ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 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
divuit hores, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Excm. Ajuntament, sota la
presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde En Manuel Girona i Rubio, els regidors següents:
En Miquel Almor i Marzal.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
N'Anna Margarida Pin i Arboledas.
En Salvador Vilalta i Mor.
En Manuel Esparza i Ripoll.
En Miquel García i Benítez.
En Carles Díaz i Casas.
N'Àngel Alonso i Rodríguez.
En Gabriel Armero i González.
En Manuel J. A. Chover i Lara.
En Josep García i Felipe.
En Miquel Sanchis i Navarro.
En Marcel.lí Gil i Gandia.
En Vicent Salvador Moros i Graullera.
En Pere García i Ferrandis.
En Josep Antoni Lluesma i Espanya.
En Manuel Sanz i Domínguez.
En Josep Gómez i Escanez.
En Joan Miquel Campoy i Adell.
En 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 Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi sessió extraordinària del Ple de la
corporació, en primera convocatòria, es fa constar que el Sr. Chover s'incorpora a la
sessió a les divuit hores i quinze minuts.
La presidència obri la sessió i es passa a tractar l'únic assumpte inclòs en l'ordre del
dia.
1
DEBAT SOBRE LA SITUACIÓ DE L'EMPRESA DE NETEJA URBANA
SA, SAUSA, EN RELACIÓ AMB ELS CONTRACTES SUBSCRITS AMB
AQUEST AJUNTAMENT I FUTUR DELS SERVEIS EN AQUEST MUNICIPI.
Obert el torn d'intervencions, el regidor delegat de l'empresa, Sr. MIQUEL
GARCÍA, manifesta:
"El Ple d'avui es justifica per la importància que té la neteja per als ciutadans de
Sagunt, i, per aquesta mateixa raó, el Grup Socialista donà suport en el seu moment a la

moció del CDS tot i que es tracte d'un grup amb un únic regidor. Aquest tarannà
democràtic i participatiu del Grup Socialista ens permet de dir que continuarem donant
suport a qualsevol moció presentada per qualsevol grup que vaja en el sentit de millorar
la qualitat de vida dels nostres ciutadans dins de les competències que té el nostre
Ajuntament.
Volem informar-los, tot entrant en el debat d'avui, que les relacions amb l'empresa
Sausa SA estan basades en un conveni de 1987 que fou aprovat per unanimitat pel Ple de
la corporació i que, al llarg dels més de cinc anys transcorreguts, cap govern municipal
dels que hi ha hagut no l'ha denunciat ni l'ha modificat, cosa que equival a reconèixer que
amb el conveni existent es podia treballar i millorar el servei.
Els socialistes, des de la nostra arribada al poder municipal, ens hem limitat a fer
complir el conveni com era la nostra obligació i, tot i que SAUSA és una bona empresa, i
així ho diem públicament, la nostra responsabilitat és defensar els interessos saguntins, i
quan SAUSA ens demana el pagament de les revisions de preus dels anys 1990 i 1991,
que no hem negociat els socialistes, pensem que aquesta petició pot entrar en
contradicció amb el conveni signat i per això encarreguem a un expert que realitze un
estudi econòmic de la situació actual de SAUSA respecte a l'Ajuntament perquè cadascú
es queda amb el que li pertoca; per tant, no s'hi està fent cap auditoria de gestió contra
SAUSA sinó ajustar els deutes pendents d'anys anteriors al que diu el conveni. Aquesta
situació tampoc no és nova, ja que altres equips de govern, en anys anteriors, també han
tardat anys a adaptar les previsions de preus.
Pel que fa al tema de personal, haig de dir-los que els socialistes, d'acord amb el
conveni vigent, estem pagant a SAUSA segons els 72 treballadors convinguts; per tant,
el nombre de treballadors de més que SAUSA haja de contractar per a suplir vacances,
baixes, etc., són responsabilitat exclusiva de SAUSA, i, com a empresa privada que és, la
forma de contractar i les persones contractades són competència de SAUSA sense que
l'Ajuntament tinga res a veure amb això. En aquest sentit, vull informar-los que la
compra de l'agranadora va ser una decisió del govern municipal anterior, que és bona per
al poble perquè va a millorar la netedat dels nostres carrers i que el personal que la va a
manejar no va a significar en cap cas increment sobre les 72 persones convingudes.
Pel que fa a l'estat de la maquinària, ho poden veure en l'informe que la pròpia
empresa ha tramès a l'Ajuntament i que està a la disposició dels senyors regidors. El tema
de l'obertura del nou abocador figura en l'ordre del dia del Ple ordinari d'avui mateix i
m'alegre que hagem estat capaços de consensuar aquest tema i puguem obrir ràpidament
el nou abocador per a evitar tots els problemes que ens ha causat el vell abocador i que
tots vostès coneixen.
Com a conclusió d'aquest Ple, el Grup Socialista creu convenient dir la següent
cosa:
1r. Que SAUSA és una empresa que manté amb l'Ajuntament unes bones relacions
i fruit d'això és que la qualitat del servei va millorant dia a dia, i d'això poden donar fe els
ciutadans de Sagunt.
