ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-VUIT D'ABRIL DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-vuit d'abril 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 Ramón García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
Assistits de la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Salvador Alfonso i Zamorano, a fi de celebrar-hi sessió ordinària del Ple de la
Corporació, en primera convocatòria.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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APROVACIÓ DE L'ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Sotmès a votació el primer punt de l'ordre del dia, s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió del dia 28 de gener de 1992.
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DONAR COMPTE DE LES 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 del dia
31 de març de 1992, segons la relació següent:
MES DE DESEMBRE DE 1991
DIA 9:
- Gratificació vacances Sr. J. Alfredo García Ribes.
DIA 16:
-Declaració deserta licitació obres "Renovació i millora instal.lacions cicle integral
de l'aigua".
MES DE FEBRER DE 1992
DIA 10:
- Aprovatòria núm. 8, liquidació imp. increment valor terrenys.
DIA 24:
-Deixar sense efecte resolució 5 de febrer concessió nou dia per canvi de domicili a
la Sra. Desamparados Sifre Alberola.
-Concessió llicència d'obres plaça Hospital, 6.
DIA 27:
- Anul.lació vuit rebuts d'IBI urbana.
MES DE MARÇ DE 1992
DIA 2:
- Nomenament funcionari eventual Sr. Manuel Simón Jareno.
DIA 4:
-Deixar sense efecte delegació CI Participació ciutadana i nova assignació de
secretaria d'aquesta.
-Concessió al Sr. Amadeo Nicanor Rodríguez Carrió quantitat en concepte de C.
Productivitat.
DIA 5:
- Assignació al Sr. Miguel A. Gómez Hernando quantitat concepte C. Prod.
- Modificació quantitats que figuren en liquidacions sobre IBI.
- Denegació del que sol.licita el Sr. Vicente Peruga Gimeno sobre retribucions.
DIA 6:
-Atorgament de gratificacions mes de gener al Departament P. Local, Serv.
Tècnics i Secretaria Gral.; i gratificacions mes de febrer al Departament P. Local,
Cultura, Àrea Agricultura i Serv. Tècnics.
- Devolució quantitats ingressades indegudament, expt. DEVD3 /92.
DIA 10:
-Estimar sol.licitud presentada per sis contractats laborals indefinits (psicòlegs), tot
reconeixent serveis prestats.
- Abonament quantitat concep. dif. nòmina a la Sra. Victoria Cosin Tello.
DIA 11:
-Aprovac. liquidac. taxa llicència urbanística a: pl. Mare Nostrum i c/ Catalunya i
polígon SEPES, parc. 24.
DIA 12:
- Anul.lació quotes imp. vehicles tracció mecànica, expt. 184/92.
- Abonament quantitat concepte dietes a la Sra. M. Dolores Miñarro Yanini.
- Abonament quantitat taxes matrícula a la Sra. M. Lluïsa Pérez i Castilla.
- Atorgament gratificacions mes octubre a Departament Serveis Tècnics.

- Concessió permís maternitat a la Sra. Teresa Ruiz Beltrán.
DIA 13:
- Concessió llicència ocupació via pública a Illa Còrsega, 1.
- Delegació presidència CI Promoció Econòmica al Sr. Armero.
DIA 16:
-Concessió quantitats per bestreta a: Antonio Pascual Polo, Dolores Moreno
Moreno, Antonio Alandí Campos, Fernando Magaña Román i María Sánchez Marcos.
DIA 17:
-Concessió quantitat per bestreta a: Mª Jesús Martínez Sancho i Mª Jesús Galve
García.
-Gratificació a treballadors per serveis els dies 24 i 31 de desembre.
DIA 18:
-Contractació Sra. Rosario Martínez Salvador, com a inspectora de Mercats.
-Concessió llicència ocupació via pública c/ Palància- av. Camp de Morvedre.
DIA 20:
-Designació del Sr. Rafael Tabarés instructor expt. infracc . urban. núm. 461/90.
-Deixar sense efecte delegacions CI Agermanament i assignació a funcionaris
quantitat mensual per secretaris de c. informatives.
-Devolució quantitat abonada indegudament a F. Casado Fernando.
DIA 23:
-Rectificació resolucions 12 i 16 de març, canvi denominació obra.
-Deixar sense efecte Resolució 26 de febrer i concedir a Francesc Crispín i Sanchis
permís assistència seminari Madrid.
-Concessió llicència activitat educativa pl. Hospital, 9.
-Autorització a Carmen Andreu Llorens assistència reunió a Vinaròs i abonament
de despeses que se n'originen.
-Imposició multa infracció urbanística 3.000 PTA a P. García Miñana, expt.
915/86.
DIA 24:
-Atorgament tràmit audiència a Raquel Moreno Vila, expt. 167/89-V i a Isabel
Paniagua Iglesias, expt. 15/87.
-Anul.lació notificació resolució 19 de febrer sobre increment valor terrenys de
naturalesa urbana, expt. 454/89.
-Efectuar alta vehicle V-8961-BH, Yolanda Montero Galbán i practicar liquidació
corresponent IVTM 1992.
-Efectuar anul.lació liquidació Resol. 4 març i alta vehicle V-3466-DY, Andrés Del
Rey García.
-Declaració caducitat i procedir a l'arxiu dels expts.: 242/92, 234/92 i 244/92.
-Procedir a la inscripció en el Registre Municipal de l'Associació Club de Tennis
Casinos.
-Concessió llic. obres. Expts.: 1171/91, 1144/91, 17/92, 15/92, 1100/91, 1105/91,
14/92, 1151/91 i 695/91.
-Llicència ocup. via pública c/ Lluís Vives, 15.
-Anul.lació rebut c. urbana, Adolfo Cañas Mejías.
-Deixar sense efecte gratif. atorgada per Resol. 6 de març i atorgar-la al Sr. Rafael
Laínez López.
-Gratificació a contractat laboral indefinit S. Domínguez Fernández.
-Concessió permís maternitat Vicenta Esquer Navarro.
DIA 25:

-Establiment nova valoració local pol. 44-278 i tornar excés pagat a J. Gadea
Pérez.
-Establiment nova valoració local c/ Concepción Arenal, 118-2-2 i tornar excés
pagat al Sr. A. Vargas Grimaldos.
-Llicència ocupació via pública av. Camp de Morvedre, 50.
-Reconeixement obligacions i ordenar pagament a CAMPSA.
DIA 26:
- Denegació cèdula habitabilitat c/ Metge G. Flors, 12-6è-12a.
- Llicència ocupació via pública, pl. Rodrigo.
- Dev. quantitats ingressades indegudament a diversos contrib.
DIA 27:
-Designació de Rafael Tabarés i Seisdedos instrucc. expt. infracc. urbanística
640/89.
- Llicència obra c/ Taronger, 33-6, expt. 1018/91.
- Núm. 7 aprovatòria imp. increment valor terrenys, 1989 i anter.
- Núm. 11 aprovatòria entrada vehic., escorxadors i IVA escorxadors.
- Núm. 12 aprovatòria imp. increment valor terrenys 1991.
- Llicència ocupació via pública al c/ Pare Claret, 25; c/ Horts, 39; i av. Hispanitat.
- Efectuar pagament a diversos assistents a curs Taller Integ. Social.
- Devolució quantitats a Enrique Noverques Gil i a Julia Serrano López.
-Establiment nova valoració i devolució quantitat pagada en excés a Tomás
Lorenzo Lorenzo, Ricardo Juan Soriano i Juan i Soledad Sánchez Piernas.
-Anul.lació liquidació i rebuts i expedir una liquidació exercici 90-91 a Juan B.
Bosch Jimeno.
-Anul.lació diversos rebuts de C. Urbana i expedir noves liquidac.
-Desestimació diverses reclamacions presentades per: Sr. B. Terol Carrascosa i
Sra. Carmen Casino Alcaide.
DIA 30:
-Anul.lació liquidació núm. 103, expt. 124/92.
-Desestimació devol. per taxa llic. obert. establ. a Fco. Gómez Robles, expt.
254/91.
-Anul.lació liquidació i confec. nova liquid. a Luís Giménez Latorre.
-Denegació diverses cèdules habitabilitat Urb. Malvasur, 4; Malvasur, 19; c/ Teatre
Romà, 13; i Malvasur, 20.
-Aprovació provisions de fons a justificar a nom de: Rafael Tabarés i Seisdedos,
Carmen Tornel Negrote i Juan Flors Alandí.
-Nomenament instructor diversos expedients sancionadors al Sr. Rafael Tabarés i
Seisdedos i secretària a la Sra. Empar Koninckx i Frasquet.
-Desestimació reclamació de la Sra. Julia Serrano López, i es tornen originals de
rebuts a interessats.
- Anul.lació diversos rebuts IBI Rústica i emetre uns de nous.
DIA 31:
-Desestimació recurs reposició formulat per Alejandro Remón López, i es
confirma liquidació practicada.
- Imposició multa 25.000 PTA Fco. Molina Muñoz, expt. 58/89.
-Concessió termini 20 dies als propietaris per a situar baixant pluvials a l'església
Bon Succés.
- Anul.lació rebuts IBI urbana i emetre noves liquidacions.
- Llic. oc. via pública c/ Castell, 9.

