient s'afegesca que donara explicacions respecte
al significat del que indica de deixar lliure una zona d'intervenció de 500 metres i
considerar la zona d'alerta de 1000 metres; de manera que s'haurien d'aclarir què és el
que es pot fer o no, i què haurien de fer.
Sotmesa a votació l'esmena d'EU, és aprovada per unanimitat.
En vista d'això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Trametre a la Conselleria de Medi Ambient el text íntegre de la Direcció
General de Protecció Ciutadana de 21 de gener de 1992, així com la ubicació exacta de
les fàbriques de: adobs, oxigen i gasos liquats, les de procediments químics en general i la
de ciment, així com la capacitat de producció, emmagatzematge i projectes d'ampliació
sol.licitats. Perquè en vista d'aquests considere si l'informe emès el 27 de febrer de 1992
pel cap del Servei de Programació i Avaluació de l'Impacte Ambiental, haguera de
modificar-se en algun sentit.
SEGON: Sol.licitar de la Conselleria de Medi Ambient que explique el significat de
la zona d'intervenció de 500 metres i la d'alerta de 1000 metres.
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MOCIÓ D'EU SOBRE ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL DE LES
OBRES REALITZADES PEL PORT AUTÒNOM DE VALÈNCIA AL PORT
D'AQUESTA CIUTAT.
Se sotmet a votació el punt, i d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada per Esquerra Unida, segons la qual:
""Exposició de motius. Les obres que està realitzant el Port Autònom de València
al Port, són d'una tal envergadura que molt segurament van a provocar modificacions a la
costa i als corrents marins, tant al nord com al sud d'aquest. Sense prejutjar les
característiques d'aquestes modificacions, és de gran interès per a Sagunt i també per als
municipis limítrofs, conèixer amb el major detall possible, tant els efectes sobre les
nostres costes, com sobre la qualitat de les aigües. Per això, i a pesar que el Decret
162/1990 de 15 d'octubre de la Generalitat Valenciana, no obliga els ports d'interès
general, com és el nostres cas, a un estudi i una avaluació d'impacte ambiental, és del tot
convenient la seua realització, tot actuant en conseqüència abans que trobar-nos amb
sorpreses i situacions irreversibles, tan desagradables encara en el passat recent.
Per tant, proposem al Ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord:
El Ple de l'Ajuntament de Sagunt acorda sol.licitar a la Conselleria de Medi
Ambient la realització d'un estudi i avaluació de l'impacte ambiental, de les obres en
execució, pel Port Autònom de València, al port de Sagunt, i la concreció de les mesures
correctores que pertoques.""

En vista d'això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
22 MOCIÓ D'EU SOBRE ESMENA NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLE
GENERAL.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada per Esquerra Unida, segons la qual:
"Exposició de motius. En les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació
Urbana, en la secció 5a, l'apartat A.183, preveu els usos que es poden desenvolupar
sobre la zona portuària, i en concret en el Moll Nord N.3, el d'emmagatzematge a la
menuda fins els graus 3/4, gradació clarament excessiva si tenim en compte la proximitat
de la poblaicó i de les platges, a la qual cosa caldria afegir la ja altíssima gradació de la
zona sud portuària grau 3/5, on s'autoritzen tot tipus d'usos i activitats.
Per tot això proposem al Ple de la Corporació la proposta d'acord següent:
Trametre a la COPUT una esmena en la qual es reduesca la qualificació de la zona
del Moll Nord, N.3, al grau 3, d'acord amb la seua ubicació.""
Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS manifesta quant a les mocions
presentades per Esquerra Unida que la primera moció s'ha votat a favor evidentment
perquè no hi ha cap problema de trametre aquesta documentació de la Direcció de
Protecció Ciutadana perquè en relació amb el seu informe, trametre'l a la Conselleria de
Medi Ambient i que valore aquest informe. En relació amb la segona moció quant a la
valoració, l'estudi i la valoració de l'impacte ambiental de les obres que fa el Port
autònom al Port Marítim de Sagunt, la zona del Port vol aclarir com es diu en l'exposició
de motius de la moció que tant la normativa que hi ha del govern central com els
reglaments de la Comunitat Autònoma i que eximeixen o limiten i permeten les obres
d'infrastructures de ports autònoms que no tinguen estudi d'impacte ambiental, i d'altra
banda es podria argumentar el fet que és el propi Pla General i el seu estudi d'Impacte
Ambiental el que defineix les actuacions o delimita les actuacions quanat a l'ordenació
urbanística o ordenació territorial en relació amb el Port Autònom. Per tant no hi ha cap
problema tampoc de requerir o sol.licitar a la Conselleria del Medi Ambient que aclaresca
l'assumpte i si ho creu necessari, que exigesca l'estudi d'avaluació d'Impacte Ambiental.
Ara bé, pel que fa a la tercera moció ha de dir que el que es proposa, el que es valora és
la disminució d'un grau en relació amb les activitats que es poden fer al Moll Nord
número 3 del projecte del Pla General aprovat provisionalment per aquest Ajuntament al
novembre, es proposa disminuir el grau de tipus d'activitats de 3-4 a 3, en concret.
Aleshores, això significa -al nostre parer- una modificació puntual del Pla General en
relació amb aquest tema. Indica que el seu grup no té cap inconvenient d'estudiar el
tema, i així s'ha comentat alguna vegada en la Comissió d'Urbanisme; per tant, en principi
van a abstenir-se per la forma i el procediment d'aquesta moció, en la pròxima Comissió
d'Urbanisme se'n valorarà.
El Sr. PELAEZ manifesta que el Partit Popular aprovà el Pla General de Sagunt
tot matisant que mai no es posaria res que passara del Grup 3 en les activitats que es
pogueren muntar en el terme de Sagunt. Els estranyà exageradament de trobar que els
apareixia el Grup 4, de manera que no saben si per equivocació o una altra raó. Volen

que hi desaparega el Grup 4 automàticament. Per això proposa en aquest Ple que
s'aprove o bé en la Comissió Informativa com proposa el Sr. Tabarés, es deixe concretat
el Grup 3 com s'aprovà en principi en el projecte.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN explica que la zona on hi ha ubicada la gradació 3-4 és
una zona que hi ha contigua a les platges, i per donar una idea de què és la gradació 3, 4
o 5, és a dir en el nomenclàtor les úniques activitats que hi ha amb el grau 5 són:
extracció i transformació de minerals radioactius, producció d'energia electronuclear,
fabricació i distribució de gas, fabriació d'explosius i pirotècnia; i que açò siga l'únic que
es pot fer al costat de la platja els pareix excessiu, de manera que no haurien de posar-se
al costat de la platja unes activitats del calibre que hi ha reflectides en el Pla, i per això
d'ha de veure la forma tècnica per a esmenar aquest tema.
El Sr. GIL assenyala en primer lloc al Sr. Tabarés que efectivament en les
comissions d'Urbanisme aquest tema s'ha tractat però quan en els plànols era fixat ja el
Grau 4, per la qual cosa aquesta qualificació s'ha posat sense saber-ho l'oposició, ja que
no figurava en la primera documentació que se'ls lliurà. S'ha dit que en cap moment
s'admetia que hi haguera dins de l'àrea dels dos quilòmetres cap grau que sobrepassara el
3, i n'aparegué com per art de màgia, perquè en la primera documentació tramesa als
regidors, insisteix, això no apareixia. Precisament, el CIPS no aprovà el Pla perquè no
estava bé quan estaven ells en el govern, continuen pensant que tampoc no estava bé
després, seria una incongruència que admeteren la qualificcaió del Grau 4 en un lloc on
en principi ells no admeteren cap d'aquestes qualificacions. Lògicament, si açò es
modifica ara, es va a veure obligada la Corporació a fer una modificació puntual del Pla
General. Al Sr. Tabarés li indica de nou l'actitud que haurien de prendre, però ells volen
que aquest Grau 4 desaparega i per tant van a aprovar la moció com l'ha presentada
Esquerra Unida. Vol assenyalar que dies enrere va estar descarregant ciment al detall un
vaixell sense llicència a la zona del moll nord, insisteix que a més de no tenir una llicència
d'activitat i no creu que l'Equip de govern haja fet res en contra d'aquesta actuació, quan
s'estan lesionant els interessos d'una empresa del nostre municipi.
El Sr. CORTÉS manifesta que malgrat que no està d'acord amb alguns punts del
Pla General, al final l'aprovà però considera imprescindible que almenys es complesca el
que s'aprovà. Independentment d'això, qualsevol proposta que hi faça qualsevol grup de
l'oposició que vaja a millorar les condicions del Pla pel que fa a ecologia o medi ambient
tindrà el suport, encara que menut, del CDS.
El Sr. TABARÉS assenyala al Sr. Pelaez que a l'hora de fer les declaracions tinga
una mica de memòria respecte al que manifestà aleshores, perquè es corre el risc de
preocupar la població quan efectivament tots els que són ací tenen com a objectiu
preveure els problemes relacionats amb la salut pública o el medi ambient. Li sorprèn, per
exemple, que el Sr. Pelaez diga que ell mai no ha manifestat que anara a permetre la
instal.lació d'empreses que segons el nomenclàtor de la Generalitat té la gradació número
4, quan fa poc de temps passà per la Comissió Informativa la instal.lació en el polígon
Sepes d'una empresa que té la gradació número 4. Per que fa al que ha manifestat el Sr.
Marcel.lí Gil, representant del CIPS, no va a entrar en el que ha dit que per art de màgia
apareixen unes coses que abans no estaven. Evidentment la documentació vàlida és la
que està diligenciada en la Comissió Territorial d'Urbanisme i que es coneixia amb temps.
Admet de no creure que siga el millor Pla o el Pla ideal per a Sagunt, però és, sobretot,

