ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-SIS DE MAIG DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-sis de maig de mil nou-cents noranta-dos, a les
dinou 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 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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DONAR COMPTE 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 pel 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 donaren compte en l'anterior sessió plenària ordinària del
dia 31 de març de 1992, segons la relació següent:
MES DE FEBRER 1992.
DIA 26:

- Contractació de la Sr. Angeles Alpuente amb efecte de 30 de març.
DIA 28:
-Abonament a Jorge Vte. Beltrán Bru en concepte d'endarreriments per
desplaçament entre el 10 i 29 de febrer.
MES DE MARÇ DE 1992.
DIA 11:
-Aprovació liquidació i abonament tribunal qualificador provisió 21 places
d'administratius.
-Concessió llicència d'obres a COREPRO, SL, reparació façana.
DIA 13:
-Aprovació liquidació i abonament tribunal qualificador provisió una plaça
d'educador polivalent.
DIA 16:
-Aprovar liquidació i abonament tribunal qualificador provisió de 8 places
d'auxiliar administratiu.
DIA 18:
-Aprovació expt. 4/92 incorporació crèdits 75.045.594 PTA càrrec romanent
líquid de Tresoreria.
-Aprovació expt. 2/92 incorporació obligatòria de romanent de crèdit,
652.462.322 PTA.
DIA 23:
-Nomenament tribunal qualificador, contractació laboral temporal d'un educador
polivalent.
DIA 25:
-Nomenament tribunal qualificador, contractació laboral temporal d'un tècnic
auxiliar d'Arxius i Biblioteques.
DIA 26:
-Establiment termini de presentació d'instàncies, selecció dos caporals de la Policia
Local, proced. restringit promoc. interna.
DIA 27:
-Abonament al Sr. Antonio Muedra Herrero 40.250.- per quilometratge realització
jornades a Marbella.
-Deixar sense efecte delegacions de Comissió Informativa S. Socials a la Sra.
Carmen Haro Morillas i abonament en concepte d'endarreriments 15.093.- a Ramiro
Molina Soriano i Victoria Belis Herreras.
DIA 30:
-Concessió permís a Marcelino Castro Valiente el 2 i 3 d'abril per canvi de
domicili.
DIA 31:
-Contracte a la Sra. Carmen Zanón Domínguez amb efecte d'1 d'abril.
-Nomenament tribunal qualificador selecció personal per a borsa d'auxiliars
administratius.
MES D'ABRIL DE 1992.
DIA 1:
-Concessió llicència per matrimoni de 15 dies al Sr. Sergio Heras Villar.
-Gratificació a Sergio Samper Aguirreurreta amb 7.000.- per naixement fill.
-Compensació de deutes tributaris. Expt. 111/92.

DIA 2:
-Aprovació liquidació i abonament a tribunal qualificador de provisió d'una plaça
d'operari de serveis múltiples.
DIA 3:
-Assignació com a retribucions mensuals a l'arquitecte Sr. Ignacio Chordá Grau en
règim de comissió de serveis.
DIA 6:
-Aprovació de la liquidació del preu públic per utilització de la volada a la
Companyia IBERDROLA II, SA.
-Concessió permís a Juan M. Soria Calabuig, 24 i 25 d'abril canvi domicili.
-Pròrroga del contracte de lector de comptadors al Sr. Luís Ocerín Gordillo per sis
mesos.
-Pròrroga del contracte de traductor d'actes al valencià a Vicent Peña i Calatayud
per sis mesos.
-Pròrroga del contracte d'educador polivalent a Carlos González Torres per sis
mesos.
DIA 7:
- Gratificació al Sr. Vicente Belda Sempere amb 3.000 PTA.
- Imposició multa de 450 PTA per infracció urbanística. Expt . 1065/88.
-Abonament en concepte d'endarreriments la quantitat 54.447.- a Carmen Abad
Bellido.
-Anul.lació punt segon de resolució Alcaldia 18-3-92 i efectuar pegament PER
mesos maig, juny, juliol i agost a beneficiaris.
DIA 8:
- Anul.lació rebut 01224073-P de Carmen García García.
- Devolució a Tomás Lorenzo Lorenzo quantitat de 100.000.- per error sumatori.
-Atorgament de gratificacions per serveis especials i extraordinaris al departament
de Policia Local.
-Designació de Rafael Tabarés i Seisddos instructor d'expt. d'infracció i sanció
urbanística núm. 392/90.
- Aprovació notificacions liquidació quotes serveis municipals prestats a gener.
- Concessió llicència ocupació via pública c/ Pintor Sorolla.
- Aprovació notificacions liquidació quotes serveis municipals prestats a febrer.
- Imposició multa de 15.000 PTA infracció urbanística, expt. 595/88.
- Gratificació a la contractada Esther Márquez González amb 3.000 PTA.
DIA 9:
-Anul.lació quota 92 a Rafael Cuevas Oviedo veh. SS-6251-J.
-Anul.lació quota 92 a Virginia Martínez Sáez impost vehicles tracció mecànica
núm. 24.898.
-Desestimació petició Concepción Conejos Tortajada de baixa vehicle
V-4818-AM.
-Concessió a Manuel Simón Jareño 16.067 en concepte de productivitat de
caràcter mensual.
DIA 10:
-Suspensió amb caràcter preventiu el procediment per a cobrament. Expt. 132/92.
-Suspensió amb caràcter preventiu el procediment per a cobrament. Expt. 133/92.
-Suspensió amb caràcter preventiu el procediment per a cobrament. Expt. 134/92.
-Pròrroga del contracte d'educador del Poble Gitano a Jesús Suárez Peralta, per sis
mesos.

-Llicència ocupació via pública passatge Vicent Moliner.
-Suspensió dret cobrament prestació econòmica reglada a partir de l'1 de maig de
diversos beneficiaris.
- S'efectua el pagament de la PER al principi maig a dos beneficiaris.
-Gratificació al contractat Vicent Ferruses i Martí amb 4.000 PTA.
-Gratificació al funcionari José A. Ferrer García per naixement fill.
- Llicència ocupació via pública c/ Pedro Cartagena.
- Llicència ocupació via públcia av. Joan d'Àustria, 26.
DIA 11:
- Relació núm. 12 de despeses per import d'11.348.085 PTA.
DIA 13:
-Concessió a Francesca Sanchis i Máñez, Amparo Izquierdo i Ramos i Vicent Peña
i Calatayud la quantitat de 24.825 per C. Productivitat.
-Gratificació a Eleuterio Utrillas Lapuerta amb 30.000 PTA per jubilació.
-Atorgament gratificacions per serveis especials i extraordinaris a diversos
departaments.
-Atorgament gratificacions per serveis especials i extraordinaris a diversos
departaments.
-Denegació petició de Mª Carmen López Pérez per diferències retributives de
compensació per accident laboral.
- Procedir al reintegrament de 457.305 i 731.715 PTA a l'INEM.
-Establiment termini presentació instància i dia de realització de les prov. selectives
per a selec. enginyer tèc. d'o. públiques.
-Nomenament tribunal qualificador enginyer tènc. d'o. públiques.
-Procedir a inscripció de l'associació club bàsquet Port Sagunt.
-Nomenament tribunal qualificador, selecció de dos caporals de la Policia Local,
proced. restringit promoció interna.
DIA 14:
- Imposició multa de 375.000 PTA per infracció urbanística, expt. 572/90.
- Imposició multa de 23.742 PTA per infracció urbanística, expt. 1094/89.
- Imposició multa de 106.093 PTA per infracció urbanística, expt. 428/86.
- Llic. Ocup. via pública c/ Juan Sebastián Elcano, 5.
-Devolució a Juan Baquero Sancho 50.256 PTA i emetre liquidació c. territorial
urbana 1986 i 1989 a José Monferrer.
- Anul.lació rebut Llicència Fiscal exercici 1989 a Cristóbal Dolz Lorás.
- Anul.lació rebut cont. urbana 1986 Alfonso Martínez Ruiz.
- Notificació de tramesa d'edicte a l'Excm. Sr. Governador Civil.
-Anul.lació i descàrrec de la Unitat de Recaptació executiva de diversos
contribuents.
-Abonament a Juan Prieto Palacios 22.380 PTA en concepte de vacances no
fruïdes.
- Imposició a Rosa Crisol Lázaro sanció de 50.000 PTA.
- Relació de despeses núm. 11 per 3.092.889 PTA.
DIA 15:
-Abonament a Begoña Cortijo Garnés 20.793 PTA per taxes matrícula
d'assignatures aprovades de psicologia.
-Abonament a Luís Ocerín Gordillo, Jesús Cañizares Castillo i Luís Diego Torres
Latorre, 4.500 PTA en concepte d'endarreriments desplaçament.
- Paralització obres a l'av. Mediterrani, 121 cant. c/ Clavells.

- Llicència ocupació via pública c/ Pablo Iglesias, 23.
- Llicència oc. via pública c/ Churruca cant. c/ Reina Isabel II.
- Procedir a tancament d'abocador situat marge dret vial accés a la IV planta.
-Efectuar devolució Francisco Martínez Lorente de 2.700 PTA corresponent al 3r
i 4t trimestre exercici de 1991.
- Efectuar alta registre veh. V-3588-DV de José Vte. Torres Bolos.
-Anul.lació quotes d'impost vehicles tracció mecànica a Joaquín E. Gómez Piedad
V-3796-BG, 1991 i 1992.
- Anul.lació quota exercici 1992 de vehicle CS-9695-D.
- Anul.lació quota exercici 1992 de vehicle V-8170-K.
- Declaració exempció vehicle V-51543-VE de Luisa Carmona González.
-Efectuar anul.lació quotes impost vehicles tracció mecànica diversos contribuents
i efectuar nova liquidació.
- Relació núm. 13 de despeses per import de 6.042.535 PTA.
-Assignació mensual al Sr. Rafael Garzarán Guaita quantitat en concepte
d'indemnització de transport.
DIA 21:
- Paralització obres accés IV Planta pk 3'97.
-Aprovació dels contribuents de Preu Públic de Mercats i Parades a la via pública
període maig/juny 1992.
- Reposició en voluntària diversos contribuents i conceptes.
- Paralització obres a la Urbanització Malvasur parc. 20.
- Paralització obres a la Urbanització Malvasur parc. 33.
- Paralització obres a l'av. Mediterrani.
- Ordre a la propietat realització de distintes obres. Expt. 315/92.
- Imposició sanció de 100.000 PTA a Dehon Ibérica, SA.
-Autoritació assistència de la Sra. Margarida Pin i Arboledas a la Fira de
Ciclamino.
- Nova valoració local c/ Luís Cendoya, 163 període 1/87 a 12/87.
- Desestimació reclamació Rafael Carot Bolón contra liquid. 270/91.
- Imposició sanció 100.000 PTA a Melinda Romero Montoya.
-Modificació resolució amb data 13-4-92, nomenament tribunal qualificador,
secretari.
-Modificació resolució amb data 13-4-92, nomenament tribunal qualificador,
respecte a vocals.
DIA 22:
- Concessió llicència d'obertura a Gloria Escrig Martínez, activitat de perruqueria.
-Concessió llicència d'obertura a Diego Vte. Sanchis Graullera, activitat de gabinet
de fisioteràpia.
- Anul.lació rebuts de C. Urbana per a efectuar nou repartiment. Expt. 593/91.
- Imposició sanció de 100.000 PTA a Hijos Manuel Ramos, SL .
- Llicència ocupació via pública c/ Darrere l'Escola, 2.
- Imposició multa de 285 PTA per infracció urbanística.Expt. 37/90.
- Imposició multa de 16.750 PTA per infracció urbanística. Expt. 140/89.
- Relació núm. 14 de despeses per 7.876.475 PTA.
DIA 23:
-Llicència d'ocupació via pública c/ Cronista Chabret enfront de c/ Joaquim
Rodrigo.
-Concessió a funcionaris bestreta de 24 mensualitats.

-Estimar parcialment recurs de reposició contra liquidació núm. 168/92, i anul.lar
resolució del dia 14-4-92.
-Estimar parcialment recurs de reposició contra liquidació núm. 167/92 i anul.lar
resolució del dia 14-4-92.
-Estimar parcialment recurs de reposició contra liquidació núm. 164/92 i anul.lar
resolució del dia 14-4-92.
-Denegació llicència d'obertura d'acadèmia d'ensenyament d'idiomes ubicada al c/
Progrés, 2.
- Llicència ocupació via pública al c/ Josefa Daroqui, 4.
- Desestimació del recurs de reposició contra liquidació núm. 10/92.
-Estimar sol.licitud d'Isabel Navalón Colado, contra liquidació anual de Preu
Públic per instal.lació de quioscos.
-Denegació llicència d'obertura d'activitat venda a la menuda d'alimentació al c/
Isabel II, 11.
DIA 24:
- Llicència ocupació via pública al c/ Lluís Vives, 15.
-Abonament a Ramon Muñoz Gómez i Matilde Martí Pérez 3.000 PTA en
concepte d'endarreriments de desplaçament.
-Gratificació a Juan C. Agustí Camarelles amb 3.000 PTA per naixement de fill.
-Atorgament gratificacions per serveis especials i extraordinaris al Departament de
Serveis Tècnics.
-Atorgament gratificacions per serveis especials i extraordinaris als departaments
de Cementeris, Cultura i Informàtica.
- Gratificació a Antoni Navarro i Redondo amb 3.000 PTA per naixement de fill.
- Efectuar pagament salaris assistents curs d'Integració Social de Jardineria.
- Denegació llicència d'obertura a l'activitat de peixateria al c/ Vall d'Albaida, 52.
-Devolució a Mercedes Montañana Caspueñas de 25.075 PTA en concepte
d'impost sobre construccions.
- Anul.lació rebut núm. 488 de P.P. de guals av. País Valencià, 43.
- Aprovatòria núm. 13 liquidació per ingressos directes d'entrada vehicles.
- Aprovació import de 379.739 PTA urban., expt. 1013 i 1014/91.
-Aprovatòria núm. 14 liquidació ingressos directes impost increment valor
terrenys.
- Aprovatòria núm. 9 liquidació ingressos directes impost increment valor terrenys.
- Sobreseïment actuacions expt. infracció. Expt. 195/87.
- Gratificació al Sr. Antoni Navarro ii Redondo, per naixement d'unfill.
DIA 28:
- Concessió permís a Vicent Sanchis Miró per canvi domicili.
- Procedir abonament de 7.595 a Juan R. Arnal Peiró per substitució en lloc de
treball d'oficial cap de policia local del 2 al 8 de març.
-Procedir abonament de 7.595 a Juan R. Arnal Peiró per substitució en lloc de
treball d'oficial cap de policia local del 2 al 8 de març.
- No prendre en consideració al.legacions form. urb. Expt. 863/87.
- Taxa atorgament llicències urbanístiques. Expt. 367/92.
- Inscripció Associació Veïns Sants de la Pedra.
- Paralització obres al c/ Catalunya, pl. Mare Nostrum.
- Paralització obres a l'av. Mediterrani, 105.
- Imposició multa de 17.495 PTA per infrac. urb. expt. 205/89.
- Imposició multa de 3.600 PTA per infrac. urb. expt. 685/90.

DIA 29:
- Aprovatòria núm. 14 per ingressos directes diversos conceptes.
- Concessió permís a Francesca Sanchis i Mañez per canvi domicili.
- Llicència ocupació via pública c/ Pavía.
- Llicència ocupació via pública c/ Lepanto.
- Llicència ocupació via pública c/ Bonavista cantonada c/ Sant Vicent Ferrer.
- Llicència ocupació via pública pl. Cronista Chabret.
- Paralització obres al c/ Pablo Iglesias, 23, esquerra.
- Concessió permís Andrés Civera Porta jornades sobre recaptació.
-Estimar part la reposició instada pel Sr. Castor Martínez Sáez i abonament
diferències de complement destinació i específic.
-Sol.licitud a la Conselleria de Treball i Afers Socials subvenció foment treball
juvenil Barris d'Acció Preferent.
DIA 30:
- Rectificació resolució data 6-4-92, amb rebut de 12.963.
-Concessió llicència per matrimoni a: Sra. Begonya García Macián, Sra. Antonia
Ortiz Lázaro i Sr. Carlos González Torres.
-Compensació pagament rebuts impost sobre béns immobles de naturalesa urbana,
expt. 58/92.
-No prendre en consideració al.legacions presentades per infraccions urbanístiques.
Expts. 1178/87 i 1013/88.
-Abonament a funcionari quantitat en concepte d'endarreriments per desplaçament.
MES DE MAIG DE 1992.
DIA 4:
- Denegació cèdula d'habitabilitat, expt. 143/92.
- Anul.lació rebuts Contribució Territorial Urbana. Expt. 56-92 i 47/92.
- Denegació de cèdules habitabilitat. Expts. 94/92, 104/92, 103/92 i 100/92.
- No prendre en consideració al.legacions infracció urbanística. Expt. 175/89.
- Anul.lació rebuts Imp. Béns Immobles Natur. Urb. expt. 521/91.
- Devolució quantitat pagament indegut IBI urbana 90. Expt. 81/91.
- Desestimació recurs reposició. Expt. 255/92 C. Territorials.
-Desestimació reclamació formulada diversos contribuents. Expt. DENREP/92.
Tresoreria.
-Nomenament com a funcionaris interins amb categoria de caporals de la Policia
Local al Sr. Vicente Villena Escrig i Sr. Miguel Aleixandre López.
- Deixar sense efecte retenció dels havers al Sr. Sergio Samper Aguirreurreta.
DIA 5:
- Paralització d'obres av. Alemanya, 13, platja d'Almardà.
- Procedir a la devolució de fiança per autorització pas camions per camins.
-Posar de manifest informe arquitecte a propietaris, i es dóna termini de 10 dies
per a presentar proves. Expt. 1305/89.
-Fixació de nou dia i hora per al desallotjament i precintat de l'habitatge. Expt.
315/92.
-Concessió de termini de 30 dies per a reparar clivella en immoble. Expt. 1046/89.
-Aprovació de l'import de treballs de retirada i reposició instal.lació enllumenat
públic. Expt. 1368/89.
-Sobreseïment actuacions per desconèixer l'adreça de l'encarregat de les obres.
Expt. 948/85.