- Concessió canvi titularitat activ. c/ Camí Reial, 3-B.
- Concessió llic. activ. c/ Verge del Losar, 26.
- Lliurament manament de pagament a la Conselleria de Sanitat.
MES D'ABRIL DE 1992
DIA 1:
-Aprovació diversos imports per a posterior llic. obres dels següents expts.:
905/91, 1069/91 i 221/91.
- Llic. ocu. via pública al c/ Remei, 9.
- Concessió llic. activ. previ pagament taxes. Expt. 80/91-I.
- Concessió canvi titul. activ. situada av. Sants de la Pedra, 20. Expt. 14/91-CT.
- Desestimació petició de reposició en voluntària de trib. municipals.
- Devol. quantitats ingressades indegudament a diversos contrib .
- Desestimació reclamació Emilia López Carrión.
- Desestimació sol.licitud d'anul..lació rebuts Llic. Fiscal M.Sánchez Ruíz.
- Anul.lació diversos rebuts C. Territorial Urbana.
- Imposició multa per infracció urbanística, expt. 349/88.
DIA 2:
-Desestimació reclamacions formulades per Josefina Majada Neida i Mª Àngeles
Barra Sanz.
- Reposició en voluntària diversos rebuts d'IBI Urbana.
- Reconeixement d'obligacions a diversos creditors.
DIA 3:
- Procedir al precinte de font sonora en act. c/ Verge del Losar, 12.
- Imposició multa per infracció urbanística a Amparo Soriano Torrijos.
- Anul.lació resol. de 30 de març de 1992 aprovatòria de prov. fons.
- Estimació recurs de reposició del Sr. Benjamín Pérez López.
- Convocatòria sessió plenària extraordinària el 26 maig a 18 hores.
- Llic. oc. via pública c/ Horts cantonada c/ Ordóñez.
- Paralització obres al c/ Gavines, 1; pol. 58 parc. 60; i c/ Remei, 9.
- Anul.lació diversos rebuts expts.: 24/92 i 83/92.
- Devolució a diversos contribuents diverses quantitats.
DIA 6:
- Concessió llic. obres, expts.: 55/92, 853/91, 100/92, 69/92, 52/92, 47/92, 90/92,
53/92, 66/92, 73/92 i 101/92.
- Reiterar resolucions de paralització obres.
- Desestimació reclamacions de Juan J. Pérez Masip CT Urbana 88 i 89.
- Anul.lació rebuts CT Urbana.
- Delegació atribucions d'Alcalde-President al Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos.
- Devolució a LUAN, CB quantitat ingressada indegudament.
-Efectuar anul.lació imp. veh. tracc. mecàn. a diversos expts.: 294/92, 282/92,
286/92, 712/91, 247/92, 248/92, 1452/90 i 721/91.
-Desestimació anul.lació quotes de remolc V-1837-CZ IVTM.
- Efectuar alta Registre remolc V-4156-AW.
DIA 7:
- Anul.lació liquidació núm. 29 d'Aniceta Fernández Donaire .
- Estimació recurs reposició per Emilio Berenguer Gimeno, expt . 784/86.
- Imposició multa per infracció urbanística, expt. 1036/89.
- Anul.lació rebuts i emissió noves liquidacions. Expts.: 111/92 i 109/92.

-Estimació dels punts 1r, 2n i 3r del recurs interposat per Rafael Ruíz Benítez i
manteniment de valors, quotes i termini de cobrament respecte rebuts del 89.
DIA 8:
- Concessió llic. obres, expts.: 193/92, 136/92, 1162/92 i 316/92.
- Imposició multa per infracció urbanística, expt. 1011/88 i 375/88.
-Paralització obres a: pol. 58, parc. 65, pol. 58, parc. 65(p), pol. 58, parc. 66, c/
Isabel Coello, 7 i pol. 58, parc. 65(p) Marjal Almardà.
- Llic. oc. via pública, c/ L'Escola, 21.
-Desestimació recurs de reposició formulat José Mª Murciano Jiménez, expt.
2295/89.
- Anul.lació rebuts Llicència Fiscal.
DIA 9:
- Estimació sol.licitud i anul.lació liquidació núm. 1235/91 IVTNU.
- Concessió llic. act. assessoria d'empreses.
- Aprovació relació núm. 10 de despeses 8.437.083 PTA.
- Devolució a Gloria Chicharo García quantitat ingressada, expt. 300/92.
- Anul.lació rebuts, expt. 299/92.
DIA 10:
- Núm. 13 aprovatòria liquidació imp. incr. valor terrenys.
- Procedir anul.lació liquidacions expts.: 838/91 i 1368/91.
- Procedir a rectificació d'errors diversos expedients.
-Compliment sentència Sala Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Autònoma Valenciana.
- Núm. 12 aprovatòria per ingressos construc., insta. i obres i entrada de vehicles.
DIA 13:
-Trametre INEM quadres avanços de dades que sol.liciten les ajudes
corresponents.
- Anul.lació rebuts de CT Urbana, expt. 123/92.
- Anul.lació rebuts d'IBI Urbana, expt. 363/91.
- Anul.lació liquidació, expt. 128/92.
- Devolució a Manuel Rubert Domínguez per excés de pagament, expt. 512/91.
- Devolució a Mª Carmen Ortín Sorando quantitat ingressada, expt. 310/92.
DIA 14:
- Estimació recursos de reposició, expts.: 164/92, 167/92 i 168/92.
DIA 15:
- Paralització d'obres al recinte col.legi pol. 20 i pol. 56, parc. 214 p.
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RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA CG DE RECTIFICACIÓ DEL
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.
Vist l'acord de la Comissió de Govern amb data 14 d'abril de 1992, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar l'acord esmentat, que diu el següent:
""Atès que l'Institut Nacional d'Estadística, conjuntament amb la Direcció General
de Cooperació Territorial, en Resolució de 26 de juliol de 1991 (BOE 223, de 17-9-91),
dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la rectificació del Padró Municipal
d'Habitants referida a l'1 de gener de 1992, agrupades en els apartats següents:
I.- La rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants haurà de dur-se a terme
referida a l'1 de gener de 1992, i es realitzarà tenint en compte totes les alteracions
produïdes durant els anys 1991 en la població resident com a conseqüència de:

- Les altes i les baixes que han tingut lloc per moviment natural de població.
- Les altes i les baixes que han tingut lloc per canvi de residència.
- Les variacions que han tingut lloc per canvi de domicili.
II.- En la rectificació del padró es reflectirà numèricament:
- Les altes de residents en cadascuna de les seccions del municipi.
- Les baixes de residents en cadascuna de les seccions del municipi.
- El resum numèric general municipal.
A la referida documentació corresponent a la rectificació del padró s'haurà
d'adjuntar un certificat del secretari amb el vist-i-plau de l'Alcalde, en què conste que ha
estat sotmès en els resultats a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament, tot especificant la
secció, com també l'exposició al públic.
III.- Els ajuntaments hauran de trametre a les delegacions de l'Institut Nacional
d'Estadística la documentació corresponent a la rectificació del padró abans del 31 de
març de 1992.
Per raó del que estableix la Resolució esmentada, i l'art. 82 del Reglament de
Població i Demarcació Territorial, i tenint en compte que els treballs d'introducció de
dades en l'ordinador han acabat al final de març i que el Departament d'Informàtica ha
facilitat els resultats amb data de 8 d'abril, i atesa la urgència de l'assumpte per a
l'aprovació, exposició al públic i presentació.
En conseqüència i d'acord amb l'informe-proposta del cap del Negociat de
Governació, la Comissió de Govern, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar els resultats procedents de la rectificació del Padró Municipal
d'Habitants referida a l'1 de gener de 1992, d'acord amb les xifres següents:
- ALTES ............................ 1.322
- BAIXES .......................... 1.059
- TOTAL POBLACIÓ DE DRET ........... 55.720
- TOTAL POBLACIÓ DE FET .............. 55.957
SEGON: Obrir un període d'exposició al públic de 15 dies perquè els interessats
puguen formular-hi reclamacions, del dia 15 d'abril al 5 de maig, tots dos inclosos, i, en
cas de no haver-ne, s'entendrà aprovat definitivament.
TERCER: Presentar per part del Departament de Governació la documentació
corresponent en la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística al més aviat
possible.
QUART: Aquest acord serà sotmès a votació del Ple de l'Ajuntament en la propera
sessió plenària que tinga lloc per a la seua ratificació.""
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RATIFICACIÓ DE L'ACORD CG SOL.LICITUD AJUDES PER A
REALITZACIÓ ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.
Vist l'acord de la Comissió de Govern amb data 14 d'abril de 1992, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar l'acord esmentat, que diu el següent:
""Vista l'Ordre del 14 de febrer de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats de
promoció de l'ús del valencià i d'acord amb la proposta de la regidora delegada, la
Comissió de Govern, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la creació d'una oficina municipal de promoció de l'ús del
valencià.