un bon Pla. Quant a medi ambient i salut pública s'estableix una Ordenança General
d'Usos i Activitats, el Pla General ordena territorialment el model de ciutat que es vol i
l'Ordenança General d'Usos i Activitats ordena el tipus d'instal.lacions industrials i
d'activitats en general que es vol al nostre municipi, tot i saber perfectament que es tenen
unes estructures heretades.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS,
i 11 abstencions del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
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MOCIÓ D'EU SOBRE REDUCCIÓ DE PLANTILLA ALS CENTRES
PÚBLICS.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada per Esquerra Unida, segons la qual:
""La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el dia 11 de març de 1992 publicà
en el DOGV l'Ordre per la qual es modifiquen les plantilles dels centres públics de la
Comunitat Valenciana, així com les característiques d'algunes places d'aquests centres.
La notificació d'aquesta Ordre arribà al nostre municipi fora de termini, tot
impedint, per tant, que el Consell Escolar Municipal (CEM) poguera elevar les
recomanacions que considerara oportunes davant les modificacions que l'esmentada
Ordre planteja.
D'aquesta manera, s'ha produït un menyscabament en l'exercici de les funcions que
legalment té assignades el CEM.
Esquerra Unida vol ressaltar que les reduccions o les modificacions que afecten el
nostre municipi signifiquen el 10% del total plantejat en la província de València i que es
van a dur a terme sense que fins el moment es coneguen els criteris que guiaran la posada
en marxa de la Reforma del Sistema Educatiu. Desconeixem en el nostre municipi quins
centres seran destinats a l'Educació Secundària Obligatòria. Desconeixem quan es
generalitzarà l'escolarització per a xiquets i xiquetes de tres anys. Desconeixem quines
seran les plantilles dels centres educatius. Sí que no resulta, en canvi, conegut el greu
problema de massificació que afecta als ensenyaments mitjans i que ni tan sols la
realització del nou institut va a solucionar.
Per tot això, Esquerra Unida proposa al Ple municipal l'acord següent:
1) Exigir del conseller de Cultura, Educació i Ciència la paralització de les
reduccions de plantilles dels centres públics del nostre municipi.
2) Exigir del conseller de Cultura, Educació i Ciència informació sobre les
previsions que per al nostre municipi té en relació amb la progressiva posada en marxa de
la Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ESPARZA explica que en el Consell Escolar
Municipal lamentaren que arribara la comunicació amb retard, cosa que donà lloc a la
impossibilitat de fer, dins més que del termini, les recomanacions a les quals el Consell
Escolar té dret de la seua funció consultiva. La supressió es deu a la falta d'escolars, de
manera que hi ha centres que en el darrer curs de l'EGB són vuit alumnes per unitat i hi
ha pocs xiquets en primer de preescolar. Així mateix, vol aclarir que els professors no
perden la plaça, perden el lloc en el col.legi on eren, però passen a altre centre, fins i tot a
vegades en la mateixa localitat. Pel que fa al primer punt de la moció d'EU, d'exigir al

conseller la paralització d'aquestes reduccions, el seu grup no pot votar a favor perquè és
conseqüència d'una decisió del Ple de les Corts Valencianes del dia 15 de novembre del
89, i per tant és il.lògic manifestar-se en contra de la paralització.
La Sra. ALEPUZ replica al Sr. Esparza que diga que no es pot demanar perquè ja
està aprovat per les Corts; ho estarà en forma general però no la supressió d'unitats al
nostre municipi, i li sorprèn doblement la tranquil.litat amb què es pren que es puga
suprimir una plaça a un professor amb la condició que potser la va a tenir en un altre
centre de la localitat, o de la comarca. Tampoc no entén com es poden suprimir places
dient que no hi ha xiquets de 4 anys per a escolaritzar però es mantenen unitats amb més
de 35 alumnes en algun centre, fins i tot en els mateixos centres en els quals es van a
suprimir places. A més a més, no s'hi ha comptat amb la junta de personal per a aquestes
supressions. Considera que la moció és oportuna, que s'ha de començar per fer el mapa
escolar de la província, que s'han de fer les previsions de les necessitats que va a generar
la posada en marxa de la LOGSE i que serà en tot cas després quan s'haurà de fer
l'adequació de les unitats o la reconversió de les unitats.
El Sr. CORTÉS demana a Esquerra Unida que afegesca una esmena on s'incloga
que en el cas que ja no es puga fer res, als professors afectats se'ls done comissions de
serveis en la delegació.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala al Sr. Esparza que es pose d'acord amb el
portaveu del PSOE, perquè aquest els va a presentar després una moció en la qual es va
en contra de les lleis. Considera que en un partit poden discrepar els seus militants. El
que s'ha de fer és reduir el nombre d'alumnes per aula, com en altres països més avançats
en tots els aspectes i en concret en l'àrea educativa més, ja que duen milions d'anys als
espanyols. Justament, li comentaven abans al Sr. Esparza que algun professor que du 18
anys en un grup determinat va a haver d'eixir fins i tot del terme municipal o fora de la
província.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS i
11 en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
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MOCIÓ D'EU SOBRE INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ EN
CENTRES PÚBLICS.
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 unanimita es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada per Esquerra Unida, segons la qual:
""Durant aquest curs acadèmic s'han efectuat obres per a rejovenir les
instal.lacions de la calefacció del CP Baladre, però fins avui no s'hi ha obtingut la
necessària llicència de funcionament perquè hi ha certes incorreccions d'acord amb la
normativa vigent.
Altres centres d'ensenyament públic del municipi és possible que en breu necessiten
un rejoveniment o una adequació en condicions similars que el col.legi ja esmentat.
Per tot això, Esquerra Unida proposa al Ple de la Corporació, la proposta d'acord
següent:

