ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 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, 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, a fi de celebrar-hi
sessió extraordinària del Ple de la Corporació, en primera convocatòria, es fa constar que
el Sr. Pelaez s'incorpora a la sessió a les divuit hores i deu minuts.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar l'únic assumpte inclòs en
l'ordre del dia.
1
CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D'OR A LA CONFRARIA DE LA
PURÍSSIMA SANG DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST.
Vist l'acord-proposta de la Fundació Municipal de Cultura sobre la concessió de la
medalla d'or a la il.lustre Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, i el
dictamen favorable de la Comissió de Règim Interior i Personal.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. MARGARIDA PIN assenyala com de difícil
pot ser entendre per a algunes persones que un ajuntament a la fi del segle XX, i amb

problemes importants, es reunesca per a atorgar una medalla d'or a una entitat, com si
fos una cosa d'altre segle; no obstant això, els membres de la Fundació Municipal de
Cultura han considerat avinent de ressaltar la funció i els mèrits d'una entitat tan
profundament arrelada en els costums ciutadans de Sagunt, com és ara la Confraria de la
Puríssima Sang. Destaca que poques entitats poden comptar amb signes d'identificació
tan llunyans i la massiva resposta ciutadana de fa tants anys, la continuïtat en la
trajectòria de l'expressió popular de la fe dels misteris de la passió, la consolidació d'un
innegociable teixit social d'adhesions que encara continuen vives i que donen un peculiar
to festiu i comunitari a la Setmana Santa saguntina; tot això fa convenient que el Ple de
l'Ajuntament des del respecte a qualsevol opció de consciència i més enllà de les diferències polítiques expresse unànimement com a institució elegida democràticament pels
ciutadans el reconeixement públic i solemne a la Confraria de la Puríssima Sang i que es
faça ressò del sentiment comú de la ciutat tot atorgant-li la medalla d'or.
El Sr. CORTÉS manifesta que, segons el parer del CDS, la Confraria de la Sang
no és només una manifestació religiosa, sinó que també és part important de la història
de Sagunt; és una lliçó constant de fermesa en una creença, i considera que 500 anys
d'història són molts anys, perquè la Confraria no tinga un reconeixement públic i un
suport de l'Ajuntament.
El Sr. MOROS manifesta que el grup independent també dóna suport a aquesta
proposta; això no obstant, assenyala que els ha cridat l'atenció el comentari que els ha
arribat referent al fet que avui es va a acordar només la concessió, i que la imposició
oficial de la medalla serà un altre dia amb l'assistència de certa personalitat; en aquest
sentit sol.licita a l'Alcalde que aclaresca aquest punt, perquè el CIPS considera que això
és un assumpte exclusiu de Sagunt i la màxima autoritat de Sagunt -en aquest cas
l'Alcalde- és la persona idònia i adient per a entregar aquesta medalla.
El Sr. ALCALDE, en resposta al Sr. Moros, li diu que avui s'espera que el Ple
acorde la concessió d'aquesta medalla, i que l'acte solemne de lliurament es farà en un dia
encara no determinat, en el qual s'invitarà no a una sinó a diverses personalitats d'aquest
poble i de la comunitat autònoma, i en general a tots els que vulguen unir-se, a més de
tots els regidors; i es vol que aquesta alegria siga compartida per altres entitats
ciutadanes i representacions de la comunitat autònoma en què ens trobem.
El Sr. MOROS replica a l'Alcalde que li sembla molt correcte que es conviden
entitats ciutadanes i representacions de la comunitat autònoma, però al seu grup li pareix
fora de lloc, per exemple, segons s'ha dit per aquí, que vinga el Sr. Lerma a lliurar la
medalla, al qual li tenen un gran respecte però pensen que això no li pertoca a ell, com
seria una medalla a nivell de la Comunitat Valenciana, però com que la medalla s'ha
d'entregar a la ciutat de Sagunt, l'assumpte és exclusivament saguntí, i a partir d'ací sobra
tota la resta; i indica que concretament en aquest punt el seu grup sí que es manifesta
completament en contra.
El Sr. ALCALDE assenyala al Sr. Moros que suposa que sabrà que la presidència
d'honor d'aquest comitè organitzador dels actes del 500 aniversari el presideix el rei
d'Espanya, i per tant traspassa les fronteres del nostre poble.

El Sr. CORTÉS manifesta que espera que aquestes representacions no siguen
només polítiques, sinó també religioses, com poden ser l'arquebisbe de València i altres.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per 23 vots a favor del PSOE, CIPS, EU (Sr.
Campoy), PP i CDS, i 2 abstencions dels dos membres restants d'EU, ACORDA:
PRIMER: Concedir la "Medalla d'or de la ciutat" a la Il.ltre Confraria de la
Puríssima Sang del nostre senyor Jesucrist, en reconeixença i en agraïment com cal de
l'Excm. Ajuntament de Sagunt i a la col.lectivitat que representa per la seua constant
activitat cultural, que ha patentitzat i igualment identificat el nostre poble, que a través de
centenars d'anys ha sabut mantenir la calor heretada de les persones grans i transmetre-la
a les generacions futures.
SEGON: Trametre aquest acord al BOP per a la seua publicació.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les divuit
hores i vint minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE.