SEGON: Aprovar la sol.licitud d'una subvenció per import de 14.111.848 PTA a
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, segons l'Ordre de 14 de febrer de 1992, per
a la realització d'activitats de promoció de l'ús del valencià.
TERCER: Adoptar el compromís d'aportar la part no subvencionada.
QUART: Aquest acord s'haurà de ratificar pel Ple en la propera sessió que tinga
lloc.""
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APROVACIÓ DELS ESTATUTS CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE
SAGUNT.
Sotmès a votació, d'acord amb que estableix l'art. 82.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
ratifica la inclusió en l'ordre del dia.
Vist l'expedient, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA.
PRIMER: Crear el Consell Econòmic i Social de Sagunt.
SEGON: Aprovar inicialment els estatuts del Consell Econòmic i Social, que
consten en l'expedient.
TERCER: Publicar aquest acord en el BOP, BIM i tauler d'edictes, i obrir un
termini d'informació pública i audiència als interessats de trenta dies per a la presentació
de reclamacions i suggeriments.
QUART: L'acord s'entendrà elevat a definitiu en cas de no presentar-s'hi cap
reclamació en el període d'informació pública, i s'haurà de publicar el text sencer en el
Butlletí Oficial de la Província.
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APROVACIÓ CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ARMERO invita els membres de les
associacions de veïns assistents a la sessió perquè participen si han tingut ocasió de llegir
el projecte elaborat pels grups polítics, ja que s'hi han fet algunes correccions de
l'esborrany inicial.
El president concedeix la paraula a les associacions de veïns, i el Sr. MORCILLO
assenyala que a la seua associació no li han tramès les modificacions a què ha fet
referència el Sr. Armero, i per això sol.licita que li informen sobre aquest punt.
El Sr. ARMERO aclareix que afecten als arts. 59 i 60 pel que fa al percentatge per
a sol.licitar referèndum i s'hi han introduït tres motius pels quals es pot sol.licitar
referèndum.
D'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment la Carta de Participació Ciutadana.
SEGON: Publicar aquest acord en el BOP, BIM i tauler d'edictes, i obrir un
termini de trenta dies d'informació pública i audiència als interessats per a la presentació
de reclamacions i suggeriments.
TERCER: L'acord s'entendrà elevat a definitiu en cas de no presentar-s'hi cap
reclamació en el període d'informació pública, i s'haurà de publicar el text sencer en el
Butlletí Oficial de la Província.
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ADQUISICIÓ TERRENYS ROTONDA C/ MAESTRAT - AV.
HISPANITAT.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió que tingué lloc el dia 28 de desembre de
1989, acordà adquirir els terrenys necessaris afectats per l'execució de les obres de
"Rotonda c/ Maestrat - av. Hispanitat".
Vist que, amb data 4 de setembre de 1991, el Sr. Manuel Valles Sorribas i el Sr.
German Marco Mateo presentaren un escrit i una xerocòpia de l'escriptura de propietat
en el registre d'entrada de l'Ajuntament, en el qual es manifesta que són propietaris de la
parcel .la 115 situada al polígon 19, afectada per les obres indicades en el paràgraf
anterior, i que no han rebut cap notificació per part de l'Administració en aquest aspecte.
Vist que efectivament, segons l'informe emès pel topògraf municipal, no es notificà
als interessats l'expropiació dels terrenys de què són propietaris, per tal com la superfície
ocupada per les obres s'assigna a la parcel.la 6, que pertany a la Sra. Consuelo Monfort
Tena; i se li atribueix una superfície total de 149'62 m2, quan en realitat hauria d'haver
figurat 96'12 m2.
Atès que, en virtut del que preveu l'article 111 de la Llei de Procediment
Administratiu, l'Administració pot en qualsevol moment rectificar els errors materials i
els aritmètics.
Atès que pertoca al Ple l'adquisició de béns i la transacció sobre aquests, en virtut
del que preveu l'apartat 14 de l'article 50 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals.
D'acord amb l'informe del Negociat de Patrimoni, amb el dictamen de la Comissió
de Patrimoni i Contractació, i amb l'informe d'Intervenció segons el qual hi ha crèdit per
a aquesta despesa en la partida 060107/432/0 del Pressupost Municipal, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Abonar al Sr. Manuel Valles Sorribas i el Sr. German Marco Mateo la
quantitat corresponent al valor dels terrenys i els béns que se'ls afecten per a l'execució
de les obres de "Traçat plaça dels Reis Catòlics (Rotonda Maestrat)", segons la següent
relació:
- Polígon 19 parcel.la 115.
- Superfície: 87'60 m2.
- Valor m2 11.115 PTA.
- Total 973.674 PTA.
SEGON: Notificar a la Sra. Consuelo Monfort Tena que la superfície que realment
li ha estat ocupada és de 96'12 m2, l'import de la qual puja a la quantitat de 1.068.373
PTA, i que ha d'ingressar en les arques municipals la quantitat de 594.453 PTA.
TERCER: L'ingrés en Tresoreria municipal s'efectuarà mitjançant taló conformat
en els terminis següents:
a) Les notificacions practicades de l'1 al 15 de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
b) Les practicades del 16 a l'últim dia de cada mes, des de la data de notificació
fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
Transcorregut aquest darrer període, es procedirà al cobrament en via de
constrenyiment amb el recàrrec del 20%.
QUART: Facultar l'Alcalde-President, Sr. Manuel Girona i Rubio, per a la
subscripció dels documents públics rectificats.
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ANUL.LACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ PLAÇA
REIS CATÒLICS.

Vist l'escrit tramès pel cap del Negociat de Contribucions Territorials i atès que
l'Oficina Tècnica d'Obres ha informat que aquestes obres d'urbanització són confrontants
en la seua totalitat amb terrenys d'ús i gaudi públic (Sanatori, jardí del Triangle Llindar,
Col.legi Públic Tierno Galván) i que consisteixen en l'execució de la meitat sud de la
rotonda dels Reis Catòlics, així com tota la illeta central i enrajolat de les voreres, i es
completa l'obra amb l'enjardinament de la illeta central i les voreres.
Atès que la imposició de contribucions especials per a aquestes obres
d'urbanització, s'aprovaren pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 27 de febrer de
1990, per import de 12.176.727 PTA, corresponent al 50% del cost estimat de les obres.
Atès que no hi ha altres beneficiaris especials que l'Administració.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GIL sol.licita una sèrie d'aclariments en relació
amb els costos que s'inclouen en cada marge respecte a la capa de rodadura perquè
sembla que hi ha algun error.
El Sr. ALMOR contesta que les contribucions especials estan aplicades en dues
meitats; és clar que la primera meitat és el marge esquerre; el marge dret és el que
s'elimina perquè limita amb terreny municipal. Si la capa de rodadura no és inclosa, se li
suma a l'altra, i si és inclosa, ja queda bé.
El Sr. ALCALDE assenyala que se'n comprovarà i, si cal, se'n rectificarà.
En conseqüència, i vist l'informe de la secretària general i d'acord amb el dictamen
de la Comissió d'Hisenda, i amb l'informe d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Anul.lar les contribucions especials per urbanització de la plaça dels
Reis Catòlics.
SEGON: Trametre l'expedient al Departament d'Urbanisme a fi de possibilitar la
negociació de les contribucions especials del motor de Sant Antoni, per la zona del
terreny per a continuar la vorera fins la rotonda.
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ANUL.LACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBERTURA I
URBANITZACIÓ C/ MAESTRAT TRAM CHURRUCA AV. HISPANITAT.
Vist que segons l'acord del Ple amb data 26 de febrer de 1988, s'acordà la
imposició d'aquestes contribucions segons el detall següent:
Obertura:
2.782.500 PTA 90% ....... 2.504.250 PTA.
Pavimentació: 4.664.800 PTA 25% ....... 1.166.200 PTA.
Vist que la Comissió de Govern de 26 d'abril de 1989 aprovà l'ordenació
d'aquestes contribucions especials, aprovant el Padró provisional elaborat, expressant-hi
els contribuents beneficiats i les quantitats que els pertoca abonar en aquest repartiment.
Vist que, notificat el deute als contribuents beneficiats, aquests han recorregut, i la
Comissió de Govern ha acordat amb data 31 de gener de 1990 la suspensió del
cobrament d'aquests rebuts fins que no es modifique o confirme la imposició dels
respectius contribuents.
Vist que davant la informació donada pel Sr. Almor i a la vista del plànol que
s'adjunta en l'expedient, sobre que hi ha una duplicitat en la imposició d'aquestes
contribucions amb la imposició de les contribucions especials de la Urbanització Rotonda
Maestrat.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. ALMOR aclareix que es tracta d'obertura de
Maestrat, tram Churruca/Hispanitat, no és l'altre, que es manté sencer, és el tros inicial
que està subratllat, que posa tram Churruca/Hispanitat.
El Sr. GIL vol fer un petit aclariment: el ratllat que figura en el plànol sembla
inclòs dues vegades en l'import, però a partir de l'encintat de la vorera està com
dissimulat, no és plaça sinó carrer.
Per tot això, i vist l'informe de la secretària general i d'acord amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda i amb l'informe d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
Anul.lar les contribucions especials per obertura i urbanització c/ Maestrat, tram
Churruca/Hispanitat.
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA
D'ESTABLIMENTS.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió Informativa.

OBERTURA

Obert el torn d'intervencions, el Sr. LLORENS assenyala que el Grup Popular ha
estat estudiant aquesta modificació de les ordenances fiscals i han vist que efectivament
beneficien molt els possibles senyors que estan interessats a obrir establiments, tant
persones físiques com entitats jurídiques, i per això ells, abans de donar-li el vist-i-plau,
els agradaria que el Negociat de Rendes emetera un informe dels ingressos calculats per
la llicència d'obertura d'establiments, ja que en l'informe de Rendes s'indica la supressió
de l'art. 7, supressió de la quota proporcional i disminució de la quota fixa per cada 100
metres que superen de 500, i s'abaixa de 25.000 a 5.000, i així mateix modifiquen l'art. 9
sobre les indústries molestes i insalubres. Segons l'informe reflectit de Rendes i
Exaccions, hi ha una reducció del 300 al 100%. No obstant això, tret d'error en
l'ordenança que es pretén aprovar avui, s'abaixa al 50%, del 300 al 50, una baixada molt
gran. També s'hi diu que es modifiquen l'art. 10, es suprimeix l'art. 8 en el qual s'establien
unes quotes mínimes en les llicències d'obertura per als establiments, com ara bancs,
corresponsalies de bancs, cafeteries, restaurants, discoteques. Considera en aquest punt
que la reducció és excessiva i perjudicial per a l'Ajuntament. No obstant això, ells no
estan en contra totalment de la modificació, sí que podrien estar a favor si el Negociat de
Rendes i Exaccions emetera un informe sobre els ingressos que es calculen a la vista del
temps transcorregut i de les liquidacions que hi han practicat.
El Sr. GARCÍA I FELIPE demana a la secretària que llegesca el dictamen de la
Comissió d'Hisenda i prega al representant del PSOE, que és qui defensa aquest tema,
que fonamente el motiu de la modificació.
El Sr. ARMERO explica que les autoliquidacions practicades resulten
excessivament altes i que s'hi han queixat els afectats en general, de manera que els
costos s'han superat en molt de percentatge.
El Sr. GARCÍA I FELIPE planteja per què se sotmet aquest assumpte al Ple si,
segons consta en el dictamen de la Comissió d'Hisenda, els grups de l'oposició no anaven
a votar a favor, i ja s'ha sol.licitat que es retire de l'ordre del dia o que es deixe sobre la

