ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL, CELEBRAT EL DIA VINT-I-CINC DE JUNY DE MIL
NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-dos, a les
divuit hores i divuit minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Excm.
Ajuntament, sota la presidència de l'Il .lm. Sr. Alcalde En Manuel Girona i Rubio, els
regidors següents:
En Miquel Almor i Marzal.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
N'Anna Margarida Pin i Arboledas.
En Salvador Vilalta i Mor.
En Manuel Esparza i Ripoll.
En Miquel García i Benítez.
En Carles Díaz i Casas.
N'Àngel Alonso i Rodríguez.
En Gabriel Armero i González.
En Manuel J. A. Chover i Lara.
En Josep García i Felipe.
En Miquel Sanchis i Navarro.
En Marcel.lí Gil i Gandia.
En Vicent Salvador Moros i Graullera.
En Pere García i Ferrandis.
En Josep Antoni Lluesma i Espanya.
En Manuel Sanz i Domínguez.
En Josep Gómez i Escanez.
En Joan Miquel Campoy i Adell.
En Ramon García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
Assistits de la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi sessió extraordinària urgent del Ple de la
corporació, en primera convocatòria, es fa constar que el Sr. Vilalta s'incorpora a la
sessió a les dinou hores i deu minuts.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
En primer lloc, la secretària general procedeix a la lectura del Decret de
convocatòria a petició del Sr. García i Felipe.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que considera
una falta d'ètica i de respecte a l'oposició de convocar aquesta sessió plenària en aquestes

dates amb caràcter urgent per a aprovar el pressupost, ja que a meitat de l'any hi ha hagut
prou de temps per a convocar-lo, i principalment quan la setmana pròxima s'ha de
celebrar sessió ordinària. Entrant en la Resolució de convocatòria en la qual s'expressa
que "atesa la data en què ens trobem resulta imprescindible per als interessos del municipi
aprovar el pressupost, de manera que la urgència d'aquesta aprovació s'evidencia
principalment perquè és necessària per poder realitzar qualsevol obra d'inversió, etc."
Sobre aquest aspecte, li recorda que fa uns dies, en el periòdic local "El Económico",
l'Alcaldia deia que estan funcionant amb el Pressupost prorrogat de l'exercici de 1991,
cosa que té importància, perquè pel que fa als ingressos cal estar a l'entrada en vigor de
les ordenances fiscals i quant a les despeses estan en gran part condicionats pels 300
milions aprovats a iniciativa de l'oposició per a desocupació, 500 milions han de
destinar-se al pagament de deutes i interessos adquirits amb anterioritat i altres acords
adoptats al respecte, i que per tant el que resta és insignificant. Considera molt greu
l'afirmació de l'Alcaldia sobre que la resta del pressupost és insignificant i després
convoque amb caràcter urgent la sessió plenària. D'altra banda, es queixa que s'haja
convocat per a avui mateix una Comissió Informativa de Règim Interior i Personal per a
dictaminar assumptes inclosos en l'ordre del dia d'avui.
El Sr. CORTÉS, en primer lloc, vol deixar clar que per part del CDS no
s'endarrerirà l'aprovació del Pressupost, però aclareix la seua disconformitat amb la
forma que s'ha actuat convocant un Ple en 24 hores, després del retard que ja du.
El Sr. ALCALDE es dóna per al.ludit en la intervenció del Sr. García i Felipe i, per
tant, aclareix que no ha comprès el que realment va dir ell, ja que indicà que el
Pressupost és un conjunt integrat per 3.300 milions d'ingressos i 3.300 milions de
despeses. Els ingressos s'aprovaren en el seu moment, ja que les ordenances estan
aprovades; i quant a les despeses, gran part estan determinades ja. Així, d'una banda, el
Ple acordà 300 milions per a desocupació i, d'altra banda, d'amortització de préstecs
d'èpoques anteriors hi ha 500 milions que és irremeiable recollir, i així altres acords que
s'han adoptat que comprometen despesa del Pressupost, i per això cal recollir-los.
Descomptat tot això, el que resta és realment ben poca cosa, perquè el Ple pràcticament
ja ha decidit el contingut del Pressupost.
D'acord amb el que disposa l'article 46.2-b de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, l'article 48.2 del Text Refós 781/86 i l'article 79 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, se
sotmet a votació la urgència de la convocatòria, la qual és aprovada per 14 vots a favor
del PSOE, EU i CDS, i 10 vots en contra del CIPS i el PP.
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APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
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 14
vots a favor del PSOE, EU i CDS, i 10 vots en contra del CIPS i el PP, es ratifica
d'incloure'l en l'ordre del dia.
D'acord amb la legislació aplicable que, essencialment, s'estableix en els arts. 14.5 i
16 de la Llei 30/84, de 2 d'agost; 90.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 126 i 127 del RD
Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, la plantilla municipal haurà de comprendre tots els llocs
de treball classificats com cal, reservats a persones funcionàries, personal laboral i