-Reconeixement diverses obligacions, pagament diversos creditors segons el Pla de
Disposició de Fons de la Tresoreria Municipal.
- Emissió diverses liquidacions. Expt. 26/92. C. Territorials.
-Anul.lació rebuts Contribució Urbana, diversos contribuents. Expt. 45/92 i
263/92.
-Anul.lació i descàrrec a la Unitat de Recaptació Executiva a diversos
contribuents. Expt. ANULP/92.
-Efectuar el pagament de la PER, pagament mesos d'abril i maig diversos
beneficiaris.
-Abonament a la Sra. Alicia Fabregat Vilata quantitat per diferència en concepte
econòmic percebut per secretària de les comissions informatives de Participació
Ciutadana.
DIA 6:
-Ocupació de via pública: c/ Papa Benedicte XV, enfront del núm. 3; c/ Saragossa,
1, i c/ Raseta, 2.
- No prendre en consideració al.legaicons infracció urbanística. Expt. 319/88.
-Concessió llicència d'obres. Expt. 342/92.
-Anul.lació resolució d'Alcaldia del dia 17-3-92, sobre liquidacions. Expt. 37/92.
C. Territorials.
DIA 7:
-Declaració exempció referits a l'Imp. sobre Béns Immobles de naturalesa urbana,
diversos rebuts. Expt. 203/92.
-Ocupació de via pública al c/ Escalante, 10.
- Anul.lació rebuts IBI urbana, expt. 494/92.
-Convocatòria sessió extraordinària del Ple dia 11-5-92.
-Nomenament tribunal qualificador, per a la selecció d'un tècnic auxiliar de
redacció.
-Es dóna termini de 10 dies per a al.legar i presentar documentació als propietaris.
Expt. 266/92.
-Estimar la sol.licitud de la Sra. Gemma Lidia Sancho Pastor, on se li reconeixen
els serveis prestats.
DIA 8:
- Provisió de fons a nom del delegat d'Agricultura.
- Denegació cèdules d'habitabilitat. Expts. 96/92 i 88/92.
-Ocupació de via pública a: c/ Periodista Azzati, pl. Cronista Chabret, enfront del
núm. 25 i pl. del Sol (Tinència d'Alcaldia).
- Aprovatòria de liquidacions núm. 15 per ingressos directes.
- Anul.lació rebuts Llicència Fiscal. Expt. 254/92.
- Procedir a la incoació de l'expt. de Declaració de Ruïna. Expt. 394/92.
- Aprovació relació núm. 15 de despeses per import de 9.632.121.- pessetes.
DIA 11:
-Aprovar la llista cobrable dels drets d'adjudicació dels llocs del mercat de
Sagunt-Port.
-Paralització de les obres a l'av. Camp de Morvedre, 68; c/ Alacant, 7-27a; c/ Les
Barques, 29; polígon 58, parcel.la 84 (Marjal d'Almardà), tanca desembocadura riu
Palància; i polígon 58, parcel.la 85, d'Almardà.
-Que el moviment dels comptes que l'Excm. Ajuntament de Sagunt manté en les
entitats bancàries, requerirà la signatura conjunta o mancomunada de l'Alcalde, de
l'interventor i del tresorer.

-Concessió llicència d'obres. Expts.: 1153/91, 145/92, 127/92, 184/92, 158/92 i
202/92.
-Citació propietaris immoble per a determinar obres a realitzar. Expt. 1180/89.
- Sobreseïment actuacions expt. infracció, 351/92.
-Procedir a l'abonament de quantitat al Sr. Mario Vicente Calza en concepte de
diferència per gratificacions percebudes.
-Concessió permís per a assitir a les jornades tècniques del 2n Saló de
Desenvolupament Local.
-Contracte al Sr. Manuel Francisco Giménez Rambla.
DIA 12:
-Concessió d'una provisió de fons a nom del Sr. Manuel Girona i Rubio.
-Delegació per a atribucions d'Alcalde-President del Sr. Rafael Tabarés i
Seisdedos.
- Devolució d'aval per antena col.lectiva. Expt. cèdules del 481/90 al 485/90.
- Denegació cèdula d'habitabilitat. Expts.: 99/92 i 142/92.
-Llicència ocupació via pública a: c/ Llarg, 2; encreuament av. Mediterrani i Pintos
Pinazo; i passatge Vicent Moliner.
- Imposició multa per infracció urbanística. Expt. 905/89.
- No prendre en consideració al.legacions infracció urbanística. Expt. 953/87.
- Paralització obres al c/ Serra Javalambre.
-Procedir a l'abonament de quantitat en concepte de diferències per gratificacions
percebudes, Sr. Juan Marchan Ballesta.
- Anul.lació liquidació segons resolució 16-12-91. Expt. 90/91 C. Territorial.
DIA 13:
- Emissió liquidació IBI Rústica al Sr. Francisco Selma Sanfelix. Expt. 346/91.
- Devolució de quantitats ingressades indegudament. Expt. DEV /92.
- Desestimació reclamacions presentades. Expts. 23/92 i 271/91 Tresoreria.
- Paralització obres al Passeig Marítim.
- Concessió permís a la Sra. Esther Bonet Gil, per canvi de domicili.
- Imposició multa infracció urbanística. Expt. 640/89.
- Sobreseïment actuacions expt. infrac. urbanística. Expt. 817/82.
DIA 14:
- Denegació cèdula d'habitabilitat. Expts.: 147/92 i 151/92.
-Atorgament autorització municipal per a circular camions per camins municipals.
Expt. 14 maig 92.
- Devolució aval bancari. Expt. NOV/02/91/Agricultura.
- Aprovació memòria valorada sobre obres "Protecció Dunes Litoral Tram A".
-No acceptació de la cessió parcial d'obres d'urbanització a títol personal pel Sr.
Joaquín Aranda Raga.
-Llicència per ocupació de via pública a: av. Joan d'Àustria, 26, amb c/ Alfons XII;
i c/ Vall d'Albaida.
-Desestimació de les reclamacions diversos contribuents. Expt. DVEH/92.
Tresoreria.
- Rectificació errors en Impost Béns Immobles. Expt. 203/92. Tresoreria.
- Concessió llicència per matrimoni al Sr. Juan Marchán Ballesta.
- Sobreseïment actuacions expt. infracció urbanística. Expts . 872/83 i 11/85.
DIA 15:
-Procedir a l'abonament de quantitat en concepte de quilometratge a la Sra.
Gemma Lidia Sancho Pastor.

-Concessió al contractat laboral fix Sr. Juan Miguel Soria Calabuig quantitat en
concepte de subvenció per nupcialitat.
- Aprovatòria núm. 16 de liquidació per ingressos directes.
- Aprovatòria núm. 11 de liquidació per ingressos directes.
DIA 18:
-Reconeixement del dret a devolució quantitat ingressada impost sobre
construccions. Expt. 455/92.
- Devolució quantitat ingressada en excés per preu públic, expt. 179/91.
- Anul.lació rebut preu públic, expt. 454/92.
-Devolució de les quantitats ingressades indegudament diversos contribuents
concepte clavegueram.
DIA 20:
-Atorgament gratificacions per serveis especials extraordinaris al Departament de
la Policia Local, mes d'abril.
-Concessió llicència d'obres. Expt. 281/92.
-Denegació devolució d'ingressos indeguts al Sr. Tomas Alabau Arce. Expt. 71/92.
-Estimar en totes les parts recurs reposició relacionat amb expt. 367/92 taxa per
expedició de llicències urbanístiques.
- Desestimació en totes les parts recurs de reposició en relació amb diversos expts.
imp. sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Expt. 1534/91 i altres.
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PROTOCOL D'AGERMANAMENT AMB CECINA.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA aprovar el Protocol
d'Agermanament entre les ciutats de Sagunt i Cenina, segons el qual:
"Durant més de deu anys, els ajuntaments de Cecina i de Sagunt han mantingut
relacions d'agermanament, la qual cosa dóna una perspectiva suficient per fer un balanç
del que s'ha realitzat i proposar nous plantejaments que donen impuls a noves activitats
en el context d'un horitzó més intensament europeu.
El balanç del que s'ha fet es pot considerar com a positiu. Hi ha hagut ritmes
diferents al llarg d'aquests més de deu anys transcorreguts en funció de la mateixa
autoconsciència que n'han tingut, de l'agermanament, els responsables de les mateixes
administracions municipals, i s'ha consolidat definitivament la presència d'una ciutat en
l'altra, de manera que hi ha jugat un paper importantíssim en aquesta presa de
consciència les relacions establertes entre el "Comitato" de la Targa i la Junta Local
Fallera.
Els respectius governs municipals sempre han considerat que es tractava d'un
projecte per a integrar les dues comunitats en una perspectiva de solidaritat europea i que
els intercanvis oficials només constituesquen el primer moment (qualitatiu) d'actuació
que ha de servir de catalització i d'encoratjament per a les activitats organitzades pels
veritables protagonistes de l'agermanament: els ciutadans i les ciutadanes de Cecina i de
Sagunt, individualment i col.lectiva.
S'hi han fet moltes activitats, s'hi han teixit moltes relacions, s'hi han experimentat
molts intercanvis. Però no hi ha prou. Avui, vistes les transformacions del món i les
noves necessitats socials, culturals i econòmiques de les nostres comunitats, sembla
avinent reelaborar i renovar el Protocol d'Agermanament com a confirmació d'una
voluntat recíproca de concebre aquesta activitat com una forma real d'un compromís
comú per a la construcció d'una Europa solidària i independent, construïda sobre els
valors d'amistat, de solidaritat i de benestar econòmic per a totes les nostres comunitats.
1.- OBJECTIUS DE L'AGERMANAMENT.

En aquest agermanament es proposa les finalitats següents:
1.1. Ser l'instrument mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes i les diferents
associacions de la ciutat de Cecina i de la ciutat de Sagunt puguen trobar-se per a
conèixer-se i comprendre's millor.
1.2. Afavorir, per mitjà d'una cooperació amistosa en l'àmbit de les publicacions, la
informació als ciutadans/es sobre els esdeveniments importants i les notícies d'actualitat
relatives als dos ajuntaments agermanats.
1.3. Promoure de manera particular les relacions i els intercanvis culturals tot
realitzant, en l'àmbit de les seues possibilitats, exposicions artístiques, ressenyes culturals
i concursos sobre els temes més diversos, de manera que puguen participar tant les
persones joves com les adultes.
1.4. Situar els intercanvis entre joves en el centre dels esforços comuns, amb
especial atenció als contactes individuals entre les respectives famílies.
1.5. Promoure i organitzar competicions esportives entre els diferents equips i amb
els atletes individuals.
1.6. Promoure el turisme entre els dos municipis, de manera que es done
l'embranzida necessària a l'element vital de l'agermanament, i se'n mantinguen trobades
personals i el coneixement recíproc mitjançant informacions i ajudes per al viatge.
1.7. Promoure iniciatives comunes de cooperació per al desenvolupament del sud
del món, tant en la realització de projectes finalistes com en el desenvolupament d'una
intensa informació en les respectives poblacions sobre l'actual distància econòmica i
social que hi ha entre el nord i el sud del món, de manera que ha d'haver-hi, a més, un
compromís especial per a afrontar el fenomen de l'emigració de l'est i del sud del món, i
procurar una inserció social d'aquests col.lectius i evitar conflictivitat en les nostres
comunitats.
2.- COMPROMISOS RECÍPROCS.
Els dos ajuntaments promouran la cooperació en el marc de la seua política
municipal amb particular atenció i interès en l'àmbit de la realització dels objectius
següents:
2.1. Garantir condicions d'igualtat d'oportunitats entre l'home i la dona.
2.2. Salvaguardar els ecosistemes i els recursos primaris relatius al seu àmbit
territorial, o quan s'hi actue, de l'esgotament i de la degradació, i assegurar el
desenvolupament i progrés civil, social i econòmic de la comunitat local en la resta de
l'ambient i en compatibilitat amb el dret a una existència de dignitat igual a la de les altres
comunitats humanes i a la d'altres formes de vida animal i vegetal.
2.3. Assegurar la participació dels ciutadans i les ciutadanes en les opcions
polítiques.
2.4. Promoure el desenvolupament de les formes d'associacionisme i de
participació.
2.5. Tutelar la dignitat i la igualtat de drets per a tots els ciutadans i les ciutadanes
sense distinció de raça, creences religioses i polítiques, condició social, econòmica i sexe,
i defensar els sectors més dèbils de la comunitat.
2.6. Tutelar els valors socials i els drets de la persona tant individualment com en
les institucions en què s'organitza, des de la família fins a qualsevol altra forma de
comunitat en què es desenvolupe la seua personalitat.
2.7. Reconèixer en la pau un dret fonamental de les persones i dels pobles i actuar
per al desenvolupament de la cooperació i la col.laboració entre aquests.

2.8. Reconèixer, en la distància econòmica i social entre el nord i el sud del món,
un punt fonamental per al futur de la humanitat i, en conseqüència, potenciar iniciatives
que promoguen el seu desenvolupament i afavorir una integració social de tots aquells
ciutadans en cerca de condicions de vida dignes tant per a ells com per a les seues
famílies.
3.- PROGRAMES CONCRETS.
Els objectius proposats i els compromisos plantejats s'hauran de fer efectius per
mitjà d'una sèrie d'activitats concretes que hauran de ser avaluades i posades al dia pels
regidors responsables de l'agermanament.
Sense pretendre de ser exhaustius, proposem les activitats següents:
3.1. Sector institucional:
Les respectives administracions municipals es comprometen a participar amb
delegacions oficials en les festes de les ciutats: Targa Cecina, Ciclamino, Falles, Festes
d'Estiu. Les delegacions oficials, que estarien formades per quatre regidors i dels quals
una persona, en el cas de Cecina, haurà de ser membre del Comitè d'Agermanament,
hauran de participar en totes les iniciatives que es troben en el programa elaborat per la
ciutat amfitriona.
A més, hauran d'haver altres moments d'intercanvis institucionals en l'àmbit de
manifestacions concretes o per a la presentació de projectes específics.
Serà important l'elaboració periòdica d'un Pla de Programació que permeta una
preparació adient dels projectes, de les visites que figuren en el programa d'acollida.
3.2. Intercanvi de joves:
Potenciació dels intercanvis juvenils per mitjà dels viatges escolars, amb
l'organització de camps de vacances (arqueològics, integració social, voluntariat, etc.) i
facilitar l'estada en famílies.
3.3. Sector esportiu:
Promoció de l'intercanvi a nivell personal i a nivell de clubs entre esportistes de
Cecina i esportistes saguntins, de manera que els dos ajuntaments proporcionen una
relació completa dels clubs, associacions i activitats esportives que s'efectuen a cada
ciutat.
3.4. Sector cultural:
Realitzar una relació de grups culturals que actuen en cada municipi en l'àmbit del
teatre, cinema, música, arts plàstiques i proposar una sèrie d'exposicions, simposis amb
les quals les dues ciutats puguen conèixer i donar a conèixer la seua història i cultura.
3.5. Intercanvi de famílies:
Promoure una campanya de divulgació entre els ciutadans i les ciutadanes de les
dues ciutats, a través de les administracions municipals, per a fer possible l'intercanvi de
famílies i d'habitatges.
3.6. Sector comercial i turístic:
- Potenciar la participació saguntina en la Festa del Ciclamino i intentar de posar
en marxa una fira anual en la qual s'exposen productes d'ambdues ciutats.
- Promoure contactes entre els representants del comerç i del turisme d'ambdues
ciutats.
- Posar en marxa campanyes de difusió turística a través de les dues oficines de
turisme municipals i a través de les agències de viatge privades.
3.7. Sector tècnic-administratiu:

Organitzar intercanvis de tècnics i realització de jornades d'estudi i debat en relació
amb la problemàtica de l'administració local, urbanisme, hisenda local, serveis socials,
seguretat ciutadana...
3.8. Sector informàtic:
Informar degudament els respectius ciutadans i ciutadanes a tavés d'un continu
intercanvi d'informacions entre els serveis de premsa de cada municipi, a fi que es forme
una consciència ciutadana en relació amb els valors representats per la relació
d'agermanament, i promoure contacte entre delegacions de periodistes, perquè puguen
tneir la possibilitat de conèixer millor les realitats locals i efectuar una millor informació
sobretot quan concernesca a l'agermanament.
Per tant, aquest proposta d'actualització del Protocol d'Agermanament serà objecte
d'una àmplia consulta, tant per part dels respectius plens municipals, com en l'àmbit de
totes les formes associatives de participació popular de les respectives comunitats.
A la fi d'aquest període de consulta, considerant les eventuals modificacions i
annexos que milloren el text, el nou Protocol d'Agermanament es subscriurà pels alcaldes
de SAgunt i de Cecina."
En aquests moments s'absenten de la sala els regidors Sr. Miquel García i Sr.
Moros Graullera.
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NOMENAMENT COORDINADORA DE LA PRESTACIÓ SOCIAL
SUBSTITUTÒRIA.
D'acord amb el Conveni signat entre aquest Ajuntament i l'OPSOC (Oficina per a
la Prestació Social dels Objectors de Consciència), i atès que fins ara únicament hi havien
llocs d'activitat on realitzar la col.laboració social en l'Àrea de Serveis Socials.
Així mateix, hi ha la circumstància que diversos departaments de l'Ajuntament han
sol.licitat la inclusió com a llocs d'activitat on els col.laboradors socials puguen prestar
els seus serveis.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. ALEPUZ vol fer constar que el seu grup no
està d'acord amb l'actual Llei d'Objecció de Consciència, amb la Prestació Social
Substitutòria que han de fer els objectors i no consideren que els objectors hagen de fer
treballs, com ací es pretén, que són treballs que haurien de fer persones contractades per
l'Ajuntament. En aquest sentit, manifesta la disconformitat amb el fet que haja fet una
oferta tan àmplia de llocs per als objectors, atès que ací a Sagunt no hi ha un nombre tan
elevat d'objectors, i no està d'acord amb el fet que una persona de l'Ajuntament siga la
que coordine, sinó amb el nombre de proves. Per això, van a abstenir-se en la votació.
La Sra. PIN no vol entrar a valorar la Llei, amb la qual, potser en alguns punts, no
estaria d'acord. L'únic que fa l'Ajuntament és oferir als joves del municipi i de fora del
municipi que puguen fer ací la prestació social substitutòria. Són llocs d'activitat i el fet
que s'oferesca tan gran quantitat de llocs és perquè hi ha, a hores d'ara, deu objectors de
consciència fent la prestació social substitutòria i sembla que hi ha més peticions, i
l'Ajuntament l'únic que va a fer és donar-li la possibilitat que en comptes de fer-ho un
altre municipi puguen quedar-se ací, i seran coordinats no per un polític, que en aquest
cas seria ella, sinó que en principi els responsables serien tècnics municipals, el tècnic
serà el que realment realitze el treball, els objectors són només col.laboradors socials
voluntaris de la prestació en el lloc d'activitat.