taula. El fet d'haver-lo inclòs en l'ordre del dia a pesar de la postura contrària dels altres
grups polítics, és provocar debats acalorats.
Segons consta en la proposta del Sr. Almor, sembla que s'han esglaiat de l'import
de la taxa, de manera que hi ha hagut reduccions com la de SIDMED o altres persones
que pretenen obrir activitats en grans superfícies.
No considera justificat que s'aplique el 2% i no un altre percentatge. Segons els
costos previstos, la tramitació costarà 24.071.000 pessetes a l'Ajuntament. Al Sr. Llorens
li assenyala que considera lamentable que el delegat d'Hisenda haja de sol.licitar un
informe en el Ple sobre aquest tema, ja que l'hauria d'haver demanat amb anterioritat, de
manera que caldrà recordar-li de tant en tant que ell és el delegat d'Hisenda.
Continuant amb les previsions econòmiques, resulta que es recapta menys del que
costa el servei, costa unes 77.000 pessetes. Demana a l'equip de govern que comprove
quina valoració econòmica s'adapta a la que s'ha aprovat, i si bé l'Ajuntament ha de
cobrar només el cost del servei, s'ha d'atendre al que s'ha calculat, de manera que no
passa res si s'obtingueren més ingressos dels que es pensaven.
Reitera que no considera correctes els percentatges de càlcul aplicats, atès el
nombrós personal qualificat adscrit al Negociat d'Activitats -un enginyer industrial, dos
enginyers tècnics i altres de distints negociats que hi col.laboren-, i atès que el mateix
equip de govern en la sessió en què es creà la Comissió d'Activitats va dir que hi havien
prop de 400 expedients per informar, i d'això resulta que els percentatges aplicats són
adequats, i s'han de fer de nou les valoracions per a adaptar els costos.
El Sr. CORTÉS considera que no hi ha una veritable política econòmica. Admet
que ell es pot equivocar i haver fet una valoració errònia, però el problema és quan les
valoracions es fan quan es tenen tots els mitjans a la disposició. Assenyala que les
previsions d'establiments que s'obriran depenen del polític del moment, i que es pot dir
que s'obriran de 200 a 4.000, cosa que no té importància, però s'ha de ser rigorós amb els
plantejaments fets fa dos mesos.
Fa dos anys es va modificar la taxa partint del criteri que no havia de pagar el
mateix per llicència d'obertura Continente que un supermercat de 20 metres. Quan
Continente sol.licità llicència, s'adonaren que pagaven igual, tot i que el personal de
l'Ajuntament dedicà molt de temps a fi de realitzar les comprovacions corresponents que
requerien l'obertura de Continente.
Per tot això, proposa que es deixe sobre la taula, perquè considera que la
modificació proposada no obeeix a criteris raonables sinó que únicament es deu al fet que
han protestat algunes persones, i beneficiarà als de sempre, als grans establiments.
Anuncia que el CDS només donarà suport a una modificació que beneficie els petits
establiments.
El Sr. ALMOR considera que una de les coses que no s'han de fer en un Ple
municipal, i principalment quan es ve a tractar assumptes econòmics, és comptar el que
bonament es creu, ja que es fa la impressió, lamentablement, que no s'han llegit la
proposta. Així, en primer lloc, pel que fa al Sr. Llorens, com ha dit el Sr. García i Felipe,
és lamentable que en el Ple demane que el Negociat de Rendes faça un informe, el qual
depèn d'ell, i principalment quan ell estigué en la Comissió d'Hisenda, on no va demanar
absolutament res, i votà en contra per a dir ara que després d'estudiar l'assumpte li
sembla bé, i per això s'hauria aclarir primer. Pel que fa al plantejament del Sr. García i
Felipe, de per què es presenta aquest assumpte, manifesta que la Comissió d'Hisenda va
discutir el tema, s'hi donaren raons objectives i fonamentades de per què es proposava la

modificació de l'ordenança. És veritat que en aquesta Comissió, tant el Partit Popular
com el Grup Independent, votaren en contra que es rebaixara la taxa, però també és
veritat que de la mateixa manera que ells voten en contra en la Comissió Informativa,
representen solament a dos grups de l'oposició, no a tots, i l'equip de govern pot
continuar mantenint els mateixos criteris que defensaven en la Comissió Informativa, i
per això ho sotmeten al Ple que és l'òrgan que té la competència per a aprovar o no la
modificació de l'ordenança fiscal. A més, hi ha grups polítics en aquest hemicicle que no
van assistir a la Comissió d'Hisenda i tenen dret de manifestar la seua opinió en el Ple.
Entrant ja en el fons de la qüestió que li preocupa al Sr. García i Felipe, li assenyala que
quan al mes de novembre del 91 aprovaren l'ordenança reguladora de la prestació per a
l'obertura d'establiments, en el dictamen de la Comissió d'Hisenda que després s'aprovà
en el Ple, li llegeix textualment el que deia: "Atès que la modificació de l'ordenança es
fonamenta en l'adequació de la tarifa conseqüència de l'entrada en vigor de l'impost sobre
activitats econòmiques i en un tractament fiscal favorable a la instal.lació d'establiments
en polígons industrials, sense que l'import estimat de la taxa no supere en conjunt el cost
previsible del servei...". Aquest dictamen va ser aprovat amb els vots favorables dels
representants del Partit Socialista, Coalició Independent, Esquerra Unida, Partit Popular i
CDS; és a dir, per unanimitat. Per tant, considera inapropiat que ara vinga el Sr. Cortés
dient que l'estudi econòmic, que la taxa aprovada per unanimitat al mes de novembre del
91 no és adequada, ja que tingué l'oportunitat d'haver votat en contra. Li aclareix, així
mateix, al Sr. García i Felipe que els ingressos previstos es basen en un informe econòmic
que fan els tècnics municipals, no els polítics, i per tant quan s'aprova l'informe dels
tècnics municipals, on diu que els costos de la taxa són de 24 milions i que el que es va a
recaptar per aquesta taxa, 24 milions també, s'adapta el cost al servei i amb la qual cosa
ell amb el seu vot favorable està aprovant tant el repartiment que es fa com el que costa
el servei. Per això, reitera que dir després que l'estudi econòmic que ell aprovà en el seu
moment no està bé, no és conseqüent.
Explica que, quan es va fer l'estudi econòmic, es calculava un preu de quota
proporcional mitjana de 20.000 pessetes, i es prenia com a base la llicència fiscal de l'any
91, però si es té en compte que el promig de l'IAE per a establiments ha superat quasi el
100% d'increment, s'està amb un estudi econòmic desfasat respecte al que van a cobrar
als ciutadans. Per tant, considera que tenen l'obligació de sotmetre a aquest Ple aquest
desfasament perquè els grups polítics sàpiguen que aplicant l'ordenança tal com es va
aprovar, produirà ingressos extres a aquest Ajuntament que van a pagar per igual grans i
menuts. Per tant, la seua obligació és proposar de modificar l'ordenança per a adaptar el
cost al servei i això és el que plantegen, de manera que reitera que independentment que
els grups polítics assumesquen davant els ciutadans que volen cobrar més, haurien
d'explicar-ho com cal. Al Sr. García i Felipe li recrimina que l'Equip de govern, en primer
lloc, parteix que aquest impost no grava per igual a tots els comerços o a totes les
indústries o a tots els bars, cadascun té un epígraf, l'epígraf va en funció de l'activitat que
realitze, els metres quadrats del local, etc., amb la qual cosa, quan es posa la quota fixa,
hi ha ja una discriminació en funció de si és gran o petita superfície, de si és bar o no, etc.
Per tant, es parteix del fet que l'Impost d'Activitat Econòmica conté diferenciats els
distints establiments, indústries, etc. Per tant, no s'està igualant per damunt, com ha dit,
ni s'està afavorint a una o a altres, sinó que es parteix d'un fet diferenciat. En segon lloc,
proposa suprimir el recàrrec del 200%, amb la qual cosa afavoreixen a tothom per igual,
sense discriminació respecte als grans o als menuts. La modificació que proposen de 100
a 500 metres, abans tenia un gravamen de 25.000 pessetes per metre quadrat i ho
rebaixen a 5.000, cosa que significa que les grans superfícies que tenen més de 500