1. Prendre les mesures necessàries perquè la calefacció del CP Baladre estiga en
situació de poder funcionar, amb les condicions legals i garantia de seguretat, des del
començament del curs escolar 1992/93.
Revisar durant aquest curs les instal.lacions de calefacció de tots els centres
públics d'ensenyament del municipi i iniciar els tràmits que calguen per a l'adequació en
tots aquells que ho necessiten, a fi i efecte d'aconseguir les màximes garanties de
seguretat en tots els centres del municipi.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. ALEPUZ explica que la moció està motivada
per la situació del Col.legi Baladre i la petició que per part del públic assistent a les
sessions es féu en un Ple, de manera que s'ha fet un seguiment d'aquest tema, i han vist
que hi ha unes discrepàncies entre la documentació que exigeix Indústria i la que aporta
l'Ajuntament respecte a la calefacció del Col.legi Baladre. El que pretenen amb la moció
és que es resolguen els problemes per a l'inici del pròxim curs i alhora han vist que hi ha
altres centres en el municipi que poden estar en la mateixa situació; per la qual cosa es
pretén també de prevenir que els passe el mateix en altres centres.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
25 MOCIÓ PSOE SOBRE INCLUSIÓ FUNCIONARIS LOCALS EN RÈGIM
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel Grup Socialista, segons la qual:
""Històricament, la protecció social dels funcionaris de les administracions locals
ha estat marcada per criteris paternalistes i de suposada discriminació favorable per tenir
la seua pròpia Mutualitat de Previsió; i diem "suposada" perquè amb el temps aquesta
discriminació s'ha revelat absolutament desfavorable per als treballadors de
l'Administració Local, especialment en la quantia i la gestió de les seues pensions.
Aquestes pensions, gestionades per la MUNPAL, estan determinades per les
retribucions bàsiques, l'antiguitat i una denominada millora no revaloritzable anualment,
per la qual cosa el funcionari que en jubilar-se ja veu reduïts els seus ingressos
considerablement en no computar-se els complements de destinació i específic per al
càlcul de la pensió; es troba posteriorment amb una pèrdua constant del seu poder
adquisitiu, pèrdua institucionalitzada pel Reglament de prestacions de la mateixa
Mutualitat de Funcionaris.
Per això, tot coincidint amb els sindicats més representatius en la Funció Pública,
pensem que és hora de donar solució definitiva a la problemàtica apuntada, tot
desenvolupant la Disposició Transitòria 3a. de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat
per a 1992, i integrant a tots els funcionaris de l'Administració Local en el Règim General
de la Seguretat Social, amb la qual cosa millorarien els nivells i quanties de les
prestacions dels treballadors i s'agilitaria i facilitaria la seua gestió per als mateixos
funcionaris i Ajuntaments.
Per això proposem que el Ple de l'Ajuntament adopte l'acord de:
1r. Sol.licitar de l'Administració de l'Estat (Ministeri de Treball i Seguretat Social i
Ministeri per a les Administracions Públiques) que es procedesca a la integració en el
Règim General de la Seguretat Social dels funcionaris de les corporacions locals, amb la

negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, perquè amb això es complesca el que
assenyala la Disposició Transitòria 3a. de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per
a 1992.
2n. Traslladar aquest acord a:
- Federació de Municipis.
- Ministeri de Treball i Seguretat Social.
- Ministeri per a les Administracions Públiques.
- Federacions Sindicals de CCOO i UGT.""
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CORTÉS assenyala que en la moció s'han
eludit alguns sindicats que també representen els funcionaris, com ara USO, el CSIF, la
CNT o d'altres.
El Sr. CHOVER aclareix al Sr. Cortés que es refereix als sindicats més
representatius, terme que està determinat en el mateix Estatut dels Treballadors i en la
Llei Orgànica de Llibertat Sindical, i per a això cal comptar amb un determinat nombre
de delegats sindicals dins de l'Administració Pública. Ací, concretament en aquest
Ajuntament, ni USO ni el CESIF tenen ni un sol delegat. En qualsevol cas, a nivell estatal, solament la CESIF i ELA STV al País Basc, entrarien dins de la catalogació de
sindicats més representatius. De manera que a pesar del seu interès, USO no tés res a
veure amb aquesta pel.lícula. No hi ha inconvenient de tramete-ho al CESIF a nivell
estatal, però, repetesc, que aquesta moció s'ha presentat comptant amb els sindicats de la
casa, concretament de CCOO i UGT i que són els que han demanat que es trameta a les
seues federacions d'Administració Pública. Per això s'ha fet així. Repetesc que per la
nostra part no hi ha inconvenient a tramete-ho a un altre sindicat -a l'únic altre sindicat
més representatiu que és el CESIF- a nivell estatal, dins de l'Administració Pública.
El Sr. CORTÉS replica que tots saben el que són els sindicats més representatius,
però pensava que aquesta moció que es presentava no era únicament i exclusivament
referida a l'Ajuntament, sinó generalitzada per a tots els funcionaris públics. Per tant, li
estranyava que no estiguera almenys el CSIF, un dels sindicats també representatius de
l'Administració pública. Si la moció va dirigida únicament i exclusiva als funcionaris
d'aquest Ajuntament, indiscutiblement no té res a objectar.
El Sr. CAMPOY manifesta que el seu grup va a votar favorablement aquesta
moció però vol efectuar algunes consideracions. En primer lloc, vol fer constar que
aquesta moció, a hores d'ara, s'està debatent a tot Espanya, no és una moció del Partit
Socialista, sinó que s'ha aprovat en el cinquè congrés de Comissions Obreres i que s'està
debatent, com ha assenyalat, en totes les comunitats autònomes. Li sembla molt bé que el
Partit Socialista haja presentat aquesta moció a Sagunt, i si no l'haguera presentat el
Partit Socialista, l'hauria presentat el seu grup, però que en tot cas després de la lectura
d'aquesta moció i dels comportaments del Partit Socialista a altres nivells, diria que ells
mateixos, en presentar-la, entren en una greu contradicció, que és la Llei de Finançament
de les Hisendes Locals, i no entén com es plantegen per part del PSOE mocions amb
repercussió en els recursos de l'Ajuntament i al mateix temps des de la política
econòmica del Govern s'intenta disminuir els recursos de la Hisenda Local, cosa que mai
no entendrà. El problema serà reivindicar els recursos necessaris perquè els funcionaris
locals accedesquen al règim general de la Seguretat Social en els termes que es plantegen
en la moció.

El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que tot i que l'Alcalde té la potestat de
confeccionar l'ordre del dia, els grups tenen el dret de presentar mocions, sempre que la
majoria acorde que es debaten. Si bé en aquesta ocasió creu que hi ha un oportunisme
polític perquè si s'havia parlat ja amb els sindicats, li sembla un oportunisme que no
s'incloguera en l'ordre del dia aquest assumpte, si el Sr. Chover tenia previst de tractar
aquest assumpte. Al Sr. Esparza li indica que incorren en contradiccions amb les tesis del
Grup Socialista del Congrés dels Diputats, que controlen la Federació de Municipis de
tot Espanya, és a dir el PSOE, i controlen pràcticament totes les institucions d'aquest
país, i no obstant això ningú no s'ha plantejat d'esmenar açò quan en canvi li va a costar
diners a l'Ajuntament. A més, podria haver-se inclòs en el Conveni i no venir ací com si
hagueren descobert Amèrica, pensant que així els funcionaris pensaran que són els
millors del món. Li recorda a l'Alcaldia que li va dir que açò era una negociació entre un
govern que representava la Corporació i els sindicats que representaven els funcionaris.
Considera que els sindicats els han augmentat i acaba dient que el seu Grup va a donar
suport a la moció però que li sembla fora de lloc el fet d'haver-la dut, aquesta proposta,
fora de l'ordre del dia, en poder incloure-la dins.
El Sr. CHOVER considera curiós que curiós que es provoque votar per unanimitat
la proposta en matèria de personal i això és el que pareix que moleste al Sr. García i
Felipe. Aclareix que no representen més diners ni el conveni ni aquesta proposta. Ja deixà
clar el mes passat que les quantitats que representava el Conveni eren menys diners del
que ell en un any i mig de negociació havia hagut de pagar per l'anterior conveni.
Aclarida aquesta proposta, no contradiu el que preveu la Llei de Pressupostos Generals
de l'Estat per a l'any 1992 que preveu aquesta integració. Pel que fa a aquesta moció,
efectivament, els sindicats parlaren amb ell concretament perquè es presentara avui, i
lamenta que no s'ho proposaren a vostè sinó a ell. Està d'acord amb la proposta perquè
ara també es paguen les quotes de la MUNPAL.
El Sr. GARCÍA I FELIPE contesta al Sr. Chover que a ell no li molesta el seu bon
enteniment amb els sindicats, i li demana que no li estiga parlant de sindicalisme a hores
d'ara, ni se les done de sindicalista perquè tots es coneixen des de fa temps i cadascú sap
quina ha sigut la trajectòria. El felicita i es congratula que es duga molt bé amb els
sindicats, el que no li sap greu, sinó al contrari. Aclareix que ell no ha dit que altre grup
poguera presentar aquesta moció sinó que s'ha quedat sol de no haver estat inclosa en
l'ordre del dia, i considera que es tramet amb oportunisme polític. Així mateix, pregunta
per què es du aquesta proposta si segons ha dit el Sr. Chover açò està inclòs en la Llei
dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 1992, per la qual cosa es planteja la raó que
pot haver-los dut a portar-lo avui. Finalment, aclareix que està totalment d'acord que els
funcionaris pertanyen al règim general de la Seguretat Social, perquè hi ha funcionaris
que cobren mig milió de pessetes i després es jubilen i cobren trenta mil duros o
vint-i-cinc mil duros i s'han creat un status, però és el Govern de la Nació qui ho ha
d'arreglar, de manera que l'actual Govern du deu anys governant i en la Federació de
Municipis a nivell nacional amb institucions i organisme per a això.
El Sr. CORTÉS felicita també el Grup Socialista pel bon enteniment amb els
sindicats, ells ho intentaren però pel que sembla el sindicat no estava per la feina, tot i
que això ja és aigua passada i s'alegren que ara tot vaja bé. Li alcareix al Sr. Chover que
ells feren un catàleg de llocs de treball que va servir per a aclarir la situació personal de