La Sra. ALEPUZ sol.licita que es diga quants llocs d'activitat s'oferten a hores
d'ara.
La Sra. PIN contesta que a hores d'ara s'oferten 22 llocs d'activitat, que no
significa que es cobresquen, perquè l'objector tria el lloc on vol prestar l'activitat, per la
qual cosa si bé Sagunt ofereix 22 llocs, es poden cobrir o no.
D'acord amb la proposta de la regidora delegada de Serveis Culturals i Socials, el
Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a favor del PSOE i el PP, i 11 abstencions CIPS, EU i
CDS, ACORDA:
Nomenar com a coordinadora de la Prestació Social Substitutòria la Sra.
Margarida Pin i Arboledas.
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NOMENAMENT SECRETARIA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA.
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que tingué lloc amb data 1 de
juny de 1990, acordà (per moció presentada en nom d'UPV) de crear una Comissió de
Toponímia en el si de la Fundació Municipal de Cultura, que es preocupara per la
fidelitat de la toponímia saguntina a l'Ajuntament, integrada pel cronista de la ciutat i
altres professionals universitaris.
Vist que el consell d'administració de la Fundació Municipal de Cultura, en sessió
ordinària que tingué lloc el 5 de febrer d'enguany, va fer efectiu l'acord plenari referit.
Atès que a les diferents sessions de la Comissió assenyalada ha assistit
provisionalment, i actuant com a secretària, la funcionària Reme Mari Ferrer, adscrita
actualment a la Fundació Municipal de Cultura, i que aquesta ha estat efectuant funcions
de secretària d'aquesta Fundació, amb eficàcia i dedicació.
D'acord amb la proposta de la presidenta de la Fundació Municipal de Cultura, i
vist el que ha informat la secretària general, el Ple de l'Ajuntament, amb 13 vots a favor
del PSOE, PP i CDS i 10 abstencions del CIPS i EU, ACORDA:
El nomenament oficial de secretària de la Comissió de Toponímia de la funcionària
Reme Mari Ferrer.
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RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA PETICIÓ SUBVENCIÓ
CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar la Resolució d'Alcaldia del dia 29 d'abril de 1992, que diu el següent:
"D'acord amb el que estableix l'Ordre de 27 de febrer de 1992, de la Conselleria de
Treball i Afers Socials, per la qual s'incrementen mesures de foment a l'ocupació juvenil
en Barris d'Acció Preferent.
Atès que per a la posada en marxa d'aquest projecte d'ocupació se sol.licita a la
Conselleria de Treball una subvenció de 45.500.000 PTA, i ha de realitzar-se una
aportació municipal de 24.109.076 PTA.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:
PRIMER: Sol.licitar a la Conselleria de Treball i Afers Socials, segons el que
disposa la normativa adés esmentada, la subvenció de 45.500.000 PTA, quantitat que
representa part de la mà d'obra que s'ha de realitzar.
SEGON: Que Intervenció de Fons habilite la corresponent partida pressupostària
per a la consignació en el Pressupost de la quantitat relativa a l'aportació municipal
24.109.076 PTA.

TERCER: Aquesta Resolució serà ratificada en la propera sessió ordinària del
Ple."
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APROVACIÓ DE BASES CONTRACTACIÓ 12 SOCORRISTES.
Vist que com és tradicional, atesa la proximitat del període estiuenc, cal procedir a
la confecció d'unes bases per a la selecció de 12 socorristes a fi de prestar el servei de
vigilància, salvament i socorrisme a les platges d'aquest terme municipal, amb vista a la
posterior contractació laboral de durada determinada, durant un període màxim de 3
mesos.
Atès que el supòsit descrit és susceptible d'enquadrar-se en els articles 1, lletra a), i
2 del RD 2104/84, de 21 de novembre, reguladors de la contractació laboral per a la
realització d'obra o servei determinat.
Atès que el RD 2223/84, de 19 de desembre, en l'art. 32 i conformement i en
relació amb els arts. 177 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i 103 de la Llei 7/85, de
2 d'abril, possibilita la contractació laboral per temps determinat per part de les
corporacions locals de manera flexible, si bé amb respecte als principis constitucionals
d'"igualtat, mèrit i capacitat, com també la publicitat" (art. 91.2 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, en relació amb l'art. 91.1 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, en relació amb el precepte
prescrit en l'art. 103.3 de la nostra carta magna).
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal, i amb l'informe d'Intervenció segons el qual hi ha crèdit en la partida
013100/411/0 del Pressupost Municipal prorrogat per a 1992, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient que han de regir la selecció de 12
socorristes per tal de prestar el servei de vigilància, salvament i socorrisme per a la
posterior contractació laboral temporal, en període estiuenc, a les platges del terme, que
ací sónreproduïdes a tots els efectes.
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APROVACIÓ DE BASES CONTRACTACIÓ DE TRES METGES.
Vist que com és tradicional, atesa la proximitat del període estiuenc, cal procedir a
la confecció d'unes bases per a la selecció de tres metges a fi de prestar el servei d'atenció
en cada un dels llocs de salvament i socorrisme ubicats a les platges d'aquest terme
municipal, amb vista a la posterior contractació laboral de durada determinada, durant un
període de tres mesos.
Atès que el supòsit descrit és susceptible d'enquadrar-se en els arts. 1, lletra a) i 2
del RD 2104/84, de 21 de novembre, reguladors de la contractació laboral per a la
realització d'obra o servei determinat.
Atès que el RD 2223/84, de 19 de desembre, en l'art. 32 i conformement i en
relació amb els arts. 177 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i 103 de la Llei 7/85, de
2 d'abril, possibilita la contractació laboral per temps determinat per part de les
corporacions locals de manera flexible, si bé amb respecte als principis constitucionals
d'"igualtat, mèrit i capacitat, com també la publicitat" (art. 91.2 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, en relació amb l'art. 91.1 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, en relació amb el precepte
prescrit en l'art. 103,3 de la nostra carta magna).
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal, i amb l'informe d'Intervenció segons el qual hi ha crèdit en la partida
013100/411/0 del Pressupost Municipal prorrogat per a 1992, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:

Aprovar les bases que consten en l'expedient que han de regir la selecció de 3
metges per a la posterior contractació laboral per 3 mesos per a prestar el servei
d'assistència sanitària en els llocs de salvament i socorrisme, que ací són reproduïdes a
tots els efectes.
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APROVACIÓ BASES ENGINYER INDUSTRIAL.
L'assumpte se sotmet a votació 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 d'incloure'l en l'ordre del dia.
Vist que el funcionari d'aquesta corporació, Sr. Sergio Samper Aguirreurreta, amb
la categoria d'enginyer industrial, va ser declarat en situació d'"excedència voluntària" de
caràcter automàtic com a conseqüència d'haver estat designat per a ocupar el lloc 206 de
la Generalitat Valenciana -cap de la Unitat de Valoració, Servei Territorial (València),
Conselleria d'Economia i Hisenda-, amb efecte de 13 d'abril d'enguany.
Vist que, a conseqüència d'això, resta vacant la plaça d'enginyer industrial ocupada
pel funcionari esmentat, de manera que a hores d'ara cal cobrir-la urgentment.
Atès que les corporacions locals estan facultades per a nomenar personal interí per
a places no incloses en l'oferta de treball públic, quan les vacants es produesquen
realment després de la seua aprovació, en virtut del que disposa l'art. 128.2 del RDL
781/86, de 18 d'abril.
Atès que la selecció de tot el personal al servei de les corporacions locals s'ha
d'efectuar mitjançant convocatòria pública per mitjà dels sistemes de concurs, oposició o
concurs-oposició lliure, i s'hi ha de garantir, en tot cas, els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, com també el de publicitat (art. 91 de la Llei 7/85, de 2
d'abril i 103 de la Constitució).
Per tot això, i d'acord amb la proposta del regidor delegat de Personal i amb la
conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimtat, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient que han de regir la selecció d'un
enginyer industrial interí, fins que la plaça siga provista en propietat, que s'hi consideren
reproduïdes a tots els efectes.
En aquests moments s'absenta de la sala el regidor Sr. Miquel Àngel Cortés.
9
APROVACIÓ CONVENI CONSELL METROPOLITÀ DE L'HORTA
SOBRE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
En aquests moments s'incorporen a la sessió els regidors Sr. Miquel García i Sr.
Moros i Graullera.
A petició de l'Alcalde, la SECRETÀRIA GENERAL llegeix el dictamen.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que en el Ple
anterior, i a petició del PP, aquest assumpte es va quedar sobre la taula per a fer
gestionar i incloure certes millores, i veuen que segons l'informe de Secretaria, en el qual
diu: "Atès que aquesta Secretaria General, en l'informe inicial, només va suggerir la
conveniència d'efectuar algunes matisacions en el conveni i una vegada que el Negociat
de Contractació ha realitzat les getions telefòniques, no admeten modificacions al
conveni per haver estat aprovat com a model marc per a tots els ajuntaments". Considera
que la qüestió hauria d'haver estat a nivell polític i lògicament al més alt nivell possible, ja

que tots saben que hi ha un conveni marc que l'ha redactat el Consell Metropolità i que el
sotmet a l'aprovació dels plens, però, és clar, Algímia, Les Valls, Puçol, etc., no tenen el
seu abocador al municipi, i ací, en vista d'aquesta inquietud, el Ple volia que per tenir
ubicat l'abocador al nostre teme municipal, poguera haver un conveni especial que
recollira algunes millores, això és el que creien que s'anava a fer i si no se'ls diu el
contrari ací la gestió els sembla que no ha estat la correcta, per tant no s'hi ha modificat
res.
El Sr. CAMPOY recorda que el conveni marc fou considerat insuficient i es
plantejaven unes altenatives que recolliren la situació de Sagunt, de manera que hi havia
una proposta que es va fer en la Comissió de Contractació la setmana passada i que tots
els grups polítics, tret del CDS perquè no hi era, acceptaren. Hi ha un matís que vol
precisa, li preocupa el segon punt, el fet que el Consell trasllade la seua competència a la
concessionària, que s'ha d'entendre que una de les parts del conveni és el Consell, no
l'empresa que el Consell contractarà, i per això, tret d'aquest aspecte, per a EU és
factibleaprovar el coveni marc amb les clàusules addicionals i donar llicència d'obertura.
El Sr. LLORENS recorda que en el Ple anterior demanà que s'informara sobre el
cost del servei, i resultà, segons la contestació que va trametre el Consell a través del fax,
que el cost per tona era de 1.400 pessetes en l'any 1991, i per a l'any 1992 són 1.600
pessetes. Les despeses generals per a l'any 91 eren de 50 pessetes, per no pertànyer al
Consell Metropolità, i per a l'any 92 són 55, per la qual cosa si Sagunt, aproximadament,
abocarà unes 70 tones al dia, el cost representarà, per tant, entorn de les 35.750.000
pessetes.
El Sr. ALCALDE aclareix al Sr. Campoy que el fet que es trasllade al
concessionari l'obligació del segellament és prou lògica. És a dir, el Consell Metropolità
de l'Horta no té maquinària ni té treballadors d'obres públiques, aleshores fa la concessió
que una empresa explote l'abocador uns anys, i al final ho haurà de deixar ben agençat.
Aleshores, no és el mateix Consell qui ho ha de fer sinó traslladar-lo, i, d'aquesta manera,
el concessionari es compromet a deixar-lo en condicions adequades quan finalitze la vida
útil.
El Sr. CAMPOY replica a l'Alcalde que ells no tenen res a veure amb els convenis
que fan les empreses amb els treballadors; per la qual cosa, si el Ple no ho aprova, el
Conveni no els vincula. Per tant, per a garantir que el segon punt es complesca, caldrà
sol.licitar a l'organisme competent que en aquest cas és el Consell Metropolità, que en el
plec de consicions es preveja aquesta situació, i si s'hi garanteixen, estarà d'acord.
El Sr. ALCALDE aclareix al Sr. Campoy que estan aprovant un conveni, i és
evident que l'altra part, el Consell, també haurà d'aprovar-lo. Aleshores, si ho aprova, el
compromís hi quedarà inclòs.
El Sr. MOROS manifesta que quan es va debatre aquest assumpte en altre Ple ja es
va parlar que efectivament Sagunt, en no pertànyer al Consell Metropolità de l'Horta
tenia una sobreprima per tona, pel que fa a aquells municipis que formen part del Consell
Metropolità, però això és un greuge comparatiu, ja que Sagunt és un municipi que
suportarà l'abocament i l'Alcalde sap que ací, molts dies, no es pot estar a la glorieta. Han
de tenir present, també, que els camions van a l'abocador i els van a omplir els carrers per

circulen, perquè els camions deixaran rastre; els primers dies, potser no hi haurà cap problema, però a la llarga es notarà en tots els carrers, i s'hauran de netejar amb el cost que
això comporte, per la qual cosa Sagunt ha de demanar contrapartides i no s'hi ha de
limitar a claudicar en les mateixes condicions que Gilet, Algímia o Torres Torres.
D'acord amb el que ha acordat la Comissió de Patrimoni i Contractació en el
conveni bilateral a subscriure entre l'Excm. Ajuntament de Sagunt i el Consell
Metropolità de l'Horta per a delegar aquest darrer per a l'exercici de la competència
municipal de tractament dels residus sòlids urbans, el Ple de l'Ajuntament, amb 16 vots a
favor del PSOE, EU i PP, i 8 abstencions del CIPS, ACORDA:
Incloure-hi com a annex les següents clàusules addicionals:
PRIMER: El Consell Metropolità de l'Horta reconeix la servitud que s'imposa per
a l'Excm. Ajuntament de Sagunt a causa del pas de camions de gran tonatge i de possible
contaminació pels camions municipals, especialment en relació a la seua conservació i
manteniment.
SEGON: El Consell Metropolità de l'Horta es compromet a incorporar en el Pla
d'Explotació de l'abocador, i per tant en les clàusules de concessió del servei, que una
vegada es clausure l'activitat, la zona que ocupa l'abocador serà plenament recuperada i
quedarà integrada en el medi.
TERCER: El Consell Metropolità de l'Horta reserva expressament a l'Ajuntament
de Sagunt l'exercici de les competències que el Reglament d'Activitats Molestes,
Insalubres, Nocives i Perilloses i la restant legislació sectorial li atribueix a aquesta
Administració local.
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DONAR COMPTE DE RESOLUCIÓ HBLE. CONSELLER OBRES
PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS SOBRE APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PGOU I APROVACIÓ MODIFICACIONS. EXPT. 1041/89.
En aquest moments s'incorpora a la sessió el Sr. Cortés.
Vist que en l'escrit de la Direcció General d'Urbanisme i Ordenació Territorial de
la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport de la Generalitat Valenciana del
dia 24 d'abril de 1992 es dóna compte en aquest Ajuntament de la resolució adoptada pel
conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, relativa al projecte de revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana de Sagunt, per la qual s'aprova definitivament l'esmentat
projecte de revisió, tot i que supeditat al fet que aquest Ajuntament formalitze un
document en què es corregesquen les errades materials, correccions tècniques indicades
per la Direcció General d'Obres Públiques-Carreteres i les objeccions assenyalades, tot
això recollit i enunciat en la resolució esmentada.
Vist que en la resolució s'assenyala, així mateix, que el Pla podrà entrar en vigor,
tret de la zona que específicament s'indica en l'escrit, tan aviat com l'Ajuntament done
compte del document esmenat a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport.

Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS exposa que, com saben els senyors
regidors, el Ple de la corporació de la sessió celebrada el 21 de novembre de 1991 aprovà
provisionalment el Pla General de Sagunt, posteriorment, el 14 d'abril de 1992 el
conseller d'Obres Públiques adopta l'acord d'aprovar definitivament el Pla General de
Sagunt, tot i que condiciona l'entrada en vigor a la introducció d'un conjunt d'aspectes
que són classificats com a errades materials i termes d'aclariment necessari, proposades

per la Direcció General de Carreteres; i tres objeccions, una de les quals implica la
suspensió del Pla en el sòl classificat com a sòl urbà i sòl urbà urbanitzable programat a
l'altra banda del riu Palància.
Pel que fa a les errades materials, aclareix que com el seu nom indica són menys
errades materials referides a qüestions que moltes no són inclús ni requerides legalment
però que en la mesura que aclareixen i milloren el document han estat evidentment
acceptades. Així, per exemple, es proposa la necessitat d'una taula de vigència, de plànols
generals aclaridors, i que assenyale l'equip redactor que per modèstia no s'havia citat en
el document tramès a la Conselleria.
En relació amb les correccions tècniques proposades per la Direcció General de
Carreteres, aquestes suposen sense dubte una millora en les connexions viàries. I,
finalment, respecte a les tres objeccions d'obligat compliment, és concreta la necessitat i
l'obligació de col.locar o de registrar com a parcel.la mínima per a la construció
d'habitatges unifamiliars en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no programat de 10.000
m2, per ser el criteri que està establint la Comissió Territorial d'Urbanisme per a tots els
plans d'ordenació que s'han anat aprovant i perquè a més és la superfície mínima que està
prevista en l'avantprojecte de Llei de Sòl no Urbanitzable de la nostra comunitat que es
va a aprovar d'ací a poc de temps. La segona fa referència al fet que l'ampliació en el sòl
urbanitzable no programat número 3, és a dir, del Mont Picaio, que exigeix per part de la
Comissió Territorial d'Urbanisme i per la Resolució del conseller quins límits queden
determinats per un estudi d'impacte ambiental quan es faça el pla o el programa
d'actuació urbanística, a la qual cosa no hi ha res a objectar.
I per últim, dins de les objeccions d'obligat compliment, la Resolució parla de la
suspensió del Planejament en l'àrea classificada, al nord del riu Palància, com a sòl urbà i
sòl urbanitzable progrmat, de manera que ha de ser classificar com a sòl urbanitzable no
programat, i argumenta que els costos de finançametn de l'ampliació del nucli urbà de
Sagunt, al nord del riu Palància, han de ser repercutits sobre els propietaris; és cert que
en l'estudi econòmic financer havien repercutit el cost a la Conselleria, a més bé en
l'Administració en general, però no a càrrec de l'Ajuntament ni en ningú en concret. I és
possible que aquests costos de finançament vagen a càrrec dels propietaris, d'aquesta
manera se'n garantirà la seua execució. De manera resumida, el Pla General d'Ordenació
Urbana de Sagunt ha estat aprovat definitivament per Resolució del conseller del 14
d'abril, l'entrada en vigor va a quedar condicionada a donar compte de les correccions en
relació amb les errades materials i amb els aclariments sobre la proposta de la Direcció
General de Carreteres i en relaicó amb les dues objeccions de menys importància que ha
comentat anteriorment de 10.000 m2 i d'ampliació del Mont Picaio, de maenra que
quedaria suspès el Pla Genral al nord del riu Palància fins que no es desprograme aquest
sòl, es convertesca en sòl urbanitzable no programat, de manera que l'entrada en vigor
del Pla en aquesta àrea no seria automàticament aprovada quan el Ple l'aprove sinó quan
done el vist-i-plau la Comissió Territorial d'Urbanisme que esperen que siga evidentment
en breu. Per tant, el que avui se sotmet al Ple de la corporació és assumir les oportunes
rectificacions contingudes en la Resolució del conseller que ens permetran posar en
marxa el Pla d'Ordenació Urbana, i recorda que Sagunt a hores d'ara no es pot permetre
el luxe d'estar més temps sense un nou Pla General.
El Sr. GIL lamenta que s'haja perdut l'oportunitat de dotar en els dos nuclis urbans
de la població dues zones verdes. Creu que una altra ocasió com aquesta no es va a
plantejar. Recorda que ho indicaren inicialment i continuen pensant el mateix, de manera
que considera que hi havien grans dificultats per a la realització. Adverteix que li ha