metres, cada 100 metres que passen dels 500, pagaran 5.000 pessetes per aquests 100
metres de més, tots els petits bars, comerços, botigues, etc., que no arribe el local a 500,
per descomptat no pagaran res. Per tant, si hi ha discriminació és a favor dels petits. En
tercer lloc, s'ha rebaixat el recàrrec per activitats nocives, molestes o perilloses.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Almor que ell no s'arroga la representació
de l'oposició, són un grup i ell representa només el seu grup. Pel que fa a l'estudi
econòmic, considera que a qui no li agrada és a l'Equip de govern, segons l'estudi ràpid
que ha efectuat, creu que li costa a l'Ajuntament de gestionar el 10% del personal, el
10% de l'Administració financera, de serveis generals, MUNPAL, etc. Cosa que suma 25
milions; el personal tècnic, Urbanisme i Activitats, el 15%, cosa que significa 26 milions;
en total, 51 milions. Li pregunta al Sr. Chover si no és veritat que el cost total del
personal d'aquest Ajuntament són 1.106 milions per a l'any 92, atesos els sous dels
polítics i alguns altres, cosa que representa el 4'86% del Pressupost total, per la qual cosa
el cost no és de 24 milions sinó de 51.
El Sr. CORTÉS aclareix que l'endemà de tenir lloc la Comissió d'Hisenda, va
comparèixer en Intervenció i li informaren d'aquest assumpte. Li diu al Sr. Almor que
possiblement puga convèncer alguns, però indiscutiblement no a tots. Considera que es
continua discriminant les petites empreses, ja que quan diu que es lleva el recàrrec del
200% a tots, petits i grans, està d'acord, però cada 100 metres que passen de 500, es
rebaixa de 25.000 a 5.000 pessetes; amb la qual cosa, de Continente a un supermercat, la
diferència per llicència d'obertura serà de 10.000 pessetes; les hores que li costa a
l'Ajuntament per dedicació de tècnics que s'òbriga un supermercat com Continente i el
temps que dediquen els tècnics per a obrir un supermercat de 200 metres, és el primer
que hauria de valorar-se, i veure la dedicació en un i en altre cas, dedicació que és
enormement distinta.
El Sr. LLORENS, per al.lusions, contesta al Sr. García i Felipe indicant-li que té
raó, que en teoria és el delegat d'Hisenda, que no actua com a tal, perquè sembla que el
Sr. Almor s'arroga tota la feina, amb la seua supremacia i amb la seua autosuficiència, i
creu que li falta una mica d'humilitat; i quan realitza algun treball que concerneix a
Hisenda, hauria de comptar amb ell, aquesta falta d'humilitat pensa que pot perjudicar el
Grup Socialista perquè no es pot aixafar ningú ni menysprear un delegat d'Hisenda, fent
les coses d'amagat. I si avui ha demanat ací l'informe de Rendes, ha estat perquè l'altre
dia no estava en la Comissió, i en saber que es presentava al Ple, es quan s'ha apressat a
demanar-ho. Una cosa que és molt clara, i l'Alcalde és qui ho haurà de dilucidar, o ací
sobra un delegat dels Serveis Econòmics o sobra un delegat d'Hisenda, i per això
l'Alcalde o bé defineix la feina de cadascú o elimina un delegat o l'altre.
El Sr. CAMPOY manifesta que efectivament al mes de desembre votaren aquesta
taxa tots els grups polítics amb uns criteris, tot i que faltaven algunes dades, dades que
aleshores no es podien tenir, però que es va fer un estudi de previsió. Li pareix bé que
l'Equip de govern haja plantejat la rectificació de l'ordenança, per tal com pensa que se'n
beneficiarà la majoria, i, comparativament, pel que fa a les grans empreses, una immensa
majoria es beneficiaria de la rectificació de la taxa, i per això no hi pot estar en desacord,
tot i que Esquerra Unida votara inicialment l'aplicació de la taxa al mes de desembre. Bé
que açò no pot ser un hàbit per a l'Equip de govern, perquè es poden imaginar en aquests
moments quina responsabilitat assumirà el ministre d'Hisenda Solchaga quan planteja a

hores d'ara la rectificació d'una partida del Pressupost General. Això debilita la
credibilitat, no de l'Equip de govern, sinó d'una institució com és la corporació municipal
de Sagunt. Així mateix, indica que l'Alcalde és responsable que el delegat d'Hisenda no
assumesca les seues competències però, tanmateix, no el cessa. Recorda, així mateix, la
seua conformitat amb la proposta del Sr. Llorens i del Grup Independent de retirar
aquest assumpte per al nou estudi.
El Sr. ALMOR pregunta al Sr. García i Felipe: ¿Quan vostè era Alcalde, els
Estudis Econòmics els feia vostè o els tècnics? Ho diu perquè ara que no és Alcalde
posa en dubte els informes tècnics dels serveis municipals i, no obstant això, quan era
Alcalde no posava cap problema. El convida perquè en les pròximes taxes faça ell els
estudis econòmics en lloc de l'arquitecte municipal o l'enginyer. A més, si repassen
l'estudi econòmic de l'any 1991, suposa que fet pels mateixos tècnics municipals i no pel
Sr. García i Felipe, deia en les retribucions atribuïbles al servei que era el 2%, atribuïble
al servei 10%; resulta que els mateixos tècnics que fan l'estudi econòmic al 91 són els qui
el fan al 92, i resulta que apliquen el mateix percentatge al 91 que al 92, per la qual cosa
no té sentit que ara no li semblen bé. Recorda al Sr. Cortés, per l'interès que té, que
Continente l'obriren ells, no nosaltres. Per tant, ells sabran si li aplicaren més, menys, si
negociaren, si canviaren, si permutaren i quants diners en tragueren. Els de l'oposició no
se n'assabentaren, llavors. Al Sr. Llorens li aclareix que no ha pretès menysprear a ningú,
i que ell carrega amb molt de treball perquè ell que té la delegació ni se n'assabenta ni
treballa. Considera inadequada la intervenció que ha fet, i li aclareix que com a delegat
d'Hisenda podia haver sol.licitat informe al Negociat de Rendes. Per últim, assenyala al
Sr. Campoy que quan estigueren discutint les ordenences, creu recordar que en l'esperit
de tots els qui hi estaven discutint hi hagué una mena d'acord tàcit en el sentit que quan
es coneixera realment la incidència que l'IAE (Impost d'Activitat Econòmica), és a dir,
quan saberen per part d'Hisenda quant anava a costar o quant anaven a ser els epígrafs
que l'Impost d'Activitat Econòmica gravava als ciutadans d'aquest poble, estaven
disposat a modificar el que fera falta de manera que els ciutadans no es veieren greument
perjudicats per l'aplicació d'un impost que no sabien l'abast que anava a tenir. Proposen
de modificar l'ordenança perquè veuen ara que es desborden les previsions inicials i és
raonable discutir-los de nou. L'Equip de govern està disposat a deixar sobre la taula
aquest tema, però continuaran defensant en la Comissió els criteris que han mantingut
que coincideixen bàsicament amb els que ha mantingut Esquerra Unida, de modificar a la
baixa aquest Impost perquè pensen que s'està perjudicant el col.lectiu de ciutadans que li
afecta la taxa.
El Sr. GARCÍA I FELIPE li replica al Sr. Almor: Quant hauríem guanyat tots si
açò que ha dit el Sr. Almor ara ho hagués dit en la primera intervenció, perquè tothom
sabia que anava a acabar deixant-se sobre la taula i estem embolicant-ho. El meu grup
votarà en contra que es quede sobre la taula.
Es sotmet a votació la proposta i el Ple de l'Ajuntament, amb 17 vots a favor del
PSOE, EU, PP i CDS, i amb 8 vots en contra del CIPS, ACORDA:
Deixar sobre la taula el referit expedient.
11

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 1991.
D'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, es dóna compte al Ple de
l'Ajuntament de la Resolució de l'Alcaldia per la qual s'aprova la liquidació del Pressupost

Municipal de l'exercici 1991, que d'acord amb el que estableix l'art. 173-2 de la Llei
39/1988, s'aproven amb el detall següent:
a) Liquidació del Pressupost Municipal.
- Existència en Caixa el 31-12-91........... 196.434.380'- Pendent d'ingrés el 31-12-91.............. 1.545.578.607'- Pendent de pagament el 31-12-91...........494.330.792'SUPERÀVIT..... 1.247.682.195'A reserva de la incorporació de romanents de crèdit finançats amb recursos propis
procedents d'exercicis anteriors, el marge per a la realització de noves despeses per la
Corporació, amb l'aprovació plenària prèvia del corresponent expedient de modificació
de crèdits puja a 256.855.642 PTA, segons resulta de les operacions següents, que
constitueixen el Romanent Líquid de Tresoreria:
SUPERÀVIT:
1.247.682.195'Drets finalistes:
Crèdits a incorporar:
Drets anteriors al 31/12/89:
Ingressos pendents aplicació:

683.418.773'75.045.594'172.465.433'59.896.753'-

ROMANENT LÍQUID TRESORERIA:
256.855.642'Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Quedar assabentat de l'esmentada liquidació.
12
APROVACIÓ COMPTE VALORS INDEPENDENTS I AUXILIARS DEL
PRESSUPOST DE 1991.
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.
Examinat el Compte de Valors Auxiliars i Independents del Pressupost
corresponent a l'any 1991, que lliura el tresorer municipal; atès que costen tots els
manaments d'ingrés i de pagament realitzats durant l'exercici de 1991 i les relacions de
càrrec i descàrrec; i vist que s'ha observat que no hi apareix infringit cap dels preceptes
legals aplicables.
A la vista del dictamen de la Comissió Especial de Comptes, i d'acord amb
l'informe del tresorer i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar el compte de valors independents i auxiliars del Pressupost de 1991.
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APROVACIÓ COMPTE TRESORERIA QUART TRIMESTRE 1991.
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.
Examinat el compte de Tresoreria corresponent al IV trimestre de 1991, que lliura
el tresorer de Fons Municipals.
A la vista del dictamen de la Comissió Especial de Comptes, i d'acord amb la
proposta emesa pel tresorer i la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar el compte de Tresoreria IV trimestre de 1991, en els termes següents:
- Existència a final del trimestre anterior........ 7.029.933'-

- Ingressos del trimestre de 1991.............. 1.871.724.567'- Pagaments del trimestre de 1991.............1.192.320.120'- Existència per al trimestre següent............ 196.434.380'14