2n. Que l'estudi econòmic que s'està realitzant és per a arribar a un acord on es
respecten totalment tant els drets de SAUSA com els drets de l'Ajuntament d'acord amb
el conveni existent.
3r. Que el futur sobre la neteja i la netedat urbana ja ha començat, atès que estem
en una nova fase que s'inicia amb l'obertura del nou abocador, amb la col.locació de
contenidors per a vidre, amb la millora del servei als barris perifèrics i que es va a
continuar amb altres millores que s'estan estudiant i de les quals anirem informant a
aquest Ple."

El Sr. CORTÉS objecta que l'assumpte té més importància de la que se li ha pretès
donar, segons el que ha expressat el delegat del servei. D'altra banda, atès que segons li
han dit s'està fent una auditoria, resulta increïble que després de tant de temps i amb el
sou que se li està pagant a l'auditor, encara no se sàpiga si les revisions de preus van ser
o no correctes, si s'adaptaven o no al Conveni. Vol fer palès que, per a arribar a un acord
sobre la revisió de preus, en el seu moment hi havia prou amb la feina d'un administratiu,
i no hi feia falta un tècnic de fora, i més amb el que està tardant a efectuar-ho. Pel que fa
a l'agranadora, indica que des que s'ha comprat no ha prestat servei al Port, i avança que
aquesta agranadora no s'adapta al plec de condicions, aspecte en el qual suposa que
insistirà el Sr. Marcel.lí. Recorda que el plec preveia la renovació cada dos anys, cosa
que no s'ha fet, ni en la legislatura anterior pel seu equip, tot i que amb aquest Ple el que
es pretén és aclarir la situació actual i no tirar la culpa a ningú. Considera que s'ha de
modernitzar el sistema de recollida de fem i neteja viària perquè en siga més efectiu, i s'ha
de controlar el pressupost municipal destinat a aquesta finalitat. Pel que fa a la qualitat
del servei, no pretén discutir si és veritat o no que ha millorat, si és així, i en aquest sentit
ho noten els veïns, s'alegra. Quant als treballadors, insisteix que s'hi han de posar límits
perquè, altrament, se'n desbordaran els costos. Reitera que, amb una persona que hi ha
dedicada a auditar l'empresa SAUSA, ja s'hauria d'haver fet un estudi econòmic de la
situació de l'empresa en relació amb l'Ajuntament.
El Sr. GIL s'adhereix a la major part de consideracions que ha fet el Sr. Cortés,
portaveu del CDS, tot manifestant igualment que atès que en una roda de premsa el
portaveu socialista va dir que estaven pendents de localitzar o mal utilitzats 75 milions,
davant d'aquesta gravetat, avui hauria d'haver-se aclarit, però no obstant això només s'ha
llegit una sèrie de bones intencions que tothom subscriu, però la moció d'avui contenia
una cosa més important. Desitja que abans d'acabar aquest Ple extraordinari s'explique el
que ha passat amb els 75 milions. Recorda que fa uns dies la premsa reflectia que els
polítics vénen al Ple a enfrontar-se i no s'hi resol res, tot i que l'equip de govern comet
algunes irregularitats que crispen l'oposició, com és ara la Residència de la Tercera Edat
que va ser un oportunisme polític només acabar les eleccions municipals, ja que no hi
havia motius per a tanta urgència; l'aprovació del Pla General que, tot i que es millorà,
demanaren que es millorara molt més; pel que fa al BIM, malgrat el que es va acordar en
el Ple, l'Alcalde no el trau endavant, i ha declarat a la premsa que no se'n pot editar, el
BIM, perquè els pressupostos no s'han aprovat, quan està el de l'any anterior en què hi ha
crèdit. Considera que hi ha hagut irregularitats en el contracte d'assistència tècnica per a
la revisió del Ple, i en l'adquisició d'una agranadora.
Pel que fa al contracte de revisions del Pla General, s'hi presentaren dues
empreses: una a URBINSA, amb una plantilla de 19 persones fixes més 12 en contracte
administratiu i amb un dossier importantíssim de tota l'activitat urbanística que aquesta
empresa realitza, l'oferta de la qual era de 2.962.400 pessetes; la segona oferta va ser
d'EUROPEAN INVERSTIMENT, SL, empresa valenciana, amb dues persones en el seu
equip i, no obstant això, se li adjudica el contracte.
El Sr. ALCALDE crida l'atenció al Sr. Gil perquè se centre en el tema del Ple, i li
adverteix que és la segona vegada que li crida l'atenció. Després de replicar el Sr. Gil,
l'Alcalde li reitera que se centre en el punt de l'ordre del dia.