cridat l'atenció que la Resolució no la signe el conseller, creu que en la resta de casos la
signatura del conseller sense saber si no l'ha signat per la quantitat d'errades que té el Ple
per a guardar una mica l'esquena, o no. Recorda que a la zona portuària una part quedà
pendent de tractar-se o bé a través d'una modificació puntual o bé que la modificaria la
Conselleria. Així mateix, considera estrany el que passà amb el suport tècnic en la revisió
del Pla General. S'hi presentaren dues ofertes, una empresa amb tota mena de detealls en
la documentació, nombrosos tècnics per un impost de 2.962.000 pessetes; i altra que
només apareixien en l'equip de persones que quan es pregunta es diu: "no hem anat a per
la persona, hem anat a per l'equip", amb la sorpresa majúscula que darrere apareix una
empresa anomenada Europeam Inverstiment, SL, en la qual només hi ha dues persones, i
que a més la llicència fiscal d'activitats professionals diu assessorament econòmic, i
l'import que oferta és prou més car que l'altra amb menys personar. I resulta que
s'adjudica el contracte a Europeam, que a penes presenta documentació sobre
experiència, els folis sense capçalera, i el preu escrit a bolígraf. La Comissió de
Contractació va trametre les ofertes al tècnic, el qual diu: "A la vista de les propostes
presentades per l'empresa esmentada es pot d'informar el següent: des del punt de vista
de mitjans materials i humans, així com del rigor en l'expesició d'execució dels treballs i
terminis de realització, l'oferta més favorable és la que presenta Urbinsa, no obstant això,
l'estat documental del projecte de revisió i la urgència en l'acabament, aconsella terminis
més curts, quant a l'oferta econòmica és més favorable la presentada per Urbinsa -es
retifica dues vegades- atenint al factor del coneixement de la matèria tractada i s'entén
amés de l'aspecte instrumental tècnic administratiu el Pla General que es revisa i les
conseqüències del procés mateix de revisió, els compliments i mancances afavoreixen en
aquest aspecte l'oferta d'Europeam Inverstiment per la presència de redactors de l'actual
Pla General", és a dir, que aquest empresa que són dos senyors en plantilla hi hagué un
que l'any 81 col.laborà amb l'execució del Pla del 81 de Sagunt i per això se'ls adjudica el
concurs; no obstant això, el tècnic que ja té moltes hores de vol diu: "a la vista de les
consideracions apuntades, la Comissió de Govern amb el seu criteri superior decidirà el
més avinent", i deixava que fos la Comissió de Govern la que assumira la responsabilitat.
Per tant, no s'explica com és possible que una empresa amb millors requisits, més barata,
amb més mitjans, no se li adjudique el contrate, i a més l'oferta de l'empresa adjudicatària
no inclou l'execució de tota la documentació del Pla, cosa que implica que a més dels
diners de diferència entre una oferta i l'altra es passe de 537.600 a unes 837.600 pessetes
més car l'una que l'altra. Considera que havia de dir ací tot això perquè s'ha vist
involucrat en un tema quan era regidor d'Urbanisme, buscaren una empresa que després
el nou equip de govern rebutjà, i se li adjudicà a una empresa relacionada amb el PSOE, i
resulta que qui dirigeix Europeam és el Sr. Perez Casado. No defensa que s'adjudique a
l'oferta més barata sinó a la que acredita més mèrits.
El Sr. TABARÉS li diu al Sr. Marcel.lí Gil que les eixides de to personal
probablement es deuen al fet que li hauria agradat aprovar el Pla General, quan l'Equip a
què pertanyia governava, que contractà també un assessor, i per cert, per ací hi ha la
factura del Sr. Juan San Feliu, tot i que sembla que no va aparèixer per ací cap vegada,
però sí un tal Payà. Li recorda la importància del Pla General per a Sagunt. Pel que fa a
l'empresa contractada li assenyala que l'assessorament tècnic ha estat satisfet. Reconeix
que el Pla podria haver-se millorat i que hi hauran dificultats de gestió especialment per
aplicació de la Llei 8/90, registre dels solars, etc. Per últim, pel que fa a la al.lusió a la
signatura del conseller, li repeteix el que ja li va dir en la Comissió Informativa: les

notificacions les signa el director general d'Urbanisme, però la signatura evidentment és
del conseller.
El Sr. GIL assenyala al Sr. Tabarés que després de quatres anys patint la revisió
del Pla tenia fins i tot més ganes que ell que s'aprovara, però per haver algunes
deficiències no s'aprovà. Pel que fa a l'equip contractat considera que els resultats han
sigut que continuen havent-hi errades a corregir.
El Sr. CORTÉS vol aclarir la postura del CDS que aprovà provisionalment el Pla
General tot i que considera que efectivament hi ha deficiències, és millor que el vigent
l'actualitat per al municipi, i es poden anar rectificant els defectes.
El Sr. PELAEZ, en el mateix sentit, assenyala que el seu grup considera que cal
comptar amb un nou Pla com més prompte millor.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, i vistos els
informes de l'arquitecte municipal assessor d'Urbanisme i de la secretària general, el Ple
de l'Ajuntament, amb 17 vots a favor del PSOE, EU, PP i CDS, i 8 en contra del CIPS,
ACORDA:
PRIMER: Estar assabentat i fer seu el contingut de la Resolució del conseller
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'aprova definitivament el projecte
de revisió del Pla General d'Ordenació de Sagunt, i assumir les recomanacions recollides
en els apartats 2 i 3 del punt CINQUÈ d'aquesta Resolució.
SEGON: Practicar les rectificacions corresponents en els apartats que en la
Resolució anteriorment esmentada s'hi especifiquen, i recollir tot en un document únic.
TERCER: Trametre aquest acord, juntament amb la documentació rectificada, a la
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana, a
l'efecte avinent.
En aquests moments s'absenta de la sala el Sr. Campoy.
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APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC EXECUCIÓ XARXA
CLAVEGUERAM POLÍGONS C-1, C-2 I BOE-1, PLA PARCIAL PLATJA
D'ALMARDÀ. EXPT. 557/91.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió que tingué lloc el dia 9 de gener de
1991, va procedir a l'encàrrec a distints tècnics dels projectes d'urbanització dels diversos
polígons del Pla Parcial de la platja d'Almardà.
Vist que amb data 13 de maig de 1992 ha estat presentat projecte bàsic i
d'execució de xarxa de clavegueram per a l'àrea que comprèn els polígons C1, C2 i
BOE-1 d'aquest Pla Parcial, redactat pels arquitectes Sr. Francisco Ribeles, Sr. Alfredo
Simón i Sr. Carlos Villanueva, per un import de 28.783.587 PTA i que ha estat informat
favorablement per l'arquitecte municipal en el seu informe del dia 18 de maig de 1992.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS assenyala que atesa la relació entre
els punts 11 i 12, exposarà conjuntament tots dos. L'objectiu prioritari des de l'Àrea
d'Urbanisme a hores d'ara en relació amb la platja de l'Almardà, és resoldre determinats
problemes d'urbanització, fonamentalment la xarxa de clavegueram i depuració d'aigües,
que segons els ciutadans són els més importants en aquesta zona, clavegueram i
depuració. Per tant, el que es pretén és iniciar el conjunt de mecanisme per a fer possible

la xarxa interior dels diferents polígons, de manera que es puguen connecar amb el
col.lector l'execució del qual té prevista la Conselleria d'Obres Públiques, a hores d'ara en
exposició pública pendent d'al.legacions per part dels interessats i organisme públics.
Explica que aquest gran col.lector va des de les Cases de Querol, al costat del terme
d'Almenara, fins Canet amb dues estacins de bombeig intermèdies. S'ha començat amb els
polígons que és el que se sotmet al Ple i en concret els que són al costat de l'ermita, el C1
i C2 i el que hi ha al costat del Sol de España, el D3. I intentarem sotmetre en la propera
sessió plenària altres polígons successivament fins completar tota la xarxa de
clavegueram i la connexió amb el col.lector. Si tot va bé, espera que el començament de
les obres siga al final d'agost o setembre, qüestió distinta és la depuració de es aigües
residuals, el projecte del qual està en la Conselleria i consisteix en un col.lecotr que
desemboca en l'emissari submarí de Canet, i consideren que aquesta no és la solució
convenient ni la ideal sobretot a partir de l'aprovació, recientment en les Corts
Valencianes de la Llei de Sanejament s'estan realitzant encaminades fonamentalment a
ampliar el col.lector que hi ha actualment previst per a la platja de manera que permeta la
connexió, ara al emissari submarí, la depuradora que s'ampliarà a Sagunt. Altra
possibilitat que s'està barallant és la d'intentar veure la viabilitat d'una planta de depuració
exclusiva per a Canet i l'Almardà i en aquest sentit informa que a hores d'ara esperen que
per a la pròxima setmana la Conselleria d'Obres Públiques i en concret de la divisió de
recursos hidràulics els trameta l'estudi de viabilitat sobre la conveniència de quina és la
millor alternativa. És a dir, si una depuradora a Canet i l'Almardà, o bé fer l'ampliació del
col.lector cap a la depuradora de Sagunt, perquè per part de l'Ajuntament i com per part
de la Conselleria es considera inviable la connexió a l'emissari de Canet, a part dels
múltiples problemes que a hores d'ara està tenint aquest emissari.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN manifesta que els projectes que hi ha en marxa en
relació amb la plaja de l'Almardà signifiquen una millora substancial del servei al ciutadà,
del qual a hores d'ara manca tant el clavegueram com la depuració de les aigües eren una
necessitat peremptòria i per tant com és una zona que no té serveis i amb unes deficiències d'infrastructures importants, i per tant el seu grup donarà suport a aquests
assumptes.
El Sr. GARCÍA I FELIPE pregunta al Sr. Tabarés si coneix la data d'adjudicació o
encàrrec d'aquests projectes i a quin arquitecte s'adjudicaren, ja que espera que la
Conselleria d'Obres Públiques analitze detingudament l'alternativa que els està proposant
perquè en l'emissari de Canet hi ha un forat que ix la brutícia a la platja, i per tant si no
està connectat encara aquest cabal de la platja de l'Almardà, es planteja què passarà quan
es connecte, de manera que recorda que aquest Ajuntament mai no va estar d'acord amb
aquest emissari i manifesta que donen suport al projecte que se sotmet al Ple, per això
ells l'encarregaren.
El Sr. PELAEZ manifesta que el Partit Popular està a favor d'establir
infrastructures de sanejament en aquests polígons.
El Sr. TABARÉS assenyala al Sr. García i Felipe que la pregunta que li ha fet se
l'ha contestat a si mateix. Creu que el projecte s'encarregà l'any 87, i hi ha hagut cinc o
sis modificacions d'aquest projecte. Està d'acord amb el que ha dit sobre l'emissari de
Canet, els ciutadans de Canet, la repercussió en el medi ambient i el paisatge, a part del

cost econòmic important del seu manteniment. Assenyala que el cost econòmic
d'aquestes infrastructures es van repercutir als propietaris d'habitatges en aquestes zones.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Activitats,
amb el projecte presentat i amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Ple de l'Ajuntament,
per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució de la xarxa de
clavegueram dels polígons C-1, C-2 i BOE-1, redactat pels arquitectes Sr. Francisco
Ribelles, Sr. Alfredo Simón i Sr. Carlos Villanueva amb data de maig de 1992, i per un
import de 28.783.587 PTA.
SEGON: Sotmetre a informació pública el referit projecte bàsic i d'execució de
xarxa de clavegueram als polígons C1, C2 i BOE-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà
pel termini de quinze dies, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la
Província i en un dels diaris de major circulació de la província, segon que estableix l'art.
128 del Reglament de Planejament, i prescindir del tràmit de publicació en el Butlletí
Oficial de l'Estat, segons que determina l'article esmentat, en virtut del que disposa el
punt 5è, art. 4t, títol II del Reial Decret-Llei núm. 3 de 14 de març de 1980 sobre creació
i agilitació de la gestió urbanística.
TERCER: No s'hi preveu el tractament i la depuració de les aigües residuals,
mitjançant estació depuradora, que es tramitarà en projecte independent a la zona, o bé
mitjançant connexió a la depuradora de Sagunt a través d'un col.lector que està en estudi
per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
12 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE XARXA CLAVEGUERAM POL. D-3,
PLA PARCIAL PLATJA D'ALMARDÀ. EXPT. 449/92.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió que tingué lloc el dia 9 de gener de
1991, va procedir a l'encàrrec a distints tècnics dels projectes d'urbanització dels diversos
polígons del Pla Parcial de la platja d'Almardà.
Vist que amb data 12 de maig de 1992 ha estat presentat projecte de xarxa de
clavegueram per a l'àrea que comprèn el polígon D-3 d'aquest Pla Parcial, redactat pels
arquitectes Sr. Francisco Albiol i Sr. Ernest Ferreres, per un import de 29.134.481 PTA i
que ha estat informat favorablement per l'arquitecte municipal en l'informe amb data 18
de maig de 1992.
Per tot això, i d'acord amb la Comissió d'Urbanisme i Activitats, amb el projecte
presentat i amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de la xarxa de clavegueram del polígon
D-3, redactat pels arquitectes Sr. Francisco Albiol i Sr. Ernesto Ferreres amb data de
maig de 1992, i per una import de 29.134.481 PTA.
SEGON: Sotmetre a informació pública el referit projecte de xarxa de
clavegueram al polígon D-3 del Pla Parcial de la platja d'Almardà pel termini de quinze
dies, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels
diaris de major circulació de la província, segons que estableix l'article 128 del
Reglament de Planejament, i se'n prescindirà del tràmit de publicació en el Butlletí Oficial
de l'Estat, segons que determina l'article esmentat, en virtut del que disposa el punt 5è,
article 4t, títol II del Reial Decret-Llei núm. 3 de 14 de març de 1980 sobre creació i
agilitació de la gestió urbanística.
En aquests moments s'absenta de la sala el regidor Sr. Moros i Graullera.

13 CONVENI AMB UNIVERSITAT POLITÈCNICA SOBRE REDACCIÓ DE
PLANEJAMENT ESPECIAL EN ÀREES DE PATRIMONI HISTÒRIC I
PROGRAMA DE REVITALITZACIÓ DE SAGUNT. EXPT. 454/92.
En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Campoy.
Vist que el Ple de la corporació municipal, en sessió que tingué lloc el dia 31 de
març de 1992, adoptà un acord marc amb la Universitat Politècnica de València per a la
formació de personal, investigació, desenvolupament tecnològic i tècnic i d'extenció de la
cultura.
Vist que dins de les directrius de l'esmentat acord marc, la Universitat Politècnica
de València ha presentat una proposta de conveni específic amb vista a la "Redacció de
planejament especial en les àrees de Patrimoni Històric i Programa de Revitalització
Urbana de Sagunt", el text del qual s'adjunta a l'expedient.
Atès que, d'acord amb l'art. 57 de la Llei 71/85, és possible la coordinació amb
altres administracions públiques.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS explica que es tracta d'un Conveni
específic entre l'Ajuntament de Sagunt i la Universitat Politècnica de València per a, com
diu en l'ordre del dia, la redacció del planejament especial en les àrees de Patrimoni
Històric i la redacció del programa de revitalització urbana de Sagunt. Sens dubte, aquest
Conveni va a constituir el primer pas d'un conjunt per a l'entremat de condicions que els
permeten actuacions comparables en menor magnitud si són realitstes a les que s'estan
executant i acabant a Alcoi, o es van a posar en marxa pròximament a València. El
municipi de Sagunt compta amb un ample ventall de problemes d'ordenació urbanística i
arquitectònics. Hi podem trobar tres ciutats amb característiques diferents a tots els
nivells, una ciutat romana amb les seues restes arqueològiques, la ciutat històrica
medieval i, per últim, la ciutat factoria o ciutat fàbrica amb un tipologia pròpia de les
ciutats industrials europees desenvolupades a partir de la Revolució Industrial del segle
XIX. Aquest extracte tan variable i marcat implica uns problemes propis amb solucions
específiques. No obstant això, pretenen servir-se com a mínim denominador comú dels
barris amb l'objectiu d'enriquir-ne l'ús i millorar-los. L'Ajuntament ha d'establir les línies
estratègiques globals per a la revitalització urbana de les àrees de valor patrimonial i per
extensió d'aquelles zones especialment degradades interessades en una intervenció
urbanística. Per a això, són necessaris plans especials, idear les intervencions més
ajustades i adients a través dels programes de renovació urbana, disposar dels
instruments tècnics i jurídics imprescindibles i, sobretot, comptar amb un ample consens i
col.laboració a diferents nivells. Nivells bàsics com el ciutadà, les associacions de veïns,
nivell mitjà que podria ser els partits politics d'aquesta corporació, i, per descomptat, les
institucions públiques i privades que estiguen disposades a ajudar econòmicament i
tècnica.
Insisteix en el fet que és necessària la col.laboració amb les distintes associacions
de veïns, s'hi han d'obrir oficines d'informació per a explicar el funcionament, la
tramitació dela documentació i la gestió de llicències. D'altra banda, l'Ajuntament és sens
dubte el principal dinamitzador d'aquest estratègia urbanística coordinant administracions
i ciutadans, establint els mecanismes de gestió que permeten optimitzar les nostres
possibilitats i els nostres recursos. És fonamental, doncs, facilitar els mitjans humans i
tècnics probablement a través de la SAG o a través d'una oficina pròpia. Cal dotar de
l'equipament informàtic i instal.lacions, així com evidentment del seu reflex pressupostari.