CONCESSIÓ MORATÒRIES PÒSIT MUNICIPAL.
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.
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, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
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 Dominguez Aleixandre.
- Expt. 20/92.- Sra. Amparo Fraga Monzo.
- Expt. 41/92.- Sr. Francisco Domenech Navarro.
- Expt. 44/92.- Sra. Dolores Graullera Garcés.
- Expt. 969/92.- Sr. Lorenzo Pomer Martínez.
- Expt. 971/92.- Sra. Mª Carmen Llopis Royo.
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BASES TÈCNIC AUXILIAR DE REDACCIÓ.
Sotmès a votació, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
declara la urgència i procedir al seu debat.
Vist que el proper 30 d'abril d'enguany cessarà el treballador d'aquest Excm.
Ajuntament, amb la categoria de tècnic auxiliar de Redacció, Sr. Carles Molés i Marco,
el qual està prestant els seus serveis en el Gabinet Municipal de Premsa, a conseqüència
de l'extinció del seu contracte laboral.
Vist que per tant cal comptar amb personal que atenga aquest servei, principalment
en vista de l'eventualitat de tractar-se d'una unitat -la del Gabinet Municipal de Premsaminvada de recursos humans.
Vist que en l'Oferta de Treball Públic per a l'any 1991 s'hi troba prevista una plaça
de tècnic auxiliar de redacció que encara es troba vacant, tot i que el procés reglamentari
de cobertura mitjançant contractació laboral indefinida està en tràmit, en concret,
pendent de publicació l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat i, a continuació, obertura
del consegüent termini de presentació d'instàncies.
Vist de tot això la necessitat de cobrir aquesta plaça fins el moment que en siga
provista reglamentàriament, cosa que significa que no es pot establir per endavant una
durada determinada d'una possible contractació laboral temporal.
Atès que l'Administració pública, en concret aquesta corporació, té la necessitat de
contractar laboralment personal amb caràcter temporal, en aquest cas interinament -per a
ocupar places vacants de personal laboral de plantilla fins que en siguen cobertes pel
procediment reglamentari d'oferta pública i corresponent prova objectiva.
Atès que, tot i que de la interpretació literal de l'article 4.2.a) del RD 2104/84, de
21 de novembre, se'n desprèn que la contractació laboral temporal per interinitat es
refereix únicament als supòsits de substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc
de treball, la jurisprudència admet en diverses sentències -STCT de 19 de novembre de

1986 i STS de 28 de maig de 1985, entre altres- la utilització d'aquesta modalitat
contractual per a ocupar places vacants de personal laboral de plantilla, mentre es
cobresquen pel procediment reglamentari, i no s'exigeix per a l'Administració Pública el
requisit d'identificació del treballador substituït, sinó del lloc de treball vacant,
circumstància que deriva de l'especial posició que ostenta tota Administració Pública, per
tal com ha de respectar, en tot cas, els principis constitucionals d'incorporació al seu
servei, és a dir: igualtat, mèrit i capacitat.
Atès que el sistema de concurs-oposició és un dels previstos en l'article 19 de la
Llei 30/84, de 2 d'agost, i així mateix en l'article 32 del RD 2223/84, de 19 de desembre,
i hi queden, en conseqüència, complerts els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i
capacitat, així com el de publicitat.
D'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Personal,
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar les bases que figuren en l'expedient, que es tenen ací per
reproduïdes a tots els efectes, que han de regir la selecció d'un tècnic auxiliar de
Redacció, d'acord amb la modalitat de contractació temporal denominada "per
interinitat" de l'art. 4.2.a) del RD 2104/84.
SEGON: La durada del contracte laboral serà fins que es cobresca aquesta plaça
de forma reglamentària.
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PROPOSTA JOVENTUT.- CREACIÓ OFICINA INFORMACIÓ
JUVENIL.
Es 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.
Ateses les necessitats existents al nostre municipi pel que fa a serveis a la joventut,
i vistos els programes de joventut que s'estan realitzant en altres municipis de la
Comunitat semblants al nostre, i tenint en compte el projecte de creació de dues oficines
d'informació juvenil, peça fonamental en el desenvolupament de futurs plans integrals de
joventut per al nostre Ajuntament.
Tot això d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola, article 30 i
l'Estatut d'Autonomia article 31.25.
D'acord amb la proposta de la regidora de Joventut, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Crear les Oficines d'Informació Juvenil, segons la documentació que figura en
l'expedient.
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MOCIÓ GRUPS POLÍTICS. ADJUDICACIÓ EDICIÓ ESPECIAL BIM.
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 tots els grups polítics, segons la qual:
"Els sotasignants, portaveus municipals de l'Ajuntament de Sagunt, davant les
circumstàncies que envolten l'edició del Butlletí Informatiu Municipal, que han provocat
que s'incomplesca el termini legal de tres mesos establert en el RD 2568/1986 de 28 de
novembre, i tenint en compte que la Comissió Informativa del Gabinet Municipal de
Premsa dictaminà que s'efectuara una edició per al proper dia 5 de maig, SOL.LICITEN:

Que mitjançant resolució d'Alcaldia s'adjudique una edició del Butlletí Informatiu
Municipal mentre que finalitzen els tràmits d'adjudicació definitiva del contracte
d'impressió d'aquesta publicació."
Per això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
A les 20 hores se suspèn la sessió, i se'n reprèn a les 20 hores i 30 minuts.
18
MOCIÓ CDS INCOMPLIMENT PER PART DE LA DELEGADA DE
CULTURA DEL MANDAT DEL PLE EN ALLÒ QUE AL SEGUIMENT DELS
ACORDS CONSELLERIA-AJUNTAMENT, EN LA REHABILITACIÓ DEL
TEATRE ROMÀ ES REFEREIX.
Es 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 se'n
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel Grup del CDS, que diu el següent:
"En l'anterior Ple Ordinari s'acordà a petició de la pròpia delegada de Cultura que
fos aquesta Fundació qui assumira el seguiment dels acords entre la Conselleria
d'Educació i el nostre Ajuntament, en el que es refereix a rehabilitació del Teatre Romà.
Per a això s'instà pel Ple a la Fundació del Cultura que en el termini màxim d'un mes
elaborara un informe sobre l'assumpte que ens ocupa.
Fins el moment, el CDS, i imagine que la resta de grups polítics igual, no ha tingut
coneixement de cap reunió en aquest respecte per a tractar aquest tema, per la qual cosa
considerem des del CDS que hi ha hagut passivitat i deixadesa en aquest tema per part de
la delegada de Cultura i, per corresponsabilitat, de l'Equip de govern socialista, en un
tema que al nostre entendre era de màxima urgència i prioritat.
Pel que sembla, per part de l'Equip de govern aquest tema no revesteix ni la
importància ni la urgència que per al CDS. Pensem que per a aquest Equip de govern hi
ha temes molt més importants com el "Chiclamino".
Per tot això, des del CDS proposem de nou que es cree la comissió mixta
(tècnica-política) amb caràcter d'urgència, perquè estudie aquest tema i elabore un
informe al més aviat possible.
Aquest comissió hauria d'estar composta pels portaveus dels distints grups polítics
o persones en qui deleguen i tècnics municipals i independents."
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CAMPOY manifesta la conformitat del seu
grup amb la moció que ha presentat el CDS, però la veuen inoportuna per tal com creu
que l'oposició té la tasca de fer complir a l'Equip de govern els acords adoptats pel Ple, si
bé es demana que es complesca un acord adoptat del mes anterior i la delegada de
Cultura està obligada a convocar la Comissió. Atès el poc de temps que ha passat, la
moció li sembla massa precipitada.
La Sra. PIN pregunta al Sr. Cortés si és membre de la Fundació de Cultura -tot
sabent que sí que ho és- i li recorda que no hi assisteix. Li explica que en la darrera
reunió de la Fundació de Cultura del dia 11 d'abril, dissabte, la Fundació es va reunir tot
el matí per a tractar diversos temes, i en el darrer punt de l'ordre del dia aquesta
presidenta els comunicà als membres de la Fundació que el Ple de la Corporació els
havien designat per a seguir l'acord de la Conselleria amb l'Ajuntament, i la Fundació de
Cultura va decidir, segons indicava la moció, que primer havien d'estudiar el tema els