cadascú dels treballadors, i li pregunta per què no s'està aplicant i duent a terme. Aclareix
també que quan l'equip autònom arribà a la Corporració, el 80% dels jubilats d'aquesta
casa no cobraven el salari mínim, estaven cobrant vint i escaig mil pessetes. S'aprovà que
cobraren el 80% del que cobraven els funcionaris i passaren a cobrar el 100%. El
personal de les fundacions estaven contractats amb beques d'escassa quantia i es feren
oposicions i ingressaren com a funcionaris, hi hagueren millores socials que amb nou
anys de govern socialista no s'havien aconseguit. Per tant, indiscutiblement, això sí que
requeria un esforç econòmic, però aquest esforç econòmic es féu entre altres coses
perquè hi havia diners per a fer-ho, el problema és que ara la majoria d'acords que ells fan
amb els sindicats són de tipus econòmic i a més en les comissions es diu que hi ha molts
incompliments i endarreriments en l'aplicació d'acords, i per això l'únic enteniment és
l'"econòmic" i ja es veurà en els pressupostos i es veurà la capacitat econòmica.
Considera que quan es governa amb els diners dels altres s'ha de ser molt caut, és fàcil
ser generós amb els diners dels ciutadans perquè, a més, no se n'assabenten.
El Sr. CAMPOY aclareix que tot i que són partidaris, en principi, de la integració
dels funcionaris en el règim general de la Seguretat Social, són conscients del que pot
succeir, ja que estan convençuts que aquesta integració al règim general de la Seguretat
Social comporta un règim de cotitzacions més ample i més favorable per als mateixos
treballadors, perquè en retribucions bàsiques, i no sap si per algun altre complement,
quan un treballador accedeix al règim general va a cotitzar per les bàsiques, pels
complements i per tot el conjunt que s'anomena el concepte salarial, amb la qual cosa
augmenta la cotització de l'empresa i la cotització del treballador. Per això, tot i que no
vol fer servir la paraula desmentir al Sr. Chover, sí que vol dir que manté una tesi que no
li agrada en la realitat. El Partit Socialista s'equivocà en el finançament de les hisendes
locals, de manera que ha suposat que els valencians deixen de percebre 20 mil milions de
pessetes. I cal dir que ell, com a membre del Partit Socialista i present en la Federació
Valenciana de Municipis, aclaresca què és el que votà en aquest tema.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
26
MOCIÓ SOBRE NOMENAMENT MEMBRES CONSELL
ADMINISTRACIÓ SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ.
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 segons la qual:
""Amb l'objecte de donar compliment als acords de la nostra corporació i pel que
fa a la posada en marxa de la "Societat Anònima de Gestió", es proposa al Ple de
l'Ajuntament nomenar les següents persones com a integrants del Consell d'Administració
d'aquesta.
Pel PSOE: En Gabriel Armero i González.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
En Manuel Chover Lara.
Pel CIPS: En Josep García i Felipe.
En Vicent Moros i Graullera.
Per EU:
En Miquel Campoy i Adell.
Pel PP:
En Siveri Murciano i Gascon.

Pel CDS:

En Joaquim Cardona i Marco.""

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
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MOCIÓ D'EU SOBRE CONVENIS INEM-CORPORACIONS LOCALS.
Se sotmet a votació el punt, i 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.
El Sr. ALCALDE assenyala que el portaveu del Partit Socialista sol.licita un recés
per a poder elaborar una moció alternativa a la que ha presentat Esquerra Unida, per la
qual cosa, tot acceptant la petició, se suspèn el Ple per a tractar aquest tema.
El Sr. CAMPOY sol.licita que prèviament es llegesca la moció presentada.
De manera que es procedeix a llegir la moció presentada per EU, segons la qual:
"Exposició de motius: La desocupació al País Valencià és de prop d'un 16'5%
respecte a la població activa, que afecta aproximadament a 300.000 persones; per
damunt de la mitjana estatal i amb un creixement molt fort durant l'any passat.
En els darrers anys, el Ministeri de Treball està desenvolupant programes directes
de creació ocupacional mitjançant els convenis INEM-Corporacions Locals i els plans
especiaals per a zones rurals deprimides; en concret, durant l'any 1991 l'INEM realitzà
una inversió a la província de València d'uns 2.816 milions de pessetes; però la dotació
pressupostària per a l'any 1992 és únicament de 304 milions, cosa que representa una
dràstica reducció del 90% que deixarà totalment desemparats a milers de treballadors i
treballadores; especialment els que tenen més dificultats per a accedir a una ocupació
estable, com són els majors de 45 anys, dones i joves.
La situació econòmica a la nostra comarca, en general, i al nostra municipi, en
particular, fan totalment necessari el manteniment dels convenis amb l'INEM i dels plans
de foment d'ocupació a tots els nivells, atès que en aquests anys enrere moltes famílies
del poble han tingut com a únics ingressos els meritats pels contractes que són producte
d'aquestes polítiques.
Per tot això, considerem que aquesta actitud del Ministeri de Treball és anti-social
i agreujarà seriosament el problema de la desocupació existent en el conjunt de municipis
valencians.
Davant d'aquesta situació, el nostre grup municipal proposa al Ple de la
Corporació la proposta d'acord següent:
1) Que el Ple de la Corporació municipal rebutge sense cap pal.liatiu la possibilitat
d'eliminació dels convenis INEM-entitats locals per considerar-lo una mesura injusta, en
general, i discrimitatòria per a la nostra ciutat.
2) Que el nostre Ajuntament es dirigesca a l'Excm. Sr. Delegat del Govern i a
l'Il.lm. Sr. Director Provincial de l'INEM per a manifestar la més absoluta disconformitat
amb aquesta medura i per a sol.licitar al govern de l'Estat que es dote, almenys amb la
mateixa quantitat que l'any passat més l'IPC, la partida pressupostària corresponent tant
als convenis INEM-entitats locals com als Plans Especials per a Zones Rurals
Deprimides.
3) Que, al mateix temps, se'ns informe puntualment i exhaustiva, des de la
Delegació de Govern i la Direcció Provincial de l'INEM dels projectes previstos per a la