Sens dubte, però, el més important és que hi haja la voluntat política de dur endavant un
programa que pretén la recuperació urbanística de les àrees de major valor històric i
patrimonial de la nostra ciutat i d'altres zones que requereixen una intervenció per a
evitar la progressiva degradació.
Finalment, en relació amb el suport a d'altres administracions, i en concret a la
intervenció de diferents conselleries que necessàriament s'hi han de comprometre en
l'assessorament i suport econòmic de la mateixa manera que s'ha produït en altres ciutats
de la nostra comunitat. Pel que fa a les zones d'acció on es va a realitzar el programa de
revitalització, comprèn tot el teme municipal, i se'n divideix en cinc gran plans especials,
un ciutat vella, amb prescripcions i operacions que tendeixen a la recuperació del valor
de l'ús del nucli antic dins del qual van a englobar vuit àrees diferents i que com a
objectiu estratègic és prioritari igual que el pla especial que es realitzarà al Port. I en
aquest aspecte, al Port es va a pretendre l'actuació sobre aquelles residències col.lectives
que pertoquen a patrons arquitectònics que han significat o han estat realitzats per
promotors institucionals des de 1907 com poden ser el Grupo Churruca, Vichita, etc.
També es va a intentar actuar sobre la gran massa d'habitatges que formen el teixit que
comprèn entre l'avinguda de la Hispanitat i Luis Cendoya que, com se sap, es troba entre
les zones més degradades del municipi, i es va a intentar també actuar sobre els edificis
de grans dimensions com cines i locals d'afluència pública que en el Port signifiquen un
patrimoni inestimable, el Pla Especial del Port i Ciutat Vella constitueixen objectius
prioritaris a realitzar en els primers anys. Així mateix, cal destacar el Pla Especial dels
Ravals amb dos àrees, el Pla Especial del conjunt monumental i per últim un Pla Especial
en què s'inclou el Grau Vell i les Alqueries. El Conveni té un termini de tres anys, i actua
inicialment a la Ciutat Vella i el Port amb un pressupost i uns mitjans humans que aporta
la Universitat Politècnica i la Universitat de Torí, i altres mitjans que dedicarà
l'Ajuntament, bé dels seus Serveis Tècnics Municipals o de la Societat Anònima de
Gestió. En definitiva, avui se sotmet al Ple la primera mesura d'una estratègia urbanística
a llarg termini que pot canviar la imatge de Sagunt i la qualitat de vida dels seus
ciutadans i que actua sobretot al terme municipal amb una vocació revitalitzadora del
teixit urbà i que requerirà sens dubte el consens i l'esforç de tothom.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN posa de manifest que EU ha considerat sempre com una
qüestió prioritària la revitalització tant del nucli antic i de les zones històriques de Sagunt
ciutat com de les zones característiques i alguns barris del Port que estan en clara
recessió amb despoblació, etc., de manera que han insistit reiteradamnet en la necessitat
d'emprendre una política de revitalització d'aquestes zones, i per això donaran suport a
aquest Conveni amb la Universitat Politècnica. També entèn que només és un primer pas
i que els efectes es veuran en deu, quinze o fins i tot més anys.
El Sr. GIL, després de manifestar que el seu grup dona suport a aquest Conveni,
recorda que en la Comissió Informativa d'Urbanisme assenyalà que l'actuació del Port té
com a objecte l'eixamplament del tram de carrer i canviar la possibilitat d'ocupar els buits
interns de patis en habitatge i inclús alçar-hi una planta més. Sol.licita a l'equip de govern
que aquest tema es debata amb les associacions de veïns, i se'ls explique en què va a
consistir. I, pel que fa al Port, considera que el Pla hauria d'entrar més a fons i veure si hi
ha alguna zona on el tractament haja de ser distint, i intentar delimitar algunes zones amb
una tipologia distinta. Reitera que açò es debata amb les associacions de veïns, ateses les
implicacions que hi puga tenir especialment la part més antiga del poble.

El Sr. PELAEZ, en nom del Partit Popular, assenyala que també dona suport a
aquest Conveni, perquè el considera adequat per als dos nuclis, i d'adhereix a la petició
del Sr. Gil sobre que es compte amb les associacions de veïns.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, i amb l'informe
de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el text del conveni que s'ha de subscriure entre aquest
Ajuntament i la Universitat Politècnica de València, amb vista a la redacció de
planejament especial en les àrees de patrimoni històric i programa de revitalització urbana
de Sagunt.
SEGON: Autoritzar a l'Alcalde-President de la corporació municipal, Sr. Manuel
Girona i Rubio, tan amplament com tinga lloc en dret, per a la subscripció dels
documents que són objecte d'aquest conveni.
TERCER: Comprometre's a incloure en els pròxims exercicis pressupostaris els
imports resultants del l'esmentat conveni, d'acord amb el que preveu excepcionalment
l'art. 155.5 de la Llei 34/88, Reguladora de les Hisendes Locals.
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PRESTACIÓ SERVEI
ATORGAMENT LLICÈNCIES OBERTURA D'ESTABLIMENTS.
Examinat l'expedient per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei d'atorgament de llicències d'obertura d'establiments; vist
l'informe favorable de l'interventor, i l'informe de la Secretaria General, i atès que es
compleixen els requisits assenyalats en la secció 3a del capítol III del títol I de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa al fet
imposable, subjecte passiu, quantia i percepció.
Atès que la modificació es fonamenta en l'adequació de la tarifa conseqüència de
l'entrada en vigor de l'Impost sobre Activitats Econòmiques a fi d'aconseguir que l'import
estimat de la taxa no supere en conjunt el cost previsible del servei.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del
servei d'atorgament de llicències d'obertura d'establiments, en els termes següents:
V.- BASE DE GRAVAMEN I TARIFES.
Article 5è.- La base de gravamen es troba constituïda per la classe d'activitat concretada
en les quotes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de cada establiment, d'acord amb
la ponderació que s'estableix en l'article següent.
Article 6è.- Les quotes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques seran les que figuren
en els epígrafs corresponents de les tarifes de l'Impost, excepte tota exempció o
bonificació que hi puga gaudir el subjecte passiu peticionari de la llicència d'obertura, així
com de tot recàrrec que grave la quota dels impostos. S'aplicarà els coeficients
correctors que tot seguit s'indiquen:
a) Establiments amb superfície inferior a 500 m2................ 0'8
b) Establiments amb superfície superior a 500 m2.............. 1'2
Article 7è.- Les quotes es determinaran d'acord amb el tipus següent:
a) QUOTA SEGONS EPÍGRAFS DE L'IAE MULTIPLICADA PELS COEFICIENTS
CORRECTORS DE L'ART. 6è.

b) QUOTA FIXA PER CADA 100 m2 O FRACCIÓ QUE SUPERE ELS 500 m2 DE
SUPERFÍCIE................................... 5.000 PTA.
Quan l'obertura siga en polígons industrials, la quota fixa que cal satisfer per excés
de superfície tindrà un límit màxim de 300.000 PTA.
La quota total que cal satisfer serà la suma resultant d'aplicar la quota
corresponent a l'Impost sobre Activitats Econòmiques i la quota fixa per la superfície que
supere els 500 m2.
Article 8è.- Els establiments que a la concessió de la llicència es qualifiquen com a
molestos, insalubres, nocius o perillosos, satisfaran com a quota d'aquesta taxa la
deduïda en la liquidació normal o, quan calga, la quota mínima, incrementada la que
corresponga en el 50%.
Article 9è.- Si l'establiment de què es tracte no tinguera epígraf en les tarifes de l'Impost
sobre activitats econòmiques exactament aplicable, tributarà únicament pel 15% del
lloguer anual de cada local, i si foren ocupats pels mateixos amos de la finca, tributaran
pel de la renda declarada de l'immoble a l'efecte de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, incrementat, en els dos casos, en un 50%.
Article 11è.- Si diversos titulars exerciren l'activitat en un mateix local, i per conceptes
diferents, satisfaran cadascú d'ells la quota que respectivament li pertoca.
Si un comerciant o industrial que haja satisfet la taxa d'obertura millora la seua
indústria, comerç o activitat professional, comporte o no ampliació de la superfície,
liquidarà la taxa com s'estableix en l'art. 7è d'aquesta ordenança, i s'entendrà, a l'efecte de
l'art. 6è, les quotes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, només en l'excés que
aquesta ampliació haja produït en aquelles i la quota fixa només en cas que la superfície
ampliada superara de l'assenyalada en el primer dels preceptes dits.
En el supòsit que la millora no signifique augment de les quotes de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, ni increment de superfície en els termes de l'art. 7è b), la quota
que s'ha de liquidar serà zero.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
PRIMERA.- Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 26 de
maig de 1992, i amb el compliment previ dels tràmits dels articles 15 i ss. de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener de 1992,
mentre no s'acorde la seua derogació o modificació.
SEGONA.- Les liquidacions practicades des de l'1/1/91 fins l'entrada en vigor de
l'ordenança fiscal en la nova redacció, es rectificaran d'acord amb el contingut de les
noves disposicions. Es procedirà a la devolució de les quantitats ingressades en excés.
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DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LES PLATGES.
En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Moros i Graullera.

Es procedeix a la lectura de la proposta que ha presentat el Sr. Antonio Morcillo,
segons la qual:
"La Comissió per la Recuperació de la Platja, en reunió que tingué lloc el dia
d'avui, amb l'assistència de les associacions de veïns Forja, Baladre i Esperanza-Marina,
de CCOO, UGT, Associació de Comerciants, Acció Ecologista AGRO, CIPS, PSOE,
EU i CDS, ha debatut àmpliament sobre el permanent deteriorament de la platja de la

nostra població, així com de les gestions i les accions de les diferents administracions per
a seua solució.
Ressaltaren en l'esmentat debat la inoperància i falta de pronunciament per part del
delegat del Govern central, Sr. Granados, que, malgrat prometre partides econòmiques
per a actuar en el pressupost de 1991, continua ignorant la progressiva erosió de la platja
de Sagunt. També és notori el canvi d'opinió i pronunciament del Sr. Burriel, que ha
decidit quedar-se amb la concessió rescatada de Port Siles en lloc de tornar-la al MOPU
com fins ara havia dit. A més, el conseller està endarrerint el tràmit de màxima urgència
promès per al dragatge i transvasaments d'arena de nord a sud de les instal.lacions de
Port Siles.
Tot això està permetent la consolidació de la pèrdua de la nostra platja amb tots
els perjudicis que comporta, tant a nivell d'oci com econòmics. En conseqüència, aquesta
Comissió eleva al Ple de l'Ajuntament, per al seu debat i acord, en la sessió del proper dia
26/5/92, aquesta moció que preveu:
1r. Compliment de l'acord tercer dels que conté la moció aprovada per unanimitat
en el Ple municipal del 15/5/90, i que literalment diu: "En el cas que les autoritats
competents no dugueren a terme els continguts dels punts anteriors, l'Ajuntament
emprendrà les accios de tipus jurídic o administratiu que pertoquen encaminades al seu
compliment."
2n. Estudi per part dels serveis jurídics de l'Ajuntament per a emprendre accions de
reclamació de danys, a qui corresponga, pels perjudicis que el deteriorament de la platja
està ocasionant als veïns i al comerç d'aquesta població.
3r. Concertar entrevistes urgents amb autoritats autonòmiques i centrals a tots els
nivells corresponents, per a demanar el compliment de les accions que en el seu moment
anunciaren."
Obert el torn d'intervencions, es concedeix la paraula d'acord amb l'art. 228 del
ROF, de manera que el Sr. MORCILLO assenyala que no va a explicar altra vegada el
tema de la platja perquè és conegut per tots. La concessió per la recuperació de la platja
ja du treballant anys, i el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del 15 de maig de 1990,
acordà, per unanimitat, elevar el tema a les autoritats competents a fi d'emprendre una
solució, i entre aquestes recorda que hi era la revocació de la concessió del Port Siles, la
prohibició que es feren més obres, fins que no tingués un informe urgent, i també en cas
que tot això no solucionés el problema, l'Ajuntament es comprometia a fer el possible
dins de les possibilitats per a tractar de solucionar-ho. Bé, després de passar dos anys,
invita altra vegada a tothom a anar a la platja per a comprovar que el seu estat no ha
millorat, sinó que afirma rotundament que ha empitjorat, i considera que la construcció
del dic que s'hi està fent per a ampliació del port, tot i que en principi semblava que
anava a solucionar una mica l'amuntegament d'arena, el temps ha demostrat que el que ha
fet ha estat modificar novament els corrents i avui els remolins i els corrents són més
pronunciats, i les pecres arriben més lluny que abans. Per això, hi ha menys troç de platja
utilitzable. Des que el tema es va tractar en aquest Ple, fa dos anys, hi ha hagut diferents
reunions de les autoritats centrals, a través del delegat del Govern, i el Sr. Burriel,
conseller d'Obres Públiques. Si bé no s'ha avançat res, per això eleven aquesta proposta
al Ple, a fi de continuar insistint i fent força per la recuperació definitiva de la platja.
També és veritat que la Conselleria ha rescatat la concessió de Port Siles. El que no sap
com i quan hi haurà una solució definitiva, ja que el Sr. Burriel va dir que quan es
rescatara la concessió, l'entregaria al MOPU perquè poguera dur a terme les obres que
considerara avinents. No obstant això, el Sr. Burriel ha rescatat la concessió i el Port

Autònom de Siles va a passar a la Conselleria, cosa que és distinta al compromís del Sr.
Burriel.
Així mateix, recorda que el Sr. Burriel i els seus antecessors no van fer complir a
Port Siles amb les seues responsabilitats, per la qual cosa dubta que vagen ara a fer-ho
ells directament, i, així mateix, el Sr. Burriel va prometre que urgentment es contractaria
el trasllat d'arenes i dragats des de la part nord a la part sud del Port Siles, no obstant
això no s'ha fet. Pel que fa a l'actuació del Sr. Granados, fa dos anys va prometre que
tenia diners en pressupostos per a 1991 per a emprendre obres de generació de la platja
amb concessió o sense, i ací hi ha testimonis d'aquelles paraules, entre ells l'anterior
Alcalde, i inclús va ensenyar un projecte, no obstant, dos anys més tard el Sr. Granados
no ha donat senyals al respecte del que va prometre. Considera que l'Alcalde és la
primera autoritat d'aquest poble, i que aquestes promeses es van fer davant d'ell,
s'haurien de donar les explicacions que calguen. Sol.licita que es demanen les entrevistes
corresponents a les autoritats competents perquè donen les explicacions oportunes sobre
el que van prometre, tant a la Comissió com a aquest Ajuntament, i que l'Ajuntament
complesca les actuacions que li competeixen.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que la reunió amb el Sr. Granados i el
president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el director de la Demarcació de
Costes de València, Sr. Rafael Giménez, va ser totalment una precampanya electoral,
perquè va ser un mes, o mes i mig, abans de la convocatòria de les eleccions, cosa que li
digué al delegat del Govern, i que se'n reitera. Efectivament, es plantejà un projecte de
recuperació de la platja, però l'Equip anterior va fer les gestions necessàries en la
Direcció General de Costes, davant la Conselleria competents, etc., però sempre es deia
que fins que no es recuperara la concessió administrativa de Port Siles, no es podria fer
res, i la Direcció General a Madrid arribaren a dir que no invertiren diners a recuperar la
platja fins que no es recuperara la concessió. Ara que ja s'ha recuperat la concessió, és
clar que el Ministeri d'Obres Públiques, de Transports, a la platja de Sagunt, no vol
gastar diners, i caldrà sol.licitar al Sr. Granados que es va comprometre amb un projecte
que els mostrà i documents que explicà el Sr. Rafael Giménez, perquè no s'ha començat a
fer res. El temps va passant i la platja està en mala situació, i deixa clar que no és
partidari dels transvasament d'arena, perquè qualsevol tempesta l'arrossegaria. Assenyala
que l'any passat, el seu grup, com hi havia eleccions i havien de fer alguna cosa, volien
que al mes de maig, igual que es feia altres anys, es posara arena, i no obstant això el Sr.
Rafael Giménez, director de la Demarcació de Costes, li va dir que ell li posava l'anera a
la platja si volia però que si hi havia temporal se l'enduria i, a partir d'aquest moment, el
que fera falta a la platja ho havia de pagar l'Ajuntament.
El Sr. CORTÉS considera que ha arribat el moment d'adoptar mesures, i que se'ls
ha estat prenent el pèl tot aquest temps, ja que no s'ha fet absolutament res, i es
requereixen respostes contundents com ha dit el Sr. Morcillo, fins i tot la possibilitat
d'interposar una querella criminal contra els causants i responsables de la platja. Recorda
que el Sr. Granados en una reunió mantingutda amb els portaveus d'aquest consistori va
dir que una vegada que s'aconseguira la concessió de Port Siles, s'anava a enderrocar el
port, si més no s'enderrocaria la meitat, i deixaria el transvasament de terres de nord a
sud que seria més ràpid. A continuació, el conseller Sr. Burrial va discutir qui es queda la
concessió, i es pregunta quin interès hi ha perquè un governador civil diga una cosa, i els
comprometen públicament, i una vegada que es rescata la concessió no fa res.