El Sr. GIL diu que, pel que fa a l'agranadora, l'expedient s'inicia amb la confecció
de les prescripcions tècniques per l'enginyer municipal amb data 11 d'octubre, de manera
que es tramet el plec la mateixa data al Negociat de Patrimoni i Contractació, és
dictaminat per la Comissió de Contractació, amb data 18 d'octubre es demanen ofertes,
el 30 d'octubre la Comissió de Govern aprova el plec de condicions jurídic, cosa que
revela la primera irregularitat, en demanar-se ofertes abans que la Comissió de Govern
aprovara els plecs pels quals havia de regir-se el contracte. El 20 de desembre del 91
s'informa a Contractació sobre l'adjudicació de l'agranadora d'acord amb el dictamen que
emet la Comissió de Contractació i l'informe tècnic, i es proposa a la de Govern
l'adjudicació del contracte de subministrament. Una vegada adjudicades, l'enginyer tècnic
municipal signa l'acta de recepció provisional, on es diu en el segon punt que el
subministrament efectuat coincideix amb el plec de prescripcions tècniques que serviren
de base a la licitació, i la Comissió de Govern, el 28 d'abril del 92, aprova l'acta de
recepció provisional de l'agranadora. Si es compara el plec de prescripcions tècniques
que ha de regir aquesta adjudicació amb les ofertes que s'hi presentaren, una coincidia i
una altra no, després de repassar detalladament les característiques tècniques de les
ofertes, conclou dient que l'agranadora adquirida no es pareix en res al que constava en
el plec de prescripcions tècniques aprovat per la Comissió de Govern.
Posteriorment, posa en dubte l'informe de l'enginyer que proposa l'adjudicació,
quan refusa una oferta per defectes esmenables, fins i tot aquesta oferta caduca el
15-12-91, quan la màquina es compra amb data 7 de desembre i proposen l'adjudicació a
una altra que no compleix el plec de condicions, partint d'una sèrie de detalls en què
concorren les dues ofertes, com és ara que han acordat el termini de lliurament, curset de
formació que ha consistit escassament en dues hores explicant al maquinista el
funcionament. Destaca la capacitat de trasllat de la màquina una vegada carregada, la que
no s'ha comprat es trasllada a 90 km per hora, per la qual cosa pot anar a l'abocador amb
molta rapidesa, mentre que la comprada va a 27 km per hora, i atesa la lentitud s'ha
hagut de llogar un contenidor per a ubicar-lo en el riu per a evitar tants viatges. Informa,
així mateix, que l'Ajuntament de Madrid, només amb uns dies de diferència, comprà una
màquina RABO per 923.000 pessetes menys, i li sorprèn que l'oferta de l'empresa
presentada ací se li diguera que fan un descompte del 20%, quan a Madrid costà quasi un
milió menys. A "aquest conjunt d'irregularitats no sap si dir-li suborn, prevaricació o
malversació de fons" des del punt de vista jurídic, però el que és clar és que en definitiva
s'han burlat de la Comissió de Contractació, perquè considera que si el tècnic informà
com ho va fer hagué de ser perquè ells el pressionaren.
Sol.licita que es cree una comissió d'investigació composta per un representant de
cada grup polític per a revisar l'expedient i elaborar un informe al respecte, del qual es
donaria compte en el Ple ordinari del pròxim mes.
El Sr. ARMERO demana que es recullen les paraules d'acusació del Sr. Marcel.lí
atesa la seua gravetat. Considera que l'oposició té dret a l'aclariment de la situació i
l'equip de govern d'exigir responsabilitats al Sr. Gil pel que hi ha manifestat.
El Sr. CORTÉS considera lamentable els termes en què està transcorrent el Ple,
insisteix en el fet que s'ha de ser responsable amb els diners públics, i s'han d'exigir
responsabilitats a qui pertoque. Reitera que s'ha d'aclarir la situació de SAUSA i s'ha de
procedir a pagar el que se li deu, s'ha d'estudiar com cal el servei que pot millorar-se i ell
s'ofereix per a col.laborar en el que calga.

El Sr. LLORENS pregunta quantes actes s'han alçat sobre el contingut i la situació
de l'auditoria efectuada a l'empresa, i considera que s'hi ha de fixar un termini perquè
l'auditor informe sobre el tema. Així mateix, pregunta quants solars s'han netejat, ja que
l'empresa n'està obligada.
El Sr. GARCÍA contesta al Sr. Cortés que l'agranadora només ha prestat servei a
Sagunt perquè la persona que la maneja estava aprenent i es considerava més convenient
que estiguera uns dies ací i després baixara al Port. Al Sr. Llorens li assenyala que,
efectivament, s'han alçat actes a SAUSA i que s'han netejat uns tres-cents solars i terrenys en els darrers deu mesos.
El Sr. ARMERO aclareix, finalment, que el Grup Socialista pretenia haver conclòs
aquest debat amb el compromís de tots els grups d'elaborar una alternativa, atès que al
contracte li queda un any i mig de vigència, ja que 300 milions que costa el servei és una
quantitat important i se n'ha de controlar, a part que per als ciutadans és important la
qualitat del servei de neteja. S'ha d'elaborar un plec de condicions per a prestar el servei
adequadament; però, evidentment, després de la intervenció del Sr. Marcel.lí, sobra el
debat i caldrà aclarir si s'ha donat o no el suborn o la prevaricació a què ha al.ludit. No
obstant això, el Grup Socialista vol deixar clara la seua postura en aquest Ple i que la
Comissió Informativa amb temps suficient puga elaborar uns plecs amb els quals tots els
grups estiguen d'acord.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les divuit
hores i cinquanta-vuit minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