creació i l'ocupació estable, amb la consignació pressupostària i les vies per a accedir al
finançament corresponent, i qualsevol altra alternativa concreta que possibilite el nostre
Ajuntament la lluita contra l'atur.
4) Que el nostre Ajuntament, com a mesura preventiva i, en tot cas, per a reforçar
tot el que s'ha esmentat, es replantege els tipus d'invensions a realitzar enguany
(mitjançant modificacions de crèdit, si cal) per a realitzar les obres d'interès social i que
utilitzen fonamentalment mà d'obra; tal com es feia en els Convenis i els Plans esmentats.
5) Que aquesta Corporació intercanvie criteris amb les centrals sindicals més
representatives, UGT i CCOO amb l'objecte d'estudiar i coordinar les accions,
mobilitzacions que es consideren avinents."
A les 21 hores se suspèn la sessió, i se'n reprèn a les 21 hores i quaranta-cinc
minuts.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CAMPOY manifesta que en el punt 4 que diu
el següent: "Que el nostre Ajuntament, com a mesura preventiva i en tot cas per a
reforçar tot el que s'ha esmentat, es replantege els tipus d'inversions a realitzar enguany
mitjançant modificacions de crèdit, si es pot, si calguera, per a realitzar obres d'interès
social i que utilitzen fonamentalment mà d'obra, tal com es feia en els convenis i els Plans
esmentats". Vol afegir-hi que "l'import global puge a 300 milions dels recursos de
l'Ajuntament per a enguany".
El Sr. ARMERO sol.licita al Sr. Campoy que aclaresca què significa això de
l'import total, si és per al Conveni o quina cosa en concret, perquè com ell sap o deu
saber, pot estar dispers en distintes partides.
El Sr. CAMPOY aclareix que es tracta dels quatre grups que componen les ordres
de la Conselleria de Treball: barris d'acció preferent, pla ocupacional, desocupació
agrícola i ocupació temporal; de manera que es refereix, en principi, a aquests quatre
conceptes. Sol.licita que intervinguen els portaveus municipals en aquest tema tan
important i que al seu parer representa una sagnia per als desocupats del nostre municipi.
El Sr. GARCÍA I FELIPE diu al portaveu d'EU que es consigne en els
Pressupostos de l'any 92 una partida pressupostària especial de 300 milions per a obres
finançades exclusivament per l'Ajuntament, al marge de tots els convenis que puguen
fer-se amb la Conselleria, INEM, etc. És a dir, que a més dels convenis que puguen
subscriure's amb aquestes institucions per a pal.liar l'atur, que s'incloga una partida
pressupostària de 300 milions per a obres finançades, reitera, exclusivament per
l'Ajuntament, que indubtablement puguen ser en el sector que ha dit el portaveu
d'Esquerra Unida. Aclareix que no està dient que es faça una obra o altra, però vol deixar
ben clar que amb aquests 300 milions si la Conselleria de Treball i Seguretat Social dóna
75 per a Serveis Socials, s'han de deduir. El sentiment no és aquest, sinó que aquests 300
milions que siguen exclusivament del Pressupost municipal.
El Sr. CORTÉS manifesta estar d'acord totalment amb la moció que s'ha presentat,
perquè hi ha a la comarca un percentatge alt d'atur, i així s'indicà en una de les mocions
que han presentat amb la nova Llei d'Ocupació que ha establert com a temps mínim
treballat, per a tenir dret a atur, d'un any. Això, al seu entendre, va a causar un increment
notable de l'atur. Per tant, considera que els primers que haurien d'estar sensibilitzats

davant aquest problema són aquells partits, en aquest cas el PSOE, la representació del
qual a Madrid és la que va a aprovar per majoria, per això la tenen, aquesta normativa.
S'ha de consignar una quantitat per a intentar evitar aquest increment de desocupació.
Cada dia es perjudiquen més els pobres i fa que els rics siguen cada vegada més rics. Per
tant, creu que el Partit Socialista, en aquest cas, hauria de congratular-se del fet que
l'oposició siga qui propose de disposar de 300 milions, en aquest cas, per a pal.liar un
problema que pràcticament van a ser ells els seus causants.
El Sr. LLORENS manifesta que el seu grup també està d'acord en el que han
exposat els altres gurps de l'oposició sobre els 300 milions, tot i que pregunta quin grup
o quins sindicats van a controlar la distribució del treball, perquè hi ha molta gent que
està afiliada a Comissions, a UGT o d'altres sindicats però es planteja què passarà amb la
gent que no està afiliada sindicalment. Proposa fer el que calga perquè tothom tinga
treball i que s'exclogueren les persones que estan percebent ajudes familiars o d'altre
tipus.
El Sr. ARMERO indica que després del recés en què han preparat un escrit que
estiguera en sintonia amb la moció que ha proposat el Grup d'EU, s'han trobat que durant
aquest recés s'elabora altra proposta de 300 milions al marge del que representa que és la
inversió que habitualment fa l'Ajuntament en obres. Ha entès que estava relacionat amb
l'ocupació eventual i que per tant se'ls invitava que inclogueren en una partida especial
obres per valor de 300 milions per a cobrir o pal.liar l'ocupació temporal. El Grup
Socialista va a fer la seua proposta, tot i que ja ha quedat clar el concens entre l'oposició
i que el Grup Socialista es limitarà a exposar la seua proposta.
Tot seguit, proposa com a alternativa la proposta següent:
"Com és conegut per tots, l'Administració Central ha fet públiques una sèrie de
mesures tendents a limitar la despesa pública i entre elles pretén de retallar les
aportacions que mitjanaçant els convenis INEM-corporacions locals ha estat realitzant
als ajuntaments per a afavorir l'ocupació temporal.
L'Ajuntament de Sagunt formalitzà durant l'exercici 92 diversos convenis d'aquest
tipus per a l'execució d'obres el cost global de les quals resultà de 204.564.756.-ptes., de
les quals 128.044.011.-ptes. foren aportades per l'INEM, mentre que la inversió
municipal pujà a 76.520.745.-ptes.; se'n conseguí amb això la generalció d'un total de
223 treballs durant una mitjana de 6 mesos.
En aquest sentit, és conegut, així mateix, l'elevat nivell de desocupació que tenen
la nostra ciutat i que supera la mitjana tan de la Comunitat Valenciana com de l'Estat
espanyol.
Per tot això, el Grup Socialista sotmèt a consideració i aprovació del Ple la
proposta d'acord següent:
1.- Instar al Govern de la Nació perquè les mesures de retall en la despesa pública
no afecten als sectors més indefensos, sense perjudici que en anys vinents es dedique al
foment de l'ocupació estable.
2.- Consignar en el Pressupost municipal el crèdit suficient per a cobrir els
convenis INEM-Corporació d'ambdues rames -general i agrícola.
3.- Consignar així mateix en el Pressupost municipal partides amb destinació a
formentar des de l'Agència de Desenvolupament Local el següent treball de caràcter fix:
a) CIS de reciclatge paper i residus sòlids.
b) CIS de jardins i serveis.

c) COOP de confecció: Confesa.
d) ILE reparació i adequació espais urbans.
e) ILE animadors socioculturals.
4.- Establir amb els sindicats majoritaris la relació que permeta controlar el
compliment d'aquest acord, així com establir una via per a les propostes que aquests
realitzen en matèria d'ocupació estable".
El Sr. ARMERO continua dient que amb aquesta proposta el Partit Socialista
pretenia consensuar la presentada per EU. No obstant això, EU ha proposat que en el
Pressupost es consigne una quantitat, ells proposen el compromís i la voluntat i no
solament d'instar el Govern de complir i consignar allò suficient per a cobrir els convenis
d'INEM, sinó també per a atendre d'alguna manera el foment d'ocupació estable així com
el seu posterior seguiment, per part de sindicats i Ajuntament. Pensen que açò és una
posició raonable i possible.
El Sr. CAMPOY costesta que ells també pretenen que la proposta siga de tots els
grups. Entenen que en aquests moments en aquest país s'està donant una situació
gravíssima que afecta a molts espanyols, però el delegat del Govern, en l'Assemblea de la
Federació Valenciana de Municipis, planteja restricció en les subvencions de l'INEM, i no
obstant això els socialistes no hi objecten res; així, el Sr. Granados davant de més de 500,
470 concretament, alcaldes socialistes diu que va a limitar les prestacions de l'INEM, per
a aplicar una altra política econòmica, altra filosofia, i el PSOE ara, en el Ple, diu que van
a instar el Govern quan tenint la majoria en aquella Assemblea, podrien haver-ho dit allí.
El dia 27, 28 de desembre haurien d'haver instat al delegat del Govern a la Comunitat
Valenciana que la seua filosofia estava equivocada, i per tant estaven en contra d'aquest
plantejament. Si hi hagueren 128 milions de l'INEM l'any passat i l'aportació municipal
fou de 78, han de continuar reivindicant el manteniment dels convenis
Corporació-INEM, cosa que duia EU en el seu programa, i el PSOE també, segons creu
recordar. Creu que el que cal fer, si tothom hi està d'acord, és posar-se a treballar en els
pressupostos i fer-los de forma sincera, encara que s'haja de dir a algun ciutadà que
enguany no es van a fer algunes reparacions per una política solidària amb els qui no
tenen treball, en aquesta disjuntiva necessàriament els grups polítics han d'elegir entre
una política de caràcter solidari o de gestió. Si s'estableix una partida de 300 milions a
més del que es preveu per a INEM-Corporacions, vol veure resultats, que no siga
l'almoina dels pobres, i per tant li prega al Sr. Armero que convencera el seu grup per a
votar la proposta que a hores d'ara està consensuada per l'oposició.
El Sr. GARCÍA I FELIPE, en relació amb les dues propostes presentades pels
grups de l'oposició, i una pel Partit Socialista, assenyala que precisament el membre del
PSOE que la proposa és una persona que ha estat lluitant en el camp sindical durant
anys, i per això li pregunta al Sr. Armero quina proposta és més progressista, la que fa a
hores d'ara l'oposició o la que fa el goven municipal. S'hi ha d'analitzar quina és la més
progressista, quina cobreix més la desocupació, una o l'altra. El PSOE diu que es
dirigesquen al Govern. Li recorda a l'Alcalde que quan li va dir que ha trobat la llàntia
d'Al.ladí i que la guardara que li faria falta, si la tinguera ara podria evitar l'atur, però
creu que no l'ha trobat i no té prou influència sobre els òrgans del Partit Socialista a
nivell federal o del Govern, perquè ell no els diga que pugen la quota de participació de
l'INEM respecte a les hisendes locals, o cap als ajuntaments. El Sr. Solchaga està fent
una política de retalls, perquè s'ho imposa la convergència o el Govern, quan els