El Sr. PELAEZ adverteix que només s'està fent referència en aquest debat a la
platja del Port i no a la que està a l'altra banda de Canet, la platja de l'Almardà, que
també pertany a Sagunt, i on s'està produint una gran erosió. Per això, el seu grup vol
reivindicar la recuperació de totes les platges del terme de Sagunt.
El Sr. ARMERO manifesta que al seu grup no el satisfà que es pal.lie el problema,
com altres anys, llançant arena. Enguany, la Conselleria pretén llançar uns 80.000 metres
cúbics, cosa que implica un augment respecte d'altres anys, però la solució per a
regenerar la platja no és aquesta, sinó adoptar solucions definitives respecte del que ha
assenyalat en la proposta, sobre que els Serveis Jurídics l'estudien, emprendre accions
perquè l'assumpte es resolga i que es concreten entrevistes. Assenyala que, sent la
COPUT responsable, s'hi estan tenint contactes directes. Al Sr. Peláez assenyala que a
les platges d'Almardà la degradació no és tan greu com a la platja del Port.
El Sr. CAMPOY considera que hi ha una contradicció, ja que sembla que el PSOE
està d'acord en els dos últims punts de la proposta, però no amb el primer i, no obstant
això, al mateix temps, el PSOE signa l'escrit, i per això li agradaria que el PSOE aclarira
la posició, ja que suposa que quan un grup polític signa un escrit vol dir que en ratifica
tot el contingut, però avui el portaveu del PSOE ha posat problemes per a aprovar el
primer punt. Així mateix, manifesta que el seu grup no assistirà a unes reunions amb
l'Administració, només amb la Comissió Cívica perquè hi estan integrats des del primer
dia, però EU no s'entrevistarà més amb el Sr. Burriel o el Sr. Granados, ja que estan
saturats de reunions i que després no facen cas del que ha acordat el Ple ni del que vol el
poble. Recorda que el Sr. Burriel, en la darrera entrevista amb la Comissió Cívica, es va
comprometre a intervenir en l'espigó de Port Siles, i a dur arena a la platja, i si això no
satisfà, s'ha de dir clarament, i d'altra banda hi ha un compromís del Consell de la
Generalitat.
El Sr. ALCALDE aclareix que efectivament el document que s'hi ha presentat està
signat pels grups polícits. No obstant això, ací s'ha dit que no s'està segur del seu
contingut. Demanaria al Sr. Morcillo que els aclarira si la reunió de la Comissió de la
Recuperació de la platja abans de dissoldre's va conèixer el contingut exacte d'aquest
escrit, o si es va delegar en alguna persona perquè fera el que creguera convenient,
d'acord amb el que es va acordar anteriorment, i per tant si algun matís de l'escrit pot
haver estat desconegut per la persona que estiguera en representaicó d'algun partit.
El Sr. MORCILLO, d'acord amb l'article 228 del ROF, contesta a l'Alcaldia que la
Comissió està formada per totes les forces polítiques, socials, de comerciants, ecologistes
que hi ha a la localitat. El fet que totes no signen el document és perquè cada vegada que
es convoca per escrit a la Comissió, el document que elaboren el signen solament les
entitats que hi assisteixen, no poden posar com a signant una entitat que no siga present,
la qual cosa no vol dir que no continue formant-hi part de la Comissió, perquè en
reunions successives poden assistir-hi. Així, en la darrera reunió de la Comissió
convocada per escrit, es va debatre àmpliament el contingut de l'escrit, si bé és cert que
la redacció última es va delagar en la Comissió Executiva que té la mateixa Comissió,
nomenada per aquesta mateixa, abans de dissoldre's es va aclarir el contingut que anava a
tenir la moció, i fins i tot hi hagué propostes de diferent índole, en el mateix sentit que els
ha dit el Sr. Miquel Campoy avui, el que passa és que la Comissió va entendre en aquell
moment que com sempre ha d'arribar a decidir quines coses fa per la via del consens, i en

aquest cas s'arribà a l'acord consensuat en els tres punts de l'escrit, amb el compromís
que amb posterioritat a aquest Ple, i al que en resulte, tornar a reunir-se la Comissió i
continuar estudiant les possibilitats d'altres accions, com posen se les que ha assenyalat el
Sr. Campoy abans, el fet que alguna força no vulga fer més visites és un dret
inqüestionable, això no vol dir que no les facen perquè també es va tocar aquest tema en
la reunió de la Comissió, ja que el que s'hi va decidir per tots era que no s'havia de tancar
cap porta. Per part del PSOE va estar el Sr. Vidal, per part d'EU va estar en la reunió el
Sr. García i Ortín, és a dir, que sé el nom de totes les persones que van estar presents en
aquella reunió. Així mateix, assenyala que la Comissió posa l'accent en la platja del Port,
però que efectivament és veritat el deteriorament del nord de l'Almardà, per la qual cosa
el responsable de platges i l'Ajuntament ha d'investigar les raons i gestionar les solucions
possibles. La Comissió també sap les limitacions de l'Ajuntament en aquest tema, però
pot fer més pressions que les que ha fet. Es pot avaluar econòmicament les pèrdues
juntament amb el comerç local, estudiar les pressions que es puguen fer i el Ple de
l'Ajuntament puga acordar accions incloses en el primer punt. En definitiva, creu que
poden fer-se més coses.
El Sr. GARCÍA I FELIPE, en relació amb el ha manifestat el portaveu del PSOE
sobre que assumeixen el punt segon i el tercer de la proposta, manifesta que igual que el
Sr. Campoy, vol recordar que l'acord a què es fa referència va ser pres el 15 de maig de
1990 per unanimitat, i per tant alguns dels regidors que avui són ací votaren al seu
momnet a favor. Per tant, si van a votar en contra, tem que passe igual que amb el tema
d'INFERSA l'altre dia, que es du una moció i el seu grup proposa una esmena i finalment
el PSOE la vota en contra. Adverteix que després preguntarà si s'ha convocat ja la
conferència, a veure si resulta que com el PSOE votà en contra no es considera vinculat
per l'acord.
El Sr. CORTÉS considera que el PSOE, tot assumint el segon i el tercer punt, no
assumeix absolutament res, ja que es tracta només d'estudis, concertar entrevistes, i ja
duen sis anys fent això. Ara es demanen tres anys més per a acabar la platja que queda.
Creu que és clar que quan s'ha arribat al límit del que considera que una persona pot
aguantar en un país civilitzat, tot i que sembla que estan més prop del Marroc que del
Mercat Comú, per molt que el Sr. Felipe González pretenga incloure'ls en els acords de
Maastricht i en l'Europa comunitària. En 1990, tots els grups polítics van aprovar-ho
unànimement. Ara, un any o dos després es pretén canviar el que es va dir. Demana als
socialistes que prenguen mesures, ja que cada dia s'estan perdent metres de platja, i això
té un cost econòmic per als comerciants, un cost socials per als veïns de la nostra ciutat i
un cost ecològic, que indiscutiblement no solament pagaran ells, sinó també els fills. Per
tant, creu que el Grup Socialista ha d'assumir tota la proposta.
El Sr. PELAEZ manifesta que el PP assumeix tots els punts, i reitera que s'ha de
buscar la regeneraicó tant de la platja del Port com la de l'Almardà. Aclareix al Sr.
Armero que reconeix que la platja del Port té un índex de deterioració bastant més alt
que la de l'Almardà, però si no s'hi adopten ja mesures, dins de pocs anys es trobarà en la
mateixa situació que la del Port.
El Sr. ARMERO vol reiterar que el primer punt que es planteja es refereix al
compliment de l'acord tercer dels continguts en la moció aprovada per unanimitat en el
Ple municipal del 15 de maig del 90, i que literalment diu "en el suposat cas que les

autoritats competents no porten a efecte els continguts dels punts anteriors, l'Ajuntament
emprendrà les accions que pertoquen de tipus jurídic o administratiu encaminades al seu
compliment". El segon punt diu el que creuen ells que està bé. En el primer fa esment al
compliment de l'apartat tercer del punt tercer, creu recordar, el dia 15 de maig de 1990,
es va dir en el punt primer i segon relatiu a l'incompliment que a l'únic que es refereix és
a l'exigència de la COPUT perquè congele qualsevol actuació o autorització al Club
Marítimo de Regatas de Sagunt, i que urgentment s'hi aturen les obres que segons la
clàusula B de les que preveu la concessió atorgada al l'esmentat club, solucione
definitivament el problema, i restituesca la costa i les platges afectades al seu estat
primitiu, i instruesca la demolició total o parcial si calguera, tot assenyalant un termini de
constrenyiment per fer-ho. Així, li sembla que des de la situació en què es troba a hores
d'ara la concessió que n'ha recuperat la COPUT, el punt primer és sobrer. Rebat el que
s'ha dit que el PSOE no està disposat a implicar-se.
El Sr. ALCALDE recorda, tal com ha dit el Sr. Armero, que la proposta
presentada en el primer punt diu: "complir l'acord tercer dels continguts en la moció
aprovada en el Ple municipal de l'any 90", que és el supòsit que no es portaren a efecte
en els punts 1 i 2 anteriors que s'emprenguen les accions que pertoquen de tipus jurídic o
administratiu encaminades al seu compliment, els recorda als senyors regidors que el
punt 1 era exigir a la COPUT que es congele qualsevol actuació o autorització al Club
Marítimo de Regatas de Sagunt, i si en la data 31 de maig de 1990 no s'ha complert totes
les condicions imposades, en el punt 1 se li demana a la COPUT que rescate la
concessió, cosa que ja s'ha fet. El punt segon assenyala que urgentment es determinen les
obres que segons la clàusula B -creu que és la C, però posa la B- de les que preveu la
concessió, no de fer obres de dics nous, sinó de les que preveu la concessió atorgada a
l'esmentat club, solucionen definitivament el problema, el que s'encarrega al club en el
plec de condicions és que faça el transvasament d'arenes, i per això han de ser conscients
amb el que aprovaren, si diem que el punt 1 i 2 no s'han complert en realitat és a mitges,
perquè s'ha rescatat la concessió i les obres encarregades en la concessió al Club de
Regatas que és el transvasament i el manteniment de la platja que estan fent, una altra
cosa, en què la situació haja canviat, perquè rescatada la concessió, Port Siles en lloc
d'entregar-ho a la COPUT s'ho ha quedat la Generalitat per a fer ell el que mai no ha fet
Port Siles, que és adoptar les mesures necessàries per al manteniment de la platja, si bé
no hi ha prou amb el trasllat d'arena, i es fa un gran esforç per l'escassedat d'aquesta, i
s'ha pressionat tot el que ha pogut, i com a conseqüència d'això, en lloc de 14.000 metres
cúbics que llançaren l'any passat, es van a llançar 80.000 metres cúbics amb l'esperança
que la platja estarà millor que altres anys, i una vegada resolt la qüestió de l'arena
intentarà que es resolga de forma definitiva amb esculls o dics, o amb el que diguen els
tècnics. Per tant, no pertoca assumir totalment la proposta que es fa i demana que els
portaveus i la mateixa Comissió reflexione sobre l'assumpte.
El Sr. MORCILLO diu que efectivament la concessió s'ha rescatat complint-se la
primera part. La segona part es referia, segons creu recordar, al procediment d'urgència
per a rehabilitar les obres per a rescatar al més aviat la platja arribant inclús a la
demolició total del Port Siles. No obstant això, dos anys després estan encara rescatant la
construcció i contractant dragues, i per això resulta que la urgència és una cosa
subjectiva i cada persona pot mesurar-la amb l'arrasador que vulga.

El Sr. GARCÍA I FELIPE replica a l'Alcaldia que si enguany van a dur 80.000
metres cúbics, el pròxim any seran 100.000 i el següent 120.000, i si l'any passat van ser
suficients 14.000 metres cúbics i enguany són necessaris 80.000 és perquè ha erosionat
molt més. Li recorda que quan presentà la moció el Comitè d'empresa d'ENFERSA i el
CIPS l'esmenà, digueren que el PSOE recollia literalment el que demanaven els
treballadors, i ara vostè pretén esmenar-la, perquè no vol recollir literalment el que li
demanen totes les forces polítiques, sindicals, associacions de veïns, etc., i reitera que
manté la postura segons signaren la proposta.
El Sr. CAMPOY manifesta que d'acord amb la legislació sobre organització local,
creia que els alcaldes ostentaven la representació de tot el poble, independentment de
grups, sectors, col.lectius, tot i que pensa que hauria de canviar de criteri quan es
lesionen els interessos generals del col.lectiu, en aquest cas del poble, allò lògic és que
l'Alcalde, en representació d'aquest, es dirigesca a l'Administració central i a la regional i
els plantege que tot i que és del seu partit, alhora és Alcalde del seu poble, i que els seus
veïns li estan exigint que hi haja una reparació del perjudici causat, de manera que li
recorda a l'Alcalde una frase que va fer immortal a un polític d'aquest país, que deia:
"Senyors, no es moguen de la foto, perquè no eixiran". Li preocupa enormement que
l'Alcalde no assumesca el problema amb la gravetat i amb la consistència que estan
demanant tots els veïns. Considera que per ètica política el PSOE ha de votar la proposta
que es plantege en el Ple, si no, resultaria agreujant per als representants del PSOE que
estigueren en la Comissió Cívica. Pel que fa a la interpretació donada per l'Alcalde a la
moció aprovada al 1991, li assenyala que és l'únic que l'ha interpretat així, i no ha respost
a les espectatives dels altrs grups polítics ni dels veïns.
El Sr. CORTÉS manifesta que el CDS, en consens amb la Comissió Cívica que es
va crear sobre aquest assumpte, dona suport totalment a la moció que es presenta però
indiscutiblement haguren anat prou més lluny en aquest aspecte; fent una mica d'història
recorda que es va plantejar una moció al 1986 en què es demana al ministre d'Obres
Públiques que s'estudien les causes dels fenòmens desgradatoris de la platja i que s'hi
adopten les mesures avinents, solució transvasament d'arena. 28 d'abril de 1987, el
minsitre Cosculluela afirmava: o compleixen els termes de la concessió o alce la
concessió pels procediments que estableix la llei. Febrer de 1990, es crea la Comissió per
a la Recupació de la platja, entrevista de la Comissió amb el cap de la Demarcació de
Costes en què es descarta la solució dels espigons sumergits. No obstant això, em mateix
Rafael Giménez afirmava al diari Levante el dia 20 de juny de 1986 que els espigons
sumergits s'anaven a dur a terme en un termini de dos anys. 15 de maig de 1990, una
nova moció que demanava el compliment de les clàusules que condicionen la concessió
atorgada a Port Siles. 6 de juny de 1990, Francisco Granados, en roda de premsa, diu
que Port Siles no entrebanca ni possibilita la regeneració futura de la platja, d'altra banda,
Rafael Giménes afirma que la proposta de la Demarcació de Costes per a la redacció del
Projecte eren els espigons sumergits. Més recentment, la Comissió Cívica es reuneix amb
el Sr. Granados, compromís del Sr. Granados una vegada recuperada la concessió del
Port Siles i aquesta passe al MOPU s'iniciarà el projecte, que, segons ell, ja estava
preparat i amb l'assignació pressupostària corresponent per a prendre les mesures
avinents. Posteriorment, la Comissió Cívica es reuneix amb el Sr. Burriel, segons el qual,
el Consell havia pres la decisió (el Consell de què forma part el Sr. Burriel) de rescatar la
concessió però que en lloc de passar-la al MOPU, una vegada rescatada, l'anaven a
passar a Costes perquè aquesta assumira la responsabilitat que al seu moment Port Siles

no va assumir, segons el Sr. Burriel s'anava a fer en un nou termini de 3 anys, i també un
estudi per a saber si es recuperava la platja. Per tot això, li assenyala al PSOE que el
poble ja no confia en ells, i considera que en qüestions concretes d'interès per al poble no
adopten decisions concretes i li demana a l'Alcalde que assumesques la postura de
recuperació definitiva de les platges.
A les 21 hores i 20 minuts se suspèn la sessió, que se'n reprèn a les 22 hores i 25
minuts.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ARMERO diu que el Grup Socialista, després
d'aquest llarg recés, ha decidit donar suport a la proposta com s'ha presentat, perquè al
marge de la negociació que estan mantenint i de la pressió que s'està fent davant la
COPUT, volen que quede molt clar que creuen en la regeneraicó i volen exigir-se-la a la
COPUT.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la proposta amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els
efectes.
16 MOCIÓ D'EU SOBRE EL RD LLEI 1/92 DE MESURES URGENTS SOBRE
FOMENT D'OCUPACIÓ I PROTECIÓ DE DESOCUPACIÓ.
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.
En primer lloc es llegeix la moció presentada pel portaveu d'Esquerra Unida,
segons la qual:
"Els treballadors en atur al nostre país representen el 15'4% de la població activa
(al major atur d'Europa). El fet de tenir el major percentatge d'aturats d'Europa no és un
fet casual, sinó que està determinat per diversos factors, un (el més important) n'és el
fracàs en aquesta matèria de la política econòmica del Govern.
Erròniament, el Govern optà en 1984 per flexibilitzar el mercat laboral creant-hi 16
modalitats de contractació a tempts determinat. A això cal unir la modificació de
l'acomiadament improcedent que dóna opció a l'empresari a indemnitzar o readmetre. Els
treballadors es veuen abocats a la desocupació per la flexibilitat laboral imposada, hi ha
prou amb dir que el 38% dels treballadors en actiu tenen un contracte inferior a un any
de durada.
Davant el volum de treballadors que es veuen obligats a inscriure's demanant
treball i, òbviament, a cobrar una assegurança per desocupació, la legislació, atenint
aquest raonament, cobria les necessitats econòmiques dels qui perdien el treball per una
causa no atribuïble a ells. Avui, aquesta legislació es modifica de manera regressiva pel
RD Llei 1/1992, de 3 d'abril, de mesures urgents sobre el foment del treball i la protecció
per desocupació, amb el suport de la gran patronal i els banquers.
Les repercussions del DECRETAZO sobre els treballadors són molt negatives, ja
que en deixa en la indigència una gran quantitat.
La situació financera de l'INEM ha travessat per diferents fases, amb exercicis de
gran superàvit econòmic i amb dèficit en altres casos. Per a superar el dèficit del l'últim
exercici, els sindicats proposem una sèrie de mesures, que no han pogut ser discutides

amb el Govern, perquè aquest ha utilitzat el Decret Llei, i ha menyspreat tot diàleg i,
encara més, ha fet cas omís al que estableix l'ET sobre modificacions de la norma que ens
ocupa.
Per tot això, considerem que aquesta actitud del Govern és antisocial i agreuja
seriosament les condicions de vida d'una gran quantitat de treballadors (600.000).
Davant d'aquesta situació proposem al Ple de la corporació municipal la
PROPOSTA D'ACORD següent:
1. Que el Ple de la corporació municipal refuse sense cap mena de pal.liatius la
forma i el fons del decret, per considerar-lo una mesura injusta amb els treballadors més
necessitats.
2. Que el nostre Ajuntament s'adrece al president del Govern de la nació per a
manifestar la més absoluta disconformitat amb aquesta mesura i per a sol.licitar la
retirada del Decret Llei i la negociació amb els sindicats de classe per a donar solució a la
precarietat en el treball, principal motiu del dèficit de l'INEM.
3. Que el nostre Ajuntament, en cas de persistir la intransigència i tossudesa del
Govern central de mantenir el Decret, done suport a les accions (que dins de la legalitat
vigent) s'han convocat, concretades en la vaga general del dia 28 de maig, pels sindicats
CCOO i UGT."
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CAMPOY considera que la seua moció no és
incompatible amb la del PSOE, però que aquesta és insuficient. Com a conseqüència de
la integració a Europa, i fonamentalment pels acords de Maastricht, es van a produir
ajustos econòmics per aplicació del Pla de Convergència, les mesures del qual
repercutiran fonamentalment en els desocupats, les dones i algun col.lectiu més, en haver
de reduir-se l'índex d'inflació, etc., en 1992. Es podria pensar que l'única forma de
subjectar el col.lectiu era endurint les mesures de seguretat, i així es va dictar la Llei
Corcuera. D'altra banda, s'ha endurit la legislació sobre la vaga perquè tots aquells
col.lectius que, com a conseqüència del desajust econòmic podrien reaccionar. Així
mateix, es dicta el Decret sense consensuar amb els sindicats i es provoca que aquests
convoquen un atur el 28 de maig. EU no participa totalment en el procés d'integració a
Europa que ha realitzat el govern socialista, ja que hi ha d'altres alternatives, per tot això
sol.licita als grups polítics municipals que donen suport als tres punts de la moció.
El Sr. LLORENS manifesta que el PP està d'acord en els dos primers punts. No
obstant això, no ho està amb el tercer, ja que considera que és un assumpte sindical que
no té perquè tractar-lo l'Ajuntament, i per això el seu grup només donarà suport a la part
de la moció rlativa a la petició de CCOO i d'UGT, sobre que el Ple de la corporació s'ha
d'adreçar al Govern de la nació a fi que s'òbriga una negociació amb les centrals sindicals
de les mesures de protecció a la desocupació i programa de convergència amb Europa.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que està d'acord amb la moció que ha
presentat el PSOE, i pel que fa a la d'EU coincideixen plenament en tot el text, atès el
moment polític que està vivint el país, és una paradoxa que amb un govern socialista
obrer espanyol, els mateixos sindicats i a més el sindicat que sempre s'ha dit germà del
Partit Socialista, convoque la segona vaga general en aquest país, cosa que no té
antecedent en la història. I pel que fa al discurs que està donant el Govern en contra de la
vaga i a favor del Decret, no té base. Així, pel que fa als serveis mínims, on s'ha vist el
president del Govern eixir a defensar aquest tema, i dir que el 60% dels transports, en les
hores puntes, treballen, en una vaga general que el 60% siguen serveis mínims, no és una