tècnics que no foren de la Fundació, sinó tècnics de l'Ajuntament i tècnics de fora; per
tant, aquesta presidenta es va dirigir primer al Sr. Nebot, tècnic municipal, i a dos
arquitectes, Sr. Fernando Juan, arquitecte del Port de Sagunt, i Sr. Luís Alonso de
Armiño, que es professor d'Urbanisme a la Politècnica, i està esperant ara que trameten
la proposta i l'estudi tècnic.
El Sr. CORTÉS contesta al Sr. Campoy que no està complint un acord, ja que
s'aprovà per tots els grups de l'oposició que en el termini d'un mes la Delegació de
Cultura redactara un informe per veure si hi havia un incompliment o no. Ha passat
aquest mes i indiscutiblement no s'ha complert. Creu que és un tema que té suficientment
importància per a prendre'l amb serietat. Es va dir ací de crear un equip político-tècnic, i
la delegada va dir que la Fundació de Cultura podria dur-lo a terme. Es va accedir sense
cap mena de problema.
Sobre que no va assistir a la reunió del dissabte, assenyala que en l'ordre del dia no
anava aquest assumpte. Considera que el PSOE i EU organitzen l'Àrea de Cultura, camp
en què no va a intervenir per a res. Assenyala a la Sra. Pin que no va assistir a la
Comissió de Serveis Socials.
La Sra. PIN replica al Sr. Cortés que l'assumpte no estava en l'ordre del dia perquè
la reunió ja estava convocada, i hagué de tractar-se per via d'urgència. Així mateix, vol
aclarir que no ha incomplert l'acord perquè segons la moció es donaven 30 dies hàbils, i
n'han passat 28. Per tant, resten dos dies, sense comptar els festius. Considera que el Sr.
Cortés té massa afany de protagonisme.
El Sr. CORTÉS lamenta que un tema de tanta importància com aquest no s'haja
inclòs en l'ordre del dia, i que se'n tracte entre amiguets. Indica a la Sra. Pin que,
efectivament, queden dos dies perquè transcorra el termini acordat pel Ple, i que no hi ha
inconvenient a esperar que transcórreguen.
El Sr. ARMERO replica al Sr. Cortés el to utilitzat respecte a la Fundació quan la
considera com un grup d'amiguets.
El Sr. GARCÍA I FELIPE sol.licita a la Sra. Pin que explique els treballs efectuats.
La Sra. PIN aclareix que en la moció que aprovà el Ple no s'indicava cap termini i
que hi hagué una reunió el dia 11 d'abril, si bé no s'indicà l'assumpte en l'ordre del dia,
però se'n tractà fora, i s'acordà consultar els arquitectes adés esmentats.
El Sr. CORTÉS recrimina que haurien d'intervenir tècnics nomenats pels partits
polítics i de l'Ajuntament, per això considera que no serveix l'informe que s'ha encarregat.
El Sr. CAMPOY replica al Sr. Cortés que fa demagògia, i que quan el CDS
estigué en l'equip de govern no se'ls deixà participar en les fundacions.
El Ple de l'Ajuntament, amb 1 vot a favor del CDS, 14 vots en contra del PSOE i
EU, i 10 abstencions, ACORDA:
Desestimar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els
efectes.
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MOCIÓ CDS RETIRADA DEL NOU IMPOST SOBRE ACTIVITATS
AGRÍCOLES I RECERCA DE SOLUCIONS MÉS ACORDS AMB LA
SITUACIÓ ACTUAL DELS PETITS AGRICULTORS.
Es 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 se'n
declara la urgència i procedir al seu debat.
Llegida la moció presentada pel Grup del CDS, segons la qual:
"L'IRPF a compte, al qual es van a veure sotmesos els petits agricultors d'acord
amb el nou impost, va a significar per als petits agricultors el punt final d'un conjunt de
despropòsits duts a terme pel govern socialista.
Per a qualsevol ment mitjanament lúcida és impensable que un petit agricultor, la
collita del qual depèn de molts factors com són ara la climatologia, collita, preus,
robatoris, cobraments, etc., puguen entregar quantitats a compte d'una cosa incerta com
és l'agricultura. Això sense tenir en compte el sistema comptable que a partir d'ara se'ls
va a obligar a dur.
No tenien prou els agricultors amb l'entrada en el Mercat Comú, per la porta falsa,
no tenien prou els agricultors valencians amb el pagament de la taronja marroquina pel
nostre territori amb uns aranzels més beneficiosos que el dels cítrics valencians, no tenien
prou els agricultors amb ser ciutadans de tercera o quarta categoria que a més ara han de
finançar el malbatarament socialista tot avançant-los diners, però sense interessos.
Per tot això, el CDS proposa que es notifique al president de la Generalitat i
conseller d'Agricultura la nostra total oposició a l'aplicació de la nova Llei.
Instem al govern de la Generalitat i al Central que busquen noves fórmules
contributives que sense trencar la justícia contributiva estiguen més d'acord amb les
possibilitats i la situació dels nostres agricultors."
Obert el torn d'intervencions, el Sr. VILALTA manifesta que bàsicament està
d'acord amb aquest moció, tot i que hauria de tenir en compte que no fa molts dies les
associacions professionals de llauradors tingueren una reunió amb el secretari d'Estat
d'Economia i se'n revisaren alguns termes. D'altra banda, considera que existeix un compromís del Ministeri d'Hisenda i les associacions professionals de mantenir negociacions
amb la finalitat d'intentar reconduir el tema. No fa molt de temps, hi hagué una
manifestació d'associacions de llauradors al País Valencià. Creu que en aquest cas els
interlocutors, les associacions implicades en el tema, han tingut una resposta adequada
als seus interessos, i per això no corresponia dur avui aquest tema. Les reivindicacions
eren necessàries per a pujar el preu del blat, ja que els únics que treien bona renda eren
les grans extensions de cultiu, els latifundistes, i ara es planteja la problemàtica del
Mercat Comú, de manera que l'agricultura valenciana pot ser molt més competitiva.
Sol.licita, com a alternativa a la moció, el text següent: "Instar el Ministeri d'Hisenda
perquè tinga en compte les peculiaritats estructurals de les explotacions agràries
valencianes, a fi d'instrumentar un mecanisme que facilite les obligacions tributàries dels
llauradors"; és a dir, que en definitiva és pràcticament coincident amb l'última part de la
moció.
El Sr. CAMPOY manifesta que està en desacord amb el tractament igualitari a tots
els llauradors, independentment de la quantitat de terres que tinguen, i per això proposa
diferenciar en la moció entre petits i grans propietaris.

El Sr. MOROS retrau al Sr. Vilalta que només ha explicat parcialment el que ha
passat després de les repercussions respecte a alguns pagaments, però no a altres, i
aclareix al Sr. Campoy que la llei recull la diferència entre grans i petits propietaris.
El Sr. CORTÉS accepta la proposta d'esmena del Sr. Vilalta, ja que només pretén
la solidaritat de l'Ajuntament amb la problemàtica dels petits llauradors.
Sotmesa a votació l'esmena alternativa presentada pel Grup Socialista, el Ple, amb
21 vots a favor del PSOE, CIPS i PP, 1 vot en contra del CDS i 3 abstencions d'EU,
ACORDA:
Instar el ministre d'Hisenda que tinga en compte les peculiaritats estructurals de les
explotacions agràries valencianes; a fi i efecte d'instrumentar un mecanisme que facilite
les obligacions tributàries dels agricultors valencians.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. CORTÉS demana a l'equip de govern que presenten els pressupostos, ja que
el retard està produint greus perjudicis econòmics, i que en el proper Ple es done compte
de l'estat de compliment dels acords plenaris.
El Sr. CAMPOY assenyala a l'Alcalde que l'altre dia, en el camí de Petrés, es
trobaren amb uns xicots de Sant Cristòfol i li digueren que l'Alcalde els havia promès uns
terrenys per a una residència d'interins. Sol.licita que si l'Ajuntament n'està interessat,
considere prioritari aquest tema. D'altra banda, indica que el 9 de juliol de 1991 tingué
entrada en aquest Ajuntament un ofici del conseller Miquel Domènech adreçat a
l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Sagunt, i l'últim paràgraf del qual deia: "si
treballem amb prou celeritat, crec que encara seria possible realitzar la subhasta de l'obra
en el darrer trimestre d'enguany". Concretament, s'estava referint a la Residència de la
Tercera Edat, i l'Alcalde va garantir, l'any passat, que s'anaven a complir els terminis
d'execució de la Residència de la Tercera Edat, per la qual cosa pregunta en quina fase
d'execució es troba l'obra, ja que són a maig.
El Sr. GIL reitera el que va dir en altre Ple sobre unes obres que s'estan executant
tant al Port Autònom com a la carretera de Puçol a l'altura d'Asland. Es notificà la
paralització i creu que han fet el contrari, en lloc de paralitzar les obres, s'han accelerat
sense tenir llicència d'activitat ni d'obres. També vol recordar que al Port Autònom
s'estan exercint activitats sense la llicència corresponent. Així mateix, pregunta: ¿quins
criteris segueix aquest Ajuntament a l'hora d'inserir anuncis oficials en els distints mitjans
de comunicació? ¿Té coneixement aquesta Alcaldia d'algun estudi de distribució impacte
i lectors de distints medis? ¿S'utilitza aquest criteri per a obtenir per a obtenir una major
rendibilitat a l'hora de la col.locació dels anuncis?, ja que el passat 18 de febrer en el diari
Levante oferí el mateix edicte en dues pàgines diferents. ¿Es cursà des d'aquest
Ajuntament una ordre perquè apareguera dues vegades el mateix anunci? ¿Coneix
l'Alcalde per què el diari Levante donà dues vegades el mateix anunci, suposant que
l'ordre només indicara la seua aparició en una sola ocasió? Amb les respostes a aquestes
preguntes vol fer el prec següent: el Grup Municipal Independent desitjaria conèixer el
que s'ha gastat en publicitat aquest Ajuntament des de l'1 de juliol fins el dia d'avui i a
què mitjà de comunicació s'ha destinat.