ajuntaments son el primer graó de la democràcia i que els problemes tenen nom i
cognoms.
Conta que aquesta vesprada, abans de venir ací, un ciutadà li ha demanat que vera
si podia donar treball al seu fill en l'Ajuntament. Açò que conta acredita que és real i no
oportunisme. Li ha dit que ho veia molt difícil, que ell ja no estava en l'Equip de govern i
que es dirigira als qui manen, encara que estava disposat a col.laborar en tot el que es
referia, però deixa clar que la responsabilitat és del PSOE que governa. Han de
preocupar-se perquè amb aquests 300 milions no passe com amb els 500 que es donaren
en l'època de les gelades, que per a pintar la tanca del riu hi havien 400 persones pintant
la tanca i només cent brotxes. Han de responsabilitzar-se i li donaran una lliçó al Govern
central i autonòmic, aquest darrer està per a alguna cosa, no per a eixir a fer declaracions
grandiloqüents, i quan hi ha problemes com aquests, el Sr. Lerma i el seu govern se
sotmeten al govern i al partit, cosa lamentable. Quan hi ha coincidència de governs,
governs municipals del PSOE, govern de la Comunitat del PSOE, govern central del
PSOE, en ocasions és molt bo, perquè s'agafa el telèfon i d'un càrrec a un altre se li obrin
les portes a un i pot anar a qualsevol cosa. Però també és dolent per a d'altres coses, com
quan s'ha de reivindicar, perquè d'allí et poden advertir i recriminar que ets dels seus. Ha
d'estar clar que l'Alcalde és del poble, que ha de fer el que siga convenient per al seu
poble amb independència del partit del govern. S'han de seleccionar programes de treball
per a ocupació, per a treballadors qualificats o no, i s'ha de tenir en compte la imputació
de la desocupació agrícola i altres sectors afectats.
El Sr. ARMERO manifesta que segons el debat sembla que la Corporació no ha
atès els convenis amb l'INEM o convenis amb conselleries. I recorda que en aquest Ple
s'han aprovat per a la desocupació agrícola una sèrie de convenis, uns que estaven
proposats pel Consell Agrari i la Comissió d'Urbanisme, i en els quals s'aproven,
participem exclusivament amb el 10%, el 90% l'aporta la Conselleria. També recorda que
a hores d'ara hi ha 14 en un pla en marxa, per a majors de 25 anys en l'Escola Taller,
avui, en concret, ha acabat altres que durant tot aquest exercici han estat treballant,
s'estan practicant memòries valorades i projectes, no solament per al conveni agrícola,
que abans del dia 15 anem a presentar, sinó que altres que afecten a altres convenis de
caràcter general. Contesta al Sr. García i Felipe, en relació a quina proposta és més
progressista, i li indica que volen potenciar l'ocupació estable, intentar que els altres
reivindiquen exclusivament que es mantinga per part de l'Administració els convenis
INEM-Corporacions locals, i considera més adient destinar els diners que s'estaven
orientant a l'ocupació temporal a ocupació estable. En relació amb el ciutadà que diu que
ha denmanat col.locació per al seu fill, no sap si abans quan manava donava treball, a ell
també se'l demanen i per descomptat que atén a tothom, però a ningú li promet que se'l
va a donar, únicament els explica la política en matèria de treball que s'està intentant de
realitzar. Li recorda que en quatre anys creu que es féu un CIS de pintura i estigué
funcionant l'Agència de Desenvolupament Local. Li pregunta al Sr. García i Felipe si
durant els darrers quatre anys ha posat en marxa alguna iniciativa local de treball, o
alguna cooperativa. Al Sr. Campoy li indica que efectivament en tots els partits i en tots
els col.lectius hi ha contradiccions i conflictes normals de qualsevol grup humà que es
mou i que té opinions oposades, i més quan s'està en aquest cas en una corporació que
qui està governant també és del mateix grup polític. El que sí que ha fet la Corporació és
veure el Sr. Granados i el director provincial de l'INEM, tot i que la composició de grup
no es manifestaren en contra del Sr. Granados, i se'ls va dir que hi van haver excepcions i
sobretot en aquells nuclis on hi ha més problemes, és a dir, on el conveni de caràcter

general afecta d'una manera més important, i en concret en la nostra ciutat. Continuen
reivindicant que l'Administració autonòmica en relacions amb els convenis de
l'INEM-Corporacions perquè continue atenent, perquè és una mesura de xoc, l'ocupació
temporal. Pel que fa al Consell Econòmic i Social, com bé sap el Sr. Campoy, està
d'alguna manera pendent perquè aquest Ple aprove o modifique l'esborrany que tenen des
de fa ja dos mesos els sindicats, empresaris i una representació de la Comissió -o el
delegat que ha estat qui l'ha posat en marxa- de Desenvolupament Econòmic. Es tracta
d'un òrgan consultiu que podrà emetre informes que orienten aquest municipi en la
consecució dels èxits d'ocupació que és el que desitgen tots.
El Sr. CORTÉS, atès com de llarg està sent el debat, sol.licita als assistents que
tinguen una mica de paciència perquè la importància del tema ho requereix. Pel que fa a
les excepcions que es van a fer, segons que ha exposat el Sr. Armero, planteja que si
l'excepció és la mateixa que s'anava a fer amb la presa d'Algar, que no es fa per la
necessitat que té la comarca des de fa 8 o 10 anys d'aigua, sinó per l'amistat personal que
té el Sr. Albero amb l'Alcalde. En els darrers quatre anys, que ell fou el delegat de
l'Agència de Desenvolupament Local, i que es féu el que es va poder, de l'Associació de
Minusvàlids del Camp de Morvedre quan ells entraren hi havia 10 contractats i quan se
n'anaren hi havia 50, i no sap quants hi haurà ara. Espera que continuen incrementant-se
en la mateixa proporció que ho van fer ells. Estigueren lluitant per crear el Centre
Especial de Treball de disminuïts psíquics més de dos anys d'anar a València. Se'ls ha
d'explicar als ciutadans com un Partit Socialista es pot permetre el luxe de fer una
Expo-Sevilla en la qual s'han gastat milers i milers de milions, on s'enfonsen els vaixells,
se'ls cremen els ponts i les exposicions, etc.
El Sr. CAMPOY, en relació amb la proposta presentada pel Sr. Armero, indica
que insta el Govern de la nació perquè les mesures de retall en la Despesa Pública no
afecten els sectors més indefensos sense perjudici que en anys vinents es dediquen al
foment de l'ocupació estable. EU no té res a objectar a això, de manera que el primer
punt de la seua proposta és assumible, però ells es refereixen al govern de tots. EU, en
segon lloc, reconeix que la proposta que han fet anteriorment proposen de mantenir els
convenis Corporació-INEM, per tant, en principi, no veu cap contradicció d'assumir el
segon punt de la proposta. Reitera que no hi ha cap contradicció i que, per exemple, la
SAG s'aprovà per tots els regidors, també en la Comissió de Serveis Socials es tractà la
iniciativa en matèria d'animadors culturals a la qual el seu grup no s'oposà. Li aclareix al
Sr. Armero que ell no ha dit que la seua proposta siga més o menys progressista que
l'altra, sinó que al seu parer la proposta que s'hi ha presentat ací no invalida altres
propostes sectorials més solidàries que la seua. Finalment li indica que el silenci que ha
mantingut davant de les declaracions del Sr. Granados contradiuen el que ací ara proposa
el PSOE.
El Sr. GARCÍA I FELIPE li pregunta al Sr. Armero i al Sr. Alcalde per què encara
no han estat sotmesos el Ple els Pressupostos per a 1992. Considera que amb la seua
proposta han pretès de contrarestar la presentada per l'oposició, ambdues es sotmetran a
votació, sense anul.lar-se. Li aclareix al Sr. Armero que en l'etapa anterior crearen molts
llocs de treball estables i no estables, com ell mateix ha dit, 204 milions es gastà
l'Ajuntament conjuntament amb l'INEM en l'any 1991, i l'oposició, que era el seu grup
polític, mai no donà cap tipus d'alternativa en els quatre anys. No obstant això, en
aquesta ocasió i en alguna altra, i ho demostraren al llarg dels temps que queda, el Grup