vaga. Són els treballadors els que han d'adaptar-se al cinturó. Per a quadrar els
Pressupostos de l'Estat sempre s'ha de baixar un punt congelant els salaris, i per això no
és estrany que Nicolás Redondo vaja frontalment contra una política del seu mateix
partit, creu que a aquest home li va a costar una malaltia, però és lògic que ell defense el
que deu, coherentment amb la representativitat que té dins del seu sindicat i en el país. I
quant a la vaga, creu que l'Ajuntament dissenteix del que ha dit el Sr. Llorns abans.
L'Ajuntament ha estat defensant els interessos dels treballadors, ja que té un component
sindical enorme, i per això dona suport el punt de la moció relatiu a la vaga.
El Sr. PELAEZ puntualitza que el tercer apartat relatiu a donar suport sense
reserva a les accions que dins de la legalitat vigent s'han concretat en la vaga general del
dia 28 de maig pels sindicats CCOO i UGT, el PP donaria suport a la moció sempre que
aquest punt es referesca a les coses concretes que diguen els sindicats, ja que no ha de
ser el Ple qui haja de posar-se enfront de les decisions, sinó recollir les directrius dels
sindicats.
El Sr. CAMPOY assenyala que el seu grup està obert a totes les aportacions que
es puguen fer, però no entén les raons per les quals el punt tercer haja de ser modificat.
Si el dia 28 hi ha mobilització en el país o no n'hi ha, no depèn de la voluntat del poble.
Si el Govern dialoga amb els sindicats, això és bo per a tothom, però si està disposat a
tot per a assolir les quotes marcades per a 1997, això és una altra qüestió. Considera que
si es pretén aconseguir el Mercat Únic, desenvolupar la Unitat Monetària i no llancen la
mateixa velocitat per al fons de cohesió social, això repercuteix en els 30 milions
d'aturats que hi ha a Europa i les classes treballadores. Com és política dolenta, EU entén
que cal repartir el sacrifici de la integració a Europa.
El Sr. CORTÉS assenyala que repassant la història del moviment obrer i veient les
actuacions del PSOE des de Pablo Iglesias, quan es recorda les accions del PSOE durant
la transició, les reivindicacions en pro i defensa dels treballadors i quan un veu l'actuació
del PSOE a hores d'ara, comença a entendre per què el Sr. Cuevas, cap de la gran
patronal, diu que el cor el té en el PP però la butxaca la té en el PSOE, és clar, ací s'han
confós ja els papers. Ací és que el que hauria de fer una política econòmica de dretes
l'està fent d'esquerres, i el que l'hauria de fer d'esquerres la fa totalment de dretes.
El Sr. LLORENS li diu al Sr. Campoy que no acaba de comprendre quan es diu
"dones duport sense reserves a les accions" que s'han convocat concretades en la vaga.
¿Això vol dir que si l'Ajuntament decideix donar suport sense reserva a les accions,
significa que el dia 28 els funcionaris de l'Ajuntament no podrien venir a treballar?
Perquè ell, com a sindicalista que és, el dia 28 farà el que la seua consciència li dicte,
però dins de l'Ajuntament ha de vetlar perquè els funcionsris actuen com vulguen.
El Sr. CAMPOY li contesta al Sr. Llorens que els funcionaris de l'Ajuntament
estan suficientment representats pel Comitè de funcionaris i laborals, i que ells per pròpia
voluntat determinen què és el que van a fer, que ell no pretén que la decisió del Ple
vincule els funcionaris, només els regidors, i per això, si s'aprova la proposta de la moció,
implicaria que la corporació municipal dona suport a les convocatòries de vaga de
CCOO i UGT.

El Sr. ALCALDE dóna la paraula a un ciutadà assistent, el Sr. LOPEZ
BARQUERO, que indica que els sindicats no plantegen la mobilització del dia 28 perquè
els done la gana, sinó perquè hi ha motius més que suficients per a plantejar una
mobilització atesa la situaació que estan travessant i de l'actual ofensiva que està
plantejant el Govern. Estan convençuts que a pesar que s'està intentant militaritzar la
societat amb serveis mínims abusius, amb el fet que els directors de col.legis o instituts
cada mitja hora o cada hora donen un part de guerra de l'Administració, a pesar d'això, i
el terrorisme que s'està plantejant en determinats instàncies, dient que qui no vaja a
treballar se li pot acomiadar consentint-lo l'Administració, els sembla que a pesar de tot
això, la vaga va a ser un èxit.
Hi ha una responsabilitat clara a denunciar del Govern Socialista i de la patronal.
Per part del Govern s'han frustrat les expectatives de negociació en funció del compromís
que el mateix Felipe González en la reunió que mantingué amb Antonio Gutiérrez i
Nicolás Redondo, i a més també en les seues pròpies paraules del debat de l'Estat de la
nació. S'ha vantat el diàleg, negociació sossegada, això és el clàssic d'un partit que es
reclama d'esquerres. El que no els sembla normal ni lògic als sindicats és que s'estiga
governant aquest país, sobretot en els darrers temps, a base de reials decrets, a base de
"decretazos", inclús amb nocturnitat i alevosia, i sense consultar els sindicats, ja que s'ha
tingut en compte determinades reivincicacions, però en absolut cap dels sindicats. No es
té en compte que la mateixa Constitució espanyola, en què es reconeix el dret al treball, i
no obstant això hi ha 2.500.000 de desocupats. A més, es planteja una llei de vaga
clarament regressiva.
La convergència amb Europa, senyors socialistes, no és això. I de fet alguns països
europeus que no estan plantejant en absolut assumptes d'aquesta naturalesa, ni mesures
tan restrictives ni tan regressives. Som el país més alt de la taxa de desocupació
d'Europa, molt per sobre de la mitjana comunitària, amb un 36,38% de contractació en
precari, amb 17 models de contractació. El surtit més ample i caòtic d'Europa. I avui
solament es va a canviar un. S'està enganyant l'opinió pública amb el contracte temporal
de foment d'ocupació.
Però és un contracte que implica la substitució de fixos per eventuals o contractats
en precari, i a més solament implica el 21% aproximadament de la contractació que es fa
en aquest país, però es manté la resta de les modalitats de contractació.
Pel que fa al que es diu del frau i del dèficit de l'INEM. Creu que per a parlar del
frau, en primer lloc cal tenir autoritat moral per a parlar d'això, els sindicats en absolut
estan a favor del frau, que s'ha de combatre, però també cal analitzar i estudiar els
problemes de fons, les causes que motiven això, i en tot cas tallar-lo d'arrel. Si guanyara
50.000 pessetes o 60.000, faria el que vulgarment es diu i que el mateix Solchaga ha
reconegut quasi com un acudit "chapuzas". Hi ha empreses públiques on es cobren un
muntó de milers de duros, es concedeixen amnisties fiscals sobre l'IVA, es concedeixen
milers de milions per fusions bancàries, s'eximeix, a més, els empresaris dels deutes a la
Seguretat Social. Amb quina autoritat moral se li pot plantejar a un pare de família amb
50, 60 o 70.000 pessetes que no faça cap nyap o que accepte un treball en pitjors
condicions tal com s'està plantejant en el decret.
Els sindicats reclamen també una política industrial activa, ja que moltes empreses
del sector de l'automòbil són de capital públic. Finalment, serà un país simplement
dedicat als serveis i on a més la relació qualitat preu deixa molt a desitjar, els sindicats
plantegen una política industrial activa, on es genere treball estable, que és una manera
de generar riquesa en un país, i d'acostar-se a la convergència no solament
macroeconòmica sinó també real en el tema de l'ocupació.

Es queixa que el Sr. Solchaga, que deixà com deixà la siderúrgica, se li premie amb
ser ministre d'Economia i Hisenda, ja que deixar l'economia tal com la deixà en aquest
país després d'una reconversió i de tancar una fàbrica està dient.
Tot seguit, es refereix a la Llei de Vaga que considera restrictiva i inclús
determinats articles d'aquesta Llei, el PSOE fa alguns anys estigué totalment en contra
d'aquests, i presentà recursos d'inconstitucionalitat, ja que no es pot estar dient una cosa
quan s'està en l'oposició i una altra quan es governa en un tema que ha costat sang, suor,
llàgrimes i morts en aquest país, inclús en gents honestes del PSOE. No obstant això, es
recullen en la Llei de Vaga el tancament patronal, l'esquirolatge, l'ampliació de supòsits
de vagues abusives o il.legals, a pesar que això afecta el conjunt de treballadors i siga
negatiu per a ells, de manera que s'ha de tenir honradesa i ètica, i tenir més coherència
política i ideològica, però es perden les senyes d'identitat, i a últim es produeix confusió.
Per últim, indica que no coneixia l'esmena de les dues centrals sindicals del País
Valencià, i en nom de l'executiva de la Unió Comarcar de CCOO, l'assumeix, tot i que és
molt moderada i compatible amb la proposta.
El Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del CIPS, EU, PP i CDS, i amb 11
vots en contra del PSOE, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que es té ací per reproduïda a tots els efectes.
17 MOCIÓ PSOE NEGOCIACIÓ AMB LES CENTRALS SINDICALS DE LES
MESURES DE PROTECCIÓ A LA DESOCUPACIÓ I PROGRAMA
CONVERGÈNCIA AMB EUROPA.
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.
Llegida la moció presentada pel portaveu del PSPV-PSOE, segons la qual:
"La Unió General de Treballadors del País Valencià i la CS de Comissions Obreres
del País Valencià, davant les greus repercussions que el Reial Decret-Llei 1/92 va a tenir
sobre un important col.lectiu de treballadors del vostre municipi, fonamentalment en els
temes referents a la protecció per desocupació, us sol.licitem que la corporació municipal
adopte un acord de moció de Ple o en Comisió de Govern , en els termes següents:
El Ple de la corporació municipal acorda adreçar-se al Govern de la nació a fi que
s'òbriga una negociació amb les centrals sindicals de les mesures de protecció a la
desocupació i programa de convergència amb Europa."
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que s'hi té per reproduïda a tots els efectes.
18 SUBVENCIÓ OBRES INEM-CORPORACIONS LOCALS. DESOCUPACIÓ
AGRÍCOLA 92.
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.
Vist que per part de l'INEM es convocaren, segons s'acredita a l'efecte en
l'expedient següent, les corresponents subvencions per a efectuar obres i serveis per mà
d'obra agrícola desocupada.

Vist que per part de l'Ajuntament es va seguir la corresponent tramitació i se
n'efectuaren les necessàries actuacions a fi d'aconseguir la subvenció referida.
Vist que per part de l'Alcaldia s'efectuaren les actuacions necessàries per a
possibilitar la presentació en temps i forma de la documentació exigida per l'INEM i
entre altres s'hagué de dictar la corresponent resolució aprovant la corresponent memòria
valorada i sol.licitant la subvenció necessària, de manera que s'hi assenyala la necessitat
de ratificació pel Ple de la corporació.
Atès que l'article 97 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
permet que l'Ajuntament:
Es pronuncie i vote un assumpte no inclòs en l'ordre del dia (sempre que es tracte
d'un Ple ordinari), amb el pronunciament previ sobre la urgència i la inclusió en l'ordre
del dia.
Per tot això, i d'acord amb la proposta del regidor delegat d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar la resolució de l'Alcaldia amb data 14 de maig de 1992, sobre l'aprovació
de la memòria valorada i la sol.licitud de subvenció a l'INEM (informada favorablement
pel Consell Comarcal d'Ocupació de Sagunt) per a l'obra "Protecció Duna Litoral Tram
A", la memòria del qual ha estat elaborada per l'arquitecte municipal.
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CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I MORATÒRIES DEL PÒSIT MUNICIPAL.
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.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes elles s'adapten al que preveuen els articles 43 i 44
del vigent Reglament de Pòsits; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del Negociat del Pòsit, per unanimitat, S'ACORDA:
PRIMER: La concessió de moratòries del Pòsit Municipal, amb l'obligació
d'ingressar el 25% del préstec i els interessos meritats, als prestataris següents:
- Expt. 1/92.- Sr. VICENTE ALEPUZ SOLER.
- Expt. 3/92.- Sra. ANTONIA ANDRÉS MERCADER.
- Expt. 23/92.- Sra. MANOLITA SÁNCHEZ COMPAÑ.
- Expt. 45/92.- Sra. PILAR GRAULLERA GARCÉS.
SEGON: La concessió dels préstecs següents:
- Expt. 72/92.- Sr. PASCUAL GRAULLERA MONAR.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. GARCÍA I ORTÍN manifesta que vol fer un prec a l'Alcalde en relació amb
la moció aprovada el 28 de gener pel que fa al Gabinet Municipal de Premsa.
L'encapçalament de la moció deia: "Els grups de l'oposició municipal, la Candidatura
Independent de Sagunt, Esquerra Unida, Partit Popular i Centre Democràtic i Social,
mitjançant la moció següent, posen de manifest la incapacitat de l'equip de govern
socialista per a plantejar una política informativa clara, eficaç i transparent, així com l'ús
partidista que l'Alcalde Sr. Girona ha demostrat fer del Gabinet de Premsa impedint que
els grups de l'oposició hi accedesquen sense cap tipus de traves. Consideren que els
ciutadans han vist molt considerablement reduïdes la possibilitat de ser informats

puntualment de la dinàmica de la vida municipal, tenint en compte l'absoluta necessitat
que l'Ajuntament informe els veïns d'una forma objectiva, imparcial, transparent i
completa", i es proposa al Ple una sèrie d'acords. Entre aquests, estava la creació del
Consell del Gabinet Municipal de Premsa, la realització d'una edició del BIM
aproximadament mensual, realització d'un estudi de les funcions del Gabinet Municipal
de Premsa, consignació en el Pressupost municipal del 92 crèdit suficient per a tendre les
despeses derivades dels acords anteriors, i la creació de la Comissió Informativa que
deia, amb les limitacions legals corresponents, que assumesca les funcions del Consell del
Gabinet Municipal de Premsa.
I vol posar l'accent en aquesta darrera frase perquè la Comissió Informativa és
evidentment informativa i no té capacitat de resolució. S'ha complert l'acord sobre la
creació de la Comissió Informativa, però el 16 de març, després de la primera reunió, es
van traure les bases de contractació del BIM, segons el que s'estava fent fins aleshores,
és a dir, pel procediment habitual. Es passa a les empreses, aquestes envien pliques, però
una vegada les envien, per uns motius o altres no s'obrin. Diuen que no valia l'assumpte i
que cal tornar a començar. La Comissió Informativa, continuant els acords del Ple, es
reitera en el fet que el BIM s'ha de contractar. Fins i tot hi ha un informe favorable
d'Intervenció dient que com els Pressupostos estan prorrogats no hi ha cap problema
perquè l'oferta que es fa en Contractació entra dins d'aquestes possibilitats. La Comissió
de Govern diu que no, que ells tenen previst 3.500.000, i que no és la quantitat que
pensaven adjudicar al BIM. Es reitera de nou la petició, i la Comissió de Govern es torna
a reiterar en la postura, i com anava transcorrent el temps s'hagué de presentar una
moció en el passat Ple en la qual s'adjudicava un número del BIM a l'empresa que l'estava
fent anteriorment. En mig hi havia un article, s'aprovà la carta de participació ciutadana
on es tornava a insistir en la necessitat del BIM, de la participació, de la transparència,
etc.
Cal afegir a tot açò els problemes de personal que ha estat patint el Gabinet
Municipal de Premsa en el qual hi ha hagut moments en què de les tres persones
solament hi havia una. Si el Ple del mes d'abril acorda que s'adjudique un BIM, es signa
per part de l'Alcaldia la resolució, després ja de problemes en Contractació, en què açò es
du a terme. El mateix dia en què l'Alcaldia signa l'adjudicació d'aquest BIM, quan ell
estava en el Gabinet Municipal de Premsa, l'Alcalde crida el director del Gabinet i no sap
de què parlarien, però evidentment el 18 de maig el director del Gabinet Municipal de
Premsa fa un informe en què entre altres coses demana un informe de Secretaria General
en què s'especifiquen els drets i les responsabilitats que com a director d'una publicació
periòdica assumeix el tècnic mitjà d'informació segons la legislació vigent.
Per tant, de la situació actual es poden fer dues lectures, una que si en 6 mesos
l'Alcaldia no ha pogut traure un BIM, hi ha una clara situació d'incompetència o
d'incapacitat, o es pot pensar que hi ha una actitud que és més digna d'altres èpoques que
de l'actualitat, i que es resisteix a qualificar-la però determina un perfil excessivament
característic. Pot dir que a hores d'ara, després de 5 o 6 mesos sense eixir el BIM, tot el
treball que es va fer en la redacció es pot tirar a l'abocador del fem, perquè després de
tant de temps no tenen interès les notícies. Per tant, demanaria a l'Alcalde que posara tots
els mitjans al seu abans perquè el BIM es publicara amb la regularitat amb què s'aprovà
en aquest Ple.
El Sr. ALCALDE intervé declarant que deixa la presidència uns minuts per a
contestar perquè tot i que algú li punxa constantment perquè intervinga, la presidència ha