El Sr. ALCALDE contesta al Sr. GIL que, evidentment, la publicació del mateix
anunci dues vegades va ser un error del diari, i l'Ajuntament no ha pagat dues vegades.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN recorda que EU, en el darrer Ple, va fer dues preguntes,
i per això sol.licita que li contesten. Una era sobre la visita que van fer uns oficials de
l'Exèrcit que reclamaven plànols de l'Ajuntament per a fer un suposat pla de defensa a
Sagunt. I l'altra, la situació dels projectes que hi ha de regeneració sobre la platja i els
terminis d'execució.
El Sr. TABARÉS contesta a les preguntes que s'han plantejat del Port Autònom i
en concret d'altra infracció urbanística. Com el Sr. Gil sap perfectament, i han de
saber-ho la resta de regidors i ciutadans, quan es detecten aquest tipus d'infraccions s'obri
l'expedient d'infracció urbanística que, de fet, s'ha efectuat per a aquests dos assumptes, i
es procedeix a la paralització de les obres i es requereix als propietaris que inicien
l'expedient de legalització, si és possible. En relació amb el Port Autònom de València
amb la nau industrial i la resta d'infraccions urbanístiques que detecten els serveis
d'inspecció urbanística o la policia local, o qualsevol ciutadà, o com ell mateix planteja,
evidentment s'obrin aquests expedients i se segueix la tramitació. Sap també que el tema
de les infraccions urbanístiques ha estat discutit molt seriosament per la Comissió, i que
estan d'acord tots els partits polítics que requerim d'un Pla d'Actuació en matèria de
disciplina urbanística. Cal actuar d'una forma decidida sobre les irregularitats
urbanístiques que existeixen en aquest municipi, fonamentalment incidint en aquelles
infraccions fora d'ordenació, aquestes infraccions urbanístiques que mai no podran ser
legalitzades, i de fet els expedients d'infracció són nombrosos i de fa anys, i s'està
procurant una tramitació ràpida. Pel que fa a la visita dels oficials de l'Exèrcit, aclareix
que eren de l'Exèrcit de l'Aire, segons es va identificar el comandant, que demanà un
plànol actualitzat de la zona portuària de Sagunt. L'interès del Ministeri de Defensa es
deu a una revisió general de totes les noves cartografies que hi ha amb tots els port de la
Mediterrània.
El Sr. GIL assenyala que ell ja sap que l'expedient està obert des de fa temps, però
la seua pregunta pretenia insistir en la paralització, atesa la gravetat.
El Sr. MOROS, en primer lloc, assenyala que en l'enllaç de l'accés a la quarta
planta, en Dragats, en la mateixa corba, hi ha uns clots, ara que no plou i estan al
descobert, la gent els veu, però el dia que ploga i això es cobresca d'aigua, es pot tenir
una desgràcia lamentable, i considera que amb dos metres cúbics de betum d'asfalt el
tema estaria solucionat. Pel que fa a la prolongació del camí de Corint, l'autovia que s'hi
ha fet avall a la platja, en un tram és massa estreta amb l'enllaç fins el Pas de la Gola, i a
causa de les aigües, s'han descarnat tots els laterals, i el pas de dos cotxes és molt ajustat,
es planteja perill de caiguda per a les motos. Per això pregunta en quina situació es troba
el camí de les Marjals, ja que es troba tres anys tancat al trànsit. S'ha preguntat diverses
vegades, en el Consell Local Agrari s'ha tracta, rectifica que es tracta del camí del Roig.
Volien que per a la campanya de la taronja s'habilitara i no s'ha fet.
Al Sr. Moros li indiquen que ja està obert, a la qual cosa ell demana perdó perquè
no ho sabia.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les 22
hores, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC
Un ciutadà diu que creu que aquesta vesprada els socialistes han perdut una
oportunitat seriosa que li dictava l'oposició, en la qual tenien on finançar els 300 milions
aprovats en el Ple passat per a la qüestió de la desocupació. Hi ha una qüestió: aquesta
vesprada s'han aprovat punts molt importants, i no obstant això no es fa ni el més mínim
comentari. Per exemple, s'aprova l'Estatut del Consell Econòmic i Social, i no hi ha ni
comentaris. Diu que després li diguen com ix en els mitjans de comunicació i si és que
això no interessa que arribe al poble. S'aprova la carta de participació ciutadana. En
aquest aspecte, -almenys en nom de l'associació que ell representa- vol dir que es
congratulen amb l'acord del Ple municipal. Desitjarien que la interpretació que es faça
sempre d'aquesta carta de participació ciutadana siga sempre progressiva, i que no es
facen passes enrere com a passat en altres ocasions i que governe qui governe s'interpreta
sempre en la disposició que el poble participe i que realment siga un mecanisme de
comunicació dels veïns amb l'Ajuntament que elegeix. Reitera la petició que s'edite, es
faça un llibret amb ella, editada en les dues llengües oficials i que es distribuesca als veïns
i veïnes d'aquest poble.
Una altra qüestió fa referència a Urbanisme, i és que en els barris baixos del poble,
en els carrers concrets dels rius, l'aigua del clavegueram no la xucla el clavegueram sinó
que entra del clavegueram en totes les cases. S'ha dit algunes vegades. Però ho assenyala
ací perquè o s'aborda el tema amb seriositat o estan corrent perill. Creu que és un tema
urgent perquè se solucione.
Una altra qüestió és la de Port Siles i la renovació de la platja. Tothom sap que hi
ha una decisió per part del Consell Valencià, per part de la Conselleria de rescatar la
concessió, una entrevista amb el Sr. Burriel, entrevista que per la casuística de
l'Ajuntament fou una representació municipal escassa, mínima, no vol vincular-lo a cap
altra qüestió, però era important i és que allí es comunicava la decisió de la Conselleria
de fer-se amb la concessió, de rescatar-la. Al mateix temps es rescatava la concessió del
Port Siles, el compromís de la Conselleria de fer un estudi de viabilitat de Port Siles per a
decidir en el termini d'un a tres anys què es feia amb Port Siles, si es manté, si es
transforma o s'elimina. I mentrestrant no hi ha prevista, si més no des de la Conselleria,
més obres que el trasvassament d'arena de la part nord a la part sud, que s'està fent fins
ara. La qüestió és que si la Conselleria fins ara no ha tingut autoritat per a complir les
condicions, li permet dubtar que ara tinga la responsabilitat de complir-ho. A més, la
Conselleria es va comprometre a una cosa, i el Sr. Granados, delegat del Govern Central,
es va comprometre a una altra. A la Corporació, encapçalada per l'Alcalde anterior, i a la
Comissió, el Sr. Granados li ensenyà fa ja anys un projecte tècnic d'elaboració d'obres per
a rescatar les platges de Sagunt, i assegurà en la mateixa reunió que tenia els diners per a
l'exercici del 91, del 92, per a mamprendre obres en la recuperació de les platges de
Sagunt. Han passat els anys i ni el projecte tècnic s'ha elaborat ni els diners ha aparegut

en l'exercici 91 ni han aparegut en l'exercici del 92. És més, el Sr. Burriel assegurava
l'altre dia que en funció de les seues decisions, el projecte tècnic que el Sr. Granados
havia ensenyat és aigua de cistella, no val per a res ací senyoria. Si ell prometé a una
delegació i l'Alcalde en persona, fora el grup que fora, que hi havia un projecte i que hi
havia uns mitjans econòmics per a carregar el problema de la platja, almenys si això
desapareix deu l'explicació corresponent a aquesta Corporació i a la Comissió pel
rescatament de la platja de Sagunt. Per tant, el prec és que per via d'urgència es trameta
una entrevista amb el Sr. Granados per a recaptar les obres que ens va prometre i, si més
no, les explicacions de com està la situació per part de la seua responsabilitat.
El Sr. EGEA diu a l'Alcalde i a la Sra. Margarida que aquests senyors amiguets
que ficaren allí en l'habitatge, que de moment tots els mesos li facen una neteja general en
l'escala, perquè no hi ha dret que hi ha quatre famílies netes i que banyen totes les nits els
seus xiquets i que per culpa d'aquests senyor aquests xiquets amaneixen tots els matins
plens de polls. De manera que per favor, en aquesta escala han trencat vidres, baranes,
els desguassos l'altre dia (que ací hi ha aquest senyor que hagué de manar la cisterna),
s'hi esbossaren perquè havien tirat xeringues, llimons, en fi, un desastre. Així és que, per
favor, ja que són amiguets de vostès, a veure per què no paguen aigua aquests senyors i
els altres han de pagar aigua perquè a ells, els han posat un mànec i a nosaltres en canvi
ens han obligat a posar comptadors d'aigua. ¿I això per què?
El Sr. ALCALDE, tot contestant al Sr. Egea, li diu que aquests amigues que ell
diu són uns veïns d'aquest poble que vivien en unes condicions infrahumanes en
l'abocador i que els han donat aquest habitatge, i agraeix molt el que els ha dit, pren nota
d'això i li assegura que adoptaran les mesures necessàries per a millorar la situació.
El Sr. Ricardo Ruiz comenta en primer lloc que en el carrer Alorco continua
havent il.luminació, després d'haver demanat ací diverses vegades que la il.luminació es
canvie, després que al carrer Alorco hi ha hagut intents d'atracament i atracament a una
farmàcia. En segon lloc, comenta al Sr. Pelaez que al carrer València i concretament al
núm. 56, hi ha una sèrie de filtracions dels carrers de la part de dalt, carrer Llíria, carrer
Calvari Vell, del clavegueram, perquè segurament està en males condicions el
clavegueram i les filtracions van a parar al carrer València amb el deteriorament dels
habitatges de la part de dalt i la humitat que es filtra, aquestes persones han reclamat de
l'Ajuntament els serveis perquè es subhasten els deterioraments, vull dir que el
responsable subsidiari, en el cas que els habitatges tinguen cap deteriorament, és l'òrgan
municipal o la seua delegació. En tercer lloc, les faroles del jardí de Sants de la Pedra, la
luminositat no és la mateixa quan les boles de les faroles estan netes que quan estan
brutes. Per allí a l'estiu passeja molta gent a la nit i vol que estiguen les faroles netes i si
potser que es canvie alguna que altra bombeta que està bruta també o que llueix
malament. Només això, Sr. Pelaez, i ja veurem a qui competeix aquesta delegació,
perquè ja que ha de complir com a delegat d'aquesta delegació, per favor, li demanen al
Sr. Pelaez com a delegat que complesca , i així no hauran d'estar ací reivindicant sempre
els mateixos temes. Si no ho compleix la delegació, passarem a fer altres mesures de
pressió.
El Sr. PELAEZ contesta al Sr. Ruiz que sap perfectament que aquests temes els
han parlat més d'una vegada, sap que en diferents temes com pot ser l'enllumenat públic
hi ha una sèrie d'accions que s'estan duent, tant a Sagunt com al Port, no es pot canviar

un carrer perquè ho demane el carrer sinó quan li toque el seu torn corresponent i es
puga fer, no hi ha més, ho han estat veient junts, personalment, i li diu el mateix que li va
dir aquell dia, quan arribe el torn es farà, mentrestant, no. No hi ha diners per a tot, tant
de bo hi hagueren. El que són temes puntuals com és el tema de l'embocament d'una
canonada, sense arribar a dubtes, això es fa. Tant de bo tingueren la vareta màgica per a
traure d'on no es té, però no es té més.