Independent sí que fa propostes com aquesta. Ells es dediquen a riure's quan ací s'ha de
guardar respecte encara que es discrepe. Insisteix que es facen les consignacions per a
poder desenvolupar el seu programa i col.laborar amb l'INEM, però "a més" s'ha de
consignar una partida especial "exclusivament" per a finançar obres a càrrec dels
Pressupostos municipals.
El Sr. ARMERO replica que els Pressupostos són un conjunt, després del recés
aquest grup tenia preparada el que entenien que era una opció de consens, però resulta
que l'oposició havia consensuat altra proposta, no pretenen que es voten totes, ja que
això condiciona les propostes. La seua proposta és d'alternativa tot subtituint la que ha
presentat l'oposició.
El Sr. ALCALDE, davant la petició de paraula d'un ciutadà, aclareix que això s'ha
de sol.licitar abans de començar la sessió, però atès que aquestes mocions no es
coneixien en començar el Ple, difícilment podia haver-se sol.licitat, per això li concedeix
la paraula al Sr. Morcillo, que indica que l'última part del debat, com a ciutadà, li ha
omplert de sorpresa. Considera que les coses no estan tan clares com deia el Sr. Cortés, i
que en els quatre anys que estigué manant no posà els mitjans perquè el públic
s'informara del que es fei. No sap si aquest Ajuntament té mecanismes suficients perquè
300, 400, 500 milions es puguen arbitrar bé, i rendibilitzar-los perquè a la fi es puga dir
que han fet caritat. Pregunta, així mateix, per què els anys anteriors no hi havien
pressupostats 300 milions de pessetes per a pal.liar l'atur. Amb tot això, pretén que
l'Ajuntament ha de reclamar part dels impostos al Govern central i recaptar a tots els
organismes el necessari per a cobrir les necessitats municipals.
El Sr. ARMERO vol aclarir que la proposta definitiva haurà de ser consensuada
per tots, de manera que manté la seua proposta com a alternativa a la que ha presentat
l'oposició.
El Sr. ALCALDE vol aclarir abans de passar a votar que la moció que s'ha
rectificat durant el recés per l'oposició, no s'ha presentat per escrit, i n'ha de quedar clara
la redacció.
En aquest sentit, el Sr. GARCÍA I FELIPE aclareix a l'efecte que es consignen en
els Pressupostos del 92 una partida especial de 300 milions per a finançar obres
exclusivament per part de l'Ajuntament al marge de tot el que vostès després posen en els
Pressupostos.
El Sr. ARMERO, de nou, demana que si més no es dedique aquesta quantitat a
ocupació estable i no a obres.
El Sr. GARCÍA I FELIPE explica que no li estan dient al govern municipal quin
tipus d'obres cal fer, sinó que únicament que es consignen 300 milions.
El Sr. ALCALDE pregunta si no seria millor que quan es diu que es consignen els
Pressupostos municipals del 92 una partida especial de 300 milions de pessetes per a
foment d'ocupació, acabara ací la moció, i no diguera "en obres finançades", perquè tal
vegada pot ser en altres coses.

El Sr. GARCÍA I FELIPE insisteix de nou que el PSOE, si vol, incloga en els seus
prossupostos partida per a convenis amb INEM, Conselleria, etc., a més de 300 milions,
però si posen 300 sense dir, la resta de la moció, la utilització dels 300 miions per als
convenis amb INEM i la Conselleria.
Sotmesa a votació l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Socialista, és
desestimada per 14 vots en contra del CIPS, EU, PP i CDS i 11 vots a favor del PSOE.
Sotmesa a votació l'esmena presentada per EU en el sentit de consignar en els
Pressupostos municipals de 1992 una partida especial de 300 milions de pessetes per al
foment d'ocupació en obres finançades exclusivament per l'Ajuntament, és aprovada per
14 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS, i 11 vots en contra del PSOE.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per 14 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS i
11 vots en contra del PSOE, ACORDA:
PRIMER: Rebutjar sense cap pal.liatiu la possibilitat d'eliminar dels convenis
INEM-entitats locals per considerar-lo una mesura injusta, en general, i discriminatòria
per a la nostra comunitat.
2) Dirigir-se a l'Excm. Sr. Delegat del Govern i a l'Il.lm. Sr. Director Provincial de
l'INEM per a manifestar la més absoluta disconformitat amb tal mesura i per a sol.licitar
al Govern de l'Estat que es dote, almens amb la mateixa quantitat que l'any passat més
l'IPC, la partida pressupostària corresponent tant als convenis INEM-entitats locals com
als Plans Especials per a Zones Rurals Deprimides.
3) Que, al mateix temps, se'ns informe puntualment i exhaustiva des de la
Delegació del Govern i la Direcció Provincial de l'INEM dels projectes previstos per a la
creació i l'ocupació estable, amb la consignació pressupostària i les vies per a accedir al
finançament corresponent, i qualsevol altra alternativa concreta que possibilite al nostre
Ajuntament la lluita contra la desocupació.
4) Que el nostre Ajuntament, com a mesura preventiva i, en tot cas, per a reforçar
tot el que s'ha esmentat, es replantege els tipus d'inversions que cal fer enguany
(mitjançant modificacions de crèdit, si cal) per a efectuar les obres d'interès social i que
utilitzen fonamentalment mà d'obra, tal com es feia en els convenis i plans esmentats. I
que es consigne en els Pressupostos municipals de 1992 una partida especial de 300
milions de pessetes per al foment d'ocupació en obres finançades exclusivament per
l'Ajuntament. Aquesta partida no anul.la qualsevol inversió encaminada al mateix supòsit
junt amb l'INEM o altres organismes.
5) Que aquesta Corporació intercanvie criteris amb les centrals sindicals més
representatives, UGT i CCOO, amb l'objectiu d'estudiar i coordinar les accions
mobilitzadores que es consideren avinents.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. PELAEZ vol recordar dues preguntes que es van fer en el passat Ple. Una al
voltant del Col.legi Vilamar, per què no hi havia vigilància de policia en l'entrada i eixida
dels alumnes del Col.legi, i per què no se senyalitzava, ja que ha transcorregut un mes i
estan en les mateixes condicions. Li agradaria que li respongueren, ja que no s'ha fet. La
segona pregunta era respecte a l'entrada en el carrer on estava ubicat el quarter de la
Guàrdia Civil, que està tallat, per què no es donaven uns permisos especials per a les
persones que hi habiten, perquè pogueren pasar, perquè és una situació prohibida en
aquests moments. No se li ha costestat.