de ser imparcial, però davant el caràcter personal de les al.lusions tan absurdes del Sr.
Ortín, ha d'intervenir.
Assenyala que està far que els que estan intentant fer el BIM oculten la seua
incompetència i incapacitat. Fa 6 mesos s'acordà que feren el BIM. L'Alcaldia en va fer
dos, el primer amb cert endarreriment, el segon puntualment, però el BIM no els
agradava. El BIM ha de ser Butlletí d'Informació Municipal, i com assenyala la legislació
ha de recollir els acords i les resolucions de l'Ajuntament. Com havia estat tradicional en
aquesta casa, per desgràcia, i tothom que té el poder, segurament hi abusa, ací el BIM
era una manipulació constant i per no caure en aquest error, entre altres coses perquè són
minoria, es pensà que el millor era fer un BIM com marca la llei, amb les resolucions i els
acords per a informar el poble. Això és el que volia la presidència, a la qual cosa s'oposen
i volen fer un BIM imparcial, fins al punt que diuen que renuncien a la censura prèvia.
Com si algú haguera fet censura prèvia. Renuncia a la censura prèvia que vol dir que
ningú no sabrà com és el BIM fins que isca, només el director en funcions, responsable
del BIM, que deixarà així una responsabilitat en una persona que segurament per això
han fet l'escrit al qual s'ha referit, perquè el que ha de fer el BIM ha de saber de tots les
notícies que se'n generen, quines són les que es posen i quines no, quines van en primera
pàgina i quines van en tercera pàgina, quins titulars es posen, que si diu tot o no ho diu
tot, perquè si ho diu tot no cap, i si no ho diu ha d'escollir què diu. S'ha aprovat una
Comissió de BIM, i no fan res. L'únic que han fet és venir a demanar que signe la
resolució per a fer el BIM, ja que els va dir que ho faria si ho demanava al Ple i el PSOE
li donaria suport, així, per unanimitat, s'aprovà que l'Alcalde signe una Resolució per a
fer el BIM. Ja signada, no fan el BIM, i culpen l'Alcalde dient que actua amb actituds
d'altres temps, que és imcompetent, que és incapaç. Assenyala que facen ells el BIM, ja
que la despesa està aprovada, no s'explica perquè no l'editen, ja que no hi ha cap motiu
per això. Han dit que el pressupost del BIM per a 1992 és de 4.500.000 pessetes, i
perquè la Comissió de Govern diu que de 3.500.000 pessetes s'arruguen, però el
Pressupost s'ha d'aprovar encara en aquest Ple. Els reitera que poden editar el BIM i no
han de tirar la culpa als altres.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN replica a l'Alcalde que des de l'adjudicació del BIM fins
l'actualitat no hi ha hagut, considera, obstrucció, ja que li reitera que qui ha de posar els
mitjans materials i personals, no és la Comissió Informativa, la lqual s'ha reunit infinitat
de vegades i que com sap ha tingut infinitat de problemes pel que fa a la contractació del
BIM, després d'aprovar-se en el Ple, el tema de contractació d'un número del BIM, en el
departament de Contractació, se li va dir que era il.legal, que això no es podia fer, que
havia de seguir altres tràmits, després sembla que es va canviar la postura, per això la
responsabilitat del personal del Gabinet com de la contractació del BIM és de l'Alcalde,
ja que la Comissió no té potestats.
La Sra. ALEPUZ vol fer un prec en un tema en relació amb la dona després de
recordar que el Consell Municipal de la Dona no s'ha posat en marxa, assenyala que es
pot començar a respectar les formes en les comunicacions internes i externes d'aquest
Ajuntament, i tractar a les dones igual que als homes, ja que en un part de la Policia ha
observat que no tenen la mateixa categoria les dones que els homes policies, perquè
respecte d'ells se'ls posa el "senyor" i a elles se les anomena pel nom i creu que en aquest
mateix document de la Policia Municipal hi ha un altres aspecte que li ha cridat l'atenció,
i considera que no es pot tractar a les persones de forma desigual per la raça ni per la
nacionalitat, i en aquest part s'especifica la raça, la qual cosa no s'ha de fer, ja que és una

persona independentment de la raça, en conseqüència demana que es corregesquen
aquetes deficiències.
Un altre assumpte és que s'ha assabentat, a través dels mitjans de comunicació, que
el Sr. Girona ha viatjat a una ciutat alemanya per a assistir a una conferència de ciutats
que han patit reconversió i avui ha comprovat que per Resolució de l'Alcaldia del dia 12
es va aprovar una provisió de fons per a aquesta finalitat. EU es congratula de l'interès
que demostra l'Alcalde per aquesta mena de conferències i li demana que tinga
l'amabilitat d'informar la corporació i els ciutadans presents, tot i que creu que avui, atès
que és tard, potser que l'Alcalde no ho considere adient, però si més no que informe de
les conclusions. Així mateix, atès que en el darrer Ple ordinari l'Alcalde va dir que no
podia anar a Madrid perquè tenia un assumpte relatiu a la conducció de l'aigua, demana
que també informe al respecte.
El Sr. ALCALDE manifesta que amb molt de gust informarà a tot el Ple, i per
descomptat al públic, sobre el viatge que ha fet a Saarland on ha pogut visitar cinc
pobles, en els quals s'ha produït reconversió, viatge que era continuació d'altre anterior,
en el qual tingué l'oportunitat d'estar acompanyat del Sr. Campoy, que es va fer a Itàlia,
amb el mateix motiu, en relaicó amb això farà una memòria on espera poder aconseguir
ajudes econòmiques per a Sagunt, sol.licitades al mateix temps, per tres regions
europees, la Toscana, la Saarland i València, en els pobles de Piomvino, Saarbruken i
Sagunt. Pel que fa al metre cúbic d'aigua, ja saben que és assumpte de grans gestions,
una se'n va fer aquest dia, s'anaven a analitzar el quasi centenar de propostes que 21
empreses han fet per a fer la conducció del metre cúbic, per a elegir aquelles que
s'ajuntaven més a les necessitats del poble, de manera que la tramitació és competència
del Ministeri, qui ha convocat aquesta subhasta, però en la Confederació Hidrogràfica
volien saber també la nostra opinió i tenir intercanvi d'opinions. Entre totes les ofertes, la
Confederació Hidrogràfica creu que ha de triar cinc o sis i després a Madrid s'adjudicarà
entre aquestes, per a Sagunt el tema va per bon camí.
El Sr. MOROS pregunta sobre el criteri que ss'ha seguit en la ubicació de les
dutxes a la platja, perquè sembla que en alguns llocs les dutxes estan molt prop i en altre
estan molt lluny, concretametn en la última zona del terme de Sagunt, que hi ha una
distància d'uns 350 m que ocupa el frontal del Camping Malvarrosa on no té accés ningú
i hi ha tres dutxes en primers línia, i en els següents 350 m només n'hi ha una.
L'altre assumptes, en relació amb el qual li va dir al Sr. Tabarés que no li satisfeia
la contestació que li donaren, és sobre l'obertura d'una rasa en el litoral del càmping, per
la part de dalt, la part oest, que discorre pel límit de la carretera, que servia per a evacuar
les aigües de la depuradora del càmping, perquè a causa del gran increment de públic que
hi havia al càmping, la depuradora és insuficient per a fer això. Li pot dir que mirant
l'expedient que hi ha del càmping, dóna la casualitat que hi apareix un escrit del dia 21 de
setembre, on el propietari del càmping diu que va a presentar una documentació d'un
projecte d'ampliació de l'esmentat càmping, però que a causa dels dies de vacances no ho
ha pogut fer, creu recordar que això va ser el dia 21 o 22 de setembre i que tingué data
d'entrada a l'Ajuntament el 30 de setembre i és l'últim document que hi ha en l'esmentat
expedient, el càmping és de 150 places, cosa que equival a 450 campistes, i, evidentment,
hi ha molts més.
D'altra banda, demana que si li pareix bé a la corporació, s'envie un telegrama de
felicitació a Javier Salinas, que amb data d'avui ha estat nomenat bisbe d'Eivissa, perquè

encara que no ha nascut a Sagunt, hi vingué de molt xicotet i tota la vida juvenil l'ha
passada en aquest poble.
En darrer lloc, demana a l'equip de govern que procuren que les suspensions de les
sessions duren menys temps.
El Sr. CORTÉS reitera dues qüestions que assenyala ja haver manifestat en altre
Ple, d'una banda demana que en el pròxim Ple es porte una recopilació de les mocions
presentades i el seu grau de compliment, i pregunta quan estaran els Pressupostos.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala a l'Alcalde que, com diria Alfonso Guerra, ha
tingut una eixida amb aire bouer, el que li sembla molt bé, perquè al cap i a la fi l'Alcalde
no s'ha de privar del debat, cosa que hi dóna vigoria i importància, els regidors se senten
més a gust de poder debatre directament amb ell els temes i no amb els portaveus de
torn. Abans ha dit que són uns incompetents per a elaborar el BIM i que es manipula, i
no se sap a quina època es referia, però respon que durant el seu mandat no hi hagué
manipulació. Recorda que en dues comissions de Govern es va deixar l'assumpte sobre la
taula sobre la base que en el Pressupost la partida era 3.500.000 pessetes i l'adjudicació
es proposava per més, quan tothom sap, i s'ha dit reiteradament, i hi ha un informe de
l'interventor, que els Pressupostos estan prorrogats i que per tant sí que es pot adjudicar,
però no han volgut fer-ho. Van fer un escrit on assenyalaven la manipulació en
l'adjudicació del BIM i contesta textualment, segons el que diu el periòdic: "L'Alcalde,
Sr. Manuel Girona, ha declarat a aquesta redacció, després de conèixer el comunicat, que
la postura d'aquests grups és absurda, quan tots saben que en el Ple ordinari del mes
passat s'aprovà una Resolució d'Alcaldia que permetia editar el BIM". Amb aquesta
finalitat, li assenyala que l'adjudicació d'un número del BIM es va fer per acord de la
Comissió de Govern, no per Resolució de l'Alcaldia, no és necessari que per a dictar una
Resolució de l'Alcaldia s'aprove en el Ple, ja que la llei li dóna atribucions per a
resoldre-les.
Aquest periòdic continua dient: "Encara em sembla més absurs que al.ludesquen al
Pressupost municipal quan saben que no està aprovat i difícilment pot haver, així, una
partida destinada a aquest tema". En aquest aspecte, li recorda que el Pressupost de l'any
anterior està prorrogat i hi ha 4.700.000 pessetes, de les quals s'han gastat els diners en
l'edició del mes de gener, i per això no és cert que no hi haja partida, ja que si no no
cobraria ningú, ni ací es faria res, si veritablement tenia interès que eixira el BIM,
s'haurien demanat ja ofertes i adjudicat a la millor.
Recorda que el BIM s'ha de publicar segons la normativa cada tres mesos i n'han
passat quatre, i la responsabilitat és exclusivametn de l'equip de govern.
Finalment, pregunta a l'Alcalde si ha convocat la Conferència intermunicipal, que
s'aprovà en la sessió del dia 11 i si pensa o no convocar-la.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les 24
hores i 5 minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC.
El Sr. PICAZO intervé dient: "Veníem una mica a exposar en aquesta corporació
una sèrie de circumstàncies que estan passant a la nostra zona, particularment, per
descomptat, i passem a això.
En principi, volíem denunciar un bassal que contamina i fa pudor, diguem-ne la
famosa sèquia, que és darrere de la sala de bombes, que el Sr. Alcalde, recorde, visità, i
algun membre més d'aquesta corporació ha tornat a visitar, i fins avui no s'hi ha vist res
que puga ser capaç de variar aquesta circumstància. En línia amb aquestes qüestions,
també volem denunciar l'estat o el mal estat de les primeres línies de platja que tenim, en
les quals es troben balises, estables, excrements de gossos per la platja, ubicació de
contenidors grassosos i que fan pudor, degradació de les dunes, en moltes ocasions
utilitzades com a camp de cross o de cotxes. Lamentem que aquestes circumstàncies, en
el centre del poble, diguem-ne porta de l'Ajuntament, diguem-ne porta de la Tinència
d'Alcaldia del Port, aquestes circumstàncies no s'hi donen, ací no hi ha canyars, ací no hi
ha quadres per a animals, i ací no hi ha una sèrie de circumstàncies que en aquesta zona
sí que s'estan donant. Demanaríem, per tant, que s'intentaren eliminar com més prompte
millor.
De la mateixa manera, denunciem i demanem el control de paviments, voreres,
cases en estat ruïnós, neteja de façanes, neteja de solars, que malgrat que diuen que se
n'han netejat 300, insitesc en el mateix, potser és que els perifèrics, diguem-ne perifèrics
la zona on jo visc, que és del poble, no ens ha arribat encara, a veure si tenim sort i en un
dia d'aquests marquem un gol. Neteja de solars que poden utilitzar-se, com ja s'ha dit mil
vegades, i que aquesta pot ser la mil una, per a utilització inclús d'aparcament de cotxes,
que crec que en aquesta zona de la platja fa molta falta.
Assenyalem com a urgent intervenció el tram comprès entre el c/ Cánovas del
Castillo i la Pau, m'estic referint en aquest cas com a pavimentació, el C/ del Pogrés,
adequar o restaurar la plaça de la Marina, que aquest tema du molt de temps pendent, i
l'Albereda del Consell. En aquest sentit proposem a l'Ajuntament l'estudi de convertir en
zona de vianants el c/ del Progrés i la perpendicular que uniria o que uneix la pl.
d'Espanya amb el c/ del Progrés, donat que és una zona àmpliament visitada per gent i
podia donar-se aquesta circumstància. Així mateix, per descomptat, no hi ha dubte,
l'Albereda del Consell, és a dir, una zona que hauria de ser recuperada per aquest
Ajuntament, i que està en greu deterioració des de fa molt de temps ja. Així mateix,

denunciem la imperiosa necessitat de dragar i netejar el riu, reparar o restaurar el mur de
contenció tot prevenint possibles avingudes d'aigua. Açò ja es va fer fa bastants aigües,
continua estant en les mateixes circumstàncies, o, si més no, que aquest Ajuntametn
force les entitats que han de fer-ho perquè açò es puga dur a terme.
Així mateix, també denunciem la crua realitat de la drogaaddicció al carrer, la qual
genera diferents preocupacions quant a les xeringues, si donem un passeig per la zona de
la platja, pel passeig marítim, trobarem, si no cabassos, si prou, moltes xeringues per
terra, amb el risc que comporta aquesta circumstància, lògicament en l'arena soterrades
també se'n troben, se'n troben als horts, tenim en la nostra zona una casa que està
freqüentment visitada i que no tinc molt clar que s'hi estiga exercint cap tipus de control
en aquest tema. Amb la qual cosa, jo demanaria a aquesta corporació que s'incidira sobre
el tema, i lògicament açò comporta la petició que s'ubique, es localitze, o es cedesca un
local en condicions perquè aquestes persones puguen fer ús, sense tenir que fer-ho a la
via pública, de manera que s'hi donen les circumstàncies que s'estan donant, l'espectacle
que es fa i el perill que comporta aquest tema.
També volem denunciar l'ocupació de la via pública de manera irracional i exigim
de cara a la campanya estiuenca un compliment racional de la normativa d'ús d'espais
públics per a la ubicació de taules i cadires. L'any passat sí que vaig veure l'Alcalde
passejar alguna vegada per allí. Vull dir que allò em pareix que no té nom, sí que puc dir
que, d'alguna manera, el passeig marítim s'ha fet per a tot excepte per a passejar, s'ha fet
per a posar taules i cadires, i deixar uns espeis molt reduïts per al ciutadà, que en
definitiva és qui hauria d'utilitzar aquest espai que no està utilitzat. Jo no sé quines poden
ser les solucions tècniques, el que sí que puc dir és que les cadires i les taules són fora
d'on haurien de ser. Per tant, sí que demanaria a l'Ajuntament que controlara aquesta
situació i que el passeig és per a passejar, a més de per a seure, però d'una manera
racional, és clar. Rostidors de pollastres, olors de sardines, de tot, com gairebé en una
botiga. Hi ha més preguntes i més denúncies, però també vaig a mirar de ser el més breu
possible.
Ens hem adonat que al centre del poble s'hi han col.locat uns pivots al voltant d'un
local, ves per on, mires cap amunt i dius que aquest local el conec, aquest local és de la
policia. Els pivots supose que han estat col.locats per a prevenir una seguretat sobre
aquestes persones, i els ciutadans que hi passem ¿no tenim aquesta seguretat? És a dir,
que em pareix molt bé que se'n tinga, però no crec que aquest siga el mètode o la manera
de solucionar aquesta seguretat o inseguretat. Des de la nostra sensació, després de
parlar, estudiar i comentar per a valorar aquestes circumstàncies, l'alternativa o la
conclusió que es treia era dir públicament que s'ubique un local fora del poble perquè
aquests senyors puguen exercir la seua acció, que em sembla totalment correcta, ja que hi
són i caldrà acceptar-los. En tot cas, dic que si la seguretat és per a ells, jo, com a
ciutadà, tinc tant de dret com qui més a tenir seguretat, i la seguretat s'evita no posant els
pivots, sinó traient i desplaçant el que puga ser el perill.
L'última nota que tinc deia que l'últim dels pobles és com un bon matrimoni ben
avingut, ens escoltem, senzillament, però crec que les solucions no es veuen enlloc. El
lamentable és que haja de veure's el públic un manifest com aquest per a dir que
l'Ajuntament ha entrat aquest matí a fer gestions. Escolta, tranquil, que s'està fent açò i
allò, quan portem ja un munt de temps d'espera."
El Sr. ISIDORO PEDRO LOPEZ intervé dient: "Ens estem queixant tot el poble
per la platja, els comerciants particularment, perquè de debò que no s'atén la platja com
caldria atendre. Estem lluitant una gran quantitat de gent per la platja i estic d'acord amb

l'amic que es fa cas omís de diverses coses. Pel que fa al passeig marítim, que fa olor de
sardines, pense que una cosa de gastronomia, farà olor de sardines i de pollastres perquè
no hi ha accés a tubs alts. Al seu torn, nosaltres paguem uns impostos que són
veritablement elevats, i estic d'acord que es facen, però si s'ha fet un passeig doble l'any
passat, al c/ Mediterrani, crec que la gent en té prou per a passejar. Estic d'acord que hi
ha un regiment de cadires i taules, però que no vinguen ara per a dues taules que tenim,
els establiments de la platja, que no vinguen pressionant perquè paguem uns impostos
super elevats, i veritablement paguem uns impostos com els que més de la província de
València, inclosa València capital. En aquests moments, quan arriba l'estiu, ens estem
queixant que volem que hi vinga turisme. Crec que la gent que ve de fora li diu que sega
dins a l'estiu i no seu a dins, perquè creuen que és convenient, que estan més frescos. Al
seu torn, també vull contestar a l'Ajuntament, que a veure si de veritat ens posen vigilants
per a la droga aquest estiu, perquè veritablement si algú hi passa, no s'hi pot estar, i és
una aberració totalment. Li donaria les gràcies de bestreta a l'Ajuntament i a la
corporació que una vegada, de veritat, ho prengueren seriosament."