Pel que fa a l'empresa de viatgers de servei urbà, pregunta per què l'empresa de la
Vall d'Uixò afaga viatgers en parades autoritzades, i no obstant això, aquest Ajuntament
no fa cas a les denúncies. S'han queixat també que les propostes per a pujar els tiquets de
viatgers es paralitzen i no es tramiten per l'Ajuntament. Li agradaria saber si hi ha algun
interès especial per part d'algunes persones perquè açò passe així, perquè açò va en
disminució i podria aquesta empresa de Sagunt haver de desaparèixer si no prenen les
mesures perquè açò no passe. Pel que fa als estris, li demanen alguns veïns la possibilitat
de poder posar contenidors majors que els habituals per a conscienciar els veïns que en
lloc de tirar-los a les sèquies, els tiren en els contenidors, i a la vegada fer la neteja de
totes les zones del nucli urbà. Així mateix, sol.licita que es faça una campanya des de
col.legis perquè se sàpiga que si tenim cura del nostre poble tindrem un poble més
presentable, i així mateix que es controle i castigue la cremada de papereres.
Manifesta així mateix el transtorn que representa per als veïns els canvis de
direcció per esdeveniments com la cursa ciclista i la destinació de la Policia a l'Expo i a
les Olimpíades de Barcelona. En aquest moment, la Policia Nacional que patrulla els
carrers va a quedar minvada en un 40%, si en aquest moment la tenim tan baixa els
serveis i damunt es queden minvats amb un 40%, la Policia Local que va a tenir les
vacances a l'estiu, per la qual cosa pregunta quines mesures va a posar per a pal.liar en el
possible açò, i sol.licita que es controle els traficants de droga i les zones on són ubicats
pubs i bars amb músiques, ja que s'ha de controlar el volum i hora de tancament. Finalment, en relació amb els robatoris en el camp, prega que es controle la mercaderia que es
ven al mercat.
El Sr. CAMPOY indica a l'Alcaldia, en primer lloc, que se li ha tramès a tots els
portaveus la possibilitat que puguen reunir-se amb la representació social i sindical de la
fàbrica ENFERSA, perquè d'alguna forma volen informar-los de quina és la seua
situació. Per això li prega a l'Alcalde que en un termini molt breu i possible poguera
convocar la junta de portaveus i escoltar el que els haja de dir la representació social
d'ENFERSA. En segon lloc, manifesta que han tramès quasi 600 signatures del barri de
Sant Josep, que no han estat ateses les seus peticions a pesar que ell, almenys, coneix que
el tema de la il.luminació està consignada en els Pressupostos per a enguany, els altres
temes que reivindiquen, els entregaren a través d'un escrit avalat per totes les signatures
que ha dit anteriorment i que tingué entrada el 30 de desembre de 1991. Sembla que a
pesar que no representen grans despeses, no han estat emplenats en la totalitat, per la
qual cosa preguen que el Negociat d'Urbanisme, Serveis de Neteja i altres que es facen
ressò d'aquestes peticions.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN, a causa que el passat dia 13 es presentaren en el
Negociat d'Urbanisme quan estaven realitzant la Comissió d'Urbanisme, dos oficials de la
Marina i l'Exèrcit, amb l'objectiu d'obtenir plànols de la zona del Port, segons
informacions dels funcionaris que els atengueren, amb la finalitat, sembla, o segons
comunicaren, de dissenyar un pla de defensa antiaèrea o una cosa semblant; per la qual
cosa el seu grup prega a l'Alcalde que done informació detallada del plànol d'aquest
assumpte. D'altra banda, també té noceixement que la setmana passada visità
l'Ajuntament el cap de la Demarcació de Costes, i voldrien saber també si arribaren a
alguna conclusió en el tema de la platja i de Port Siles.
El Sr. LLORENS fa tres preguntes: la primera seria reiterativa respecte a la que li
féu el Ple passat al delegat de neteja viària; sol.licita quantes actes d'infracció s'han alçat

des que es féu càrrec de la Delegació de Neteja Viària, a l'empresa Sausa, per
incompliment d'un contracte. Demana que li contestara quan més prompte millor. Al
delegat de Trànsit li pregunta: a la vista de la manca d'aparcaments al nostre municipi si
s'és condescendent amb el tema de no prendre en compte que s'aparque a menys de 5
metres de les cantonades, o al contrari s'és rígid en aquest tema i adopten mesures fins
l'extrem que la grua retire vehicles. I així matiex li pregunta: ¿qui dóna les ordres de
sancionar amb rigidesa o flexibilitat?
La Sra. ALEPUZ indica que el dia 30 de desembre s'aprovà ací els estatuts del
Consell Municipal de la Dona. S'hi donava un termini de 15 dies perquè els grups
donaren els noms de les persones, de les dones que anaven a formar-hi part, però encara
no s'ha constituït. Per això pregunta per què se li va dir que s'anava a construir en breu, si
ja es té la relació de dones que formaran part del Consell Municipal de la Dona i quan es
va a constituir. D'altra banda felicita el delegat de Personal, pel bon enteniment que té
amb el personal de la casa, però sembla que aquest bon enteniment és més amb una part
del personal que amb altra, perquè a una part del personal se li envien roses, per la qual
cosa sol.licita que es tracte a tots amb major igualtat.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les 23
hores i 25 minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA.
Una ciutadana assenyala que en principi vol començar per un comentari que ha fet
la Sra. Pin, però després el Sr. Pelaez li ha donat més força per a parlar. Li pareix que
s'ha queixat dels toxicòmans que hi ha al Port de Sagunt, que s'han desplaçat a un altre
lloc, i per això opina que si només es donen 17 milions de pessetes per a rehabilitar els
drogaaddictes, com es van a llevar de dament els toxicòmans del Port de Sagunt i de
Sagunt. En particular, és drogaaddicta, du quatre anys rehabilitada i creu que aquests 17
milions que s'hi van a invertir no van a donar el fruit que es desitja perquè resulta que el
Pla no està ben fet, ja que es du a terme la rehabilitació del toxicòman, gaurint-lo i
posteriorment se'l deixa al carrer, i per això aquestes persones que en són moltes, tornen
a caure, per la qual cosa pensa que aquests 17 milions són molt agraïts però no van a
servir de molt si aquest pla no es canvia i es fa alguna cosa per a després gaurir aquestes
persones. Li sembla que és el Sr. Alberto, el psicòleg de salut mental qui du tot açò, un
senyor que parlant amb ella minut i mig, la va trure de polleguera estant ja recuperada,
aleshores si aquest senyor ha de gaurir la gent i una toxicòmana rehabilitada en minut i
mig ja la trau de polleguera, pensa que té poc a fer. I s'han de canviar les coses, ja que
aquesta no és la manera correcta d'invertir aquests 17 milions tot i que li semblen molt
pocs diners per al problema que està causant.
Un altre ciutadà manifesta que vol fer-se ressò ja que per part d'un veí se li ha
comentat el tema. Ès que a causa del deteriorament del clavegueram del carrer Calvari
Vell ocasiona huminats en alguns habitatges dels carrer València, causant un
deteriorament en les parts. Menciona açò perquè creu que fins ara no s'ha esbrinat d'on
procedeix el deteriorament, esborancant les parets en concret del número 56. El que vol
dir en nom de les perosnes que viuen en aquests immobles és la revisió d'aquest
clavegueram o que es veja l'habitatge que és contigu al número 56 (58), que té les parets
en males condicions i a més té animals de granja i altres estris vells a dintre, estant a
vegades habitada.
Un altre ciutadà assenyala que és el president de la Comissió de Penyes del Port de
SAgunt, i en representació de les penyes de Sagunt també vol fer-li una proposta a
l'Ajuntament. D'entrada, sembla que els Pressupostots porten un retall considerable, no
desitjant exigir res solament potenciar les festes, vist que això ajuda el turisme i el começ
local, per la qual cosa volen que com a mínim es respecte el pressupost o les despeses
que hi hagueren en festes l'any 91, incrementant-lo, com és normal, un mínim d'un 10%.
Aquesta és la proposta que li fa a l'Ajuntament la Comissió de Penyes de Sagunt i del
Port.