eventual, de manera que s'ha d'aprovar anualment en ocasió de l'aprovació del
Pressupost, i ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia, sense que
les despeses de personal puguen superar els límits que, amb aquest caràcter, s'hi fixen.
Atès que, d'acord amb les referències normatives al.ludides, la relació de llocs de
treball es formularà segons el que disposa la legislació bàsica de la funció pública i que,
per tant, s'hi ha d'incloure la denominació i les característiques essencials dels llocs, les
retribucions complementàries que els pertoquen i els requisits que s'exigeixen per al seu
exercici.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CHOVER manifesta que és la primera
oportunitat de parlar dels objectius i la política de personal que l'equip de govern pretén
dur a terme dins de l'Ajuntament. Estaven pràcticament negociant amb els representants
sindicals el tipus d'organització que desitgen per a l'Ajuntament. En aquest sentit, hi ha
un consens general en què les actuals estructures organitzatives i de funcionament han de
ser substancialment millorades. Per això, pensen que han d'introduir-se diversos factors
correctors a través de la plantilla que en aquesta sessió pretenen aprovar amb les
dotacions pressupostàries corresponents. Són conscients que el projecte de modificació
de l'estructura organitzativa és un projecte a mitjà o llarg termini, impossible de dur a
terme solament en un exercici, per qüestions pressupostàries per evitar augments grans.
Quant als objectius bàsics marcats, pretenen realitzar un projecte organitzatiu que
responga a mitjà termini a les actuals i previsibles necessitats de l'Ajuntament, ja que en
l'estructura actual hi ha un dèficit important de quadres mitjans, per la qual cosa les
responsabilitats de comandament es troben actualment molt diluïdes, ja que només hi ha
dos o tres caps de negociat, i el nombre òptim de direccions de negociat és de 15 o 20.
Per això, en la plantilla que es proposa s'introdueixen direccions de negociat i de secció,
les quals es proveiran mitjançant concurs entre el funcionariat del mateix Ajuntament.
Així mateix, hi ha un gran nombre de llocs de treball que estan ocupats per personal
l'accés del qual a la funció pública va ser per places de distinta comesa. Hi ha peons fent
d'algutzirs, policies locals que estan fent de conserges de col.legis. En definitiva, hi ha
unes disfuncions importants entre els llocs de treball i les places que haurien d'ocupar
aquests treballadors, cosa que no és conseqüència dels últims anys, sinó segurament és
un problema que s'està arrossegant des de fa molt de temps. Un altre aspecte és el
control de l'assistència i la permanència en el lloc de treball. Per a això es va pactar amb
els sindicats la instal.lació dels mitjans de control necessaris i ja s'han demanat les ofertes
necessàries.
Pel que fa a les retribucions, hi ha una dificultat important per posar ordre a tot el
sistema retributiu. Actualment, el que s'està fent és valorar els factors que incideixen en
els distints llocs de treball a fi que el complement específic responga a uns criteris
racionals i objectius, amb la qual cosa tota persona funcionària, des del cap del servei de
major qualificació fins als peons, puga en qualsevol moment saber quin concepte cobra, i
que no responga a criteris subjectius de l'equip de govern de torn. Amb això,
desapareixerien gran part dels complements de productivitat i altres conceptes que
s'atorguen per criteris subjectius.
En definitiva, es pretén modernitzar i obtenir la major eficàcia dels recursos
humans de l'Ajuntament. Per tot això, la plantilla que avui pretenen aprovar és una peça
fonamental que respon al desig que moltes places es cobresquen mitjançant la promoció
interna, i que es fomente la carrera del funcionari, i es coincideix plenament amb els
sindicats en el sentit de millorar la qualificació del personal mitjançant la celebració dels

cursos que calguen, per a la qual cosa es proveeix una important partida. En definitiva,
els projectes són amples i s'han consensuat en gran mesura.
El Sr. LLORENS assenyala que el Grup Popular no està d'acord amb la plantilla
que es presenta, perquè no són partidaris d'ampliar el nombre de funcionaris de
l'Ajuntament, ja que en qualsevol ajuntament el coeficient de relació entre el funcionari i
els ciutadans és aproximadament d'uns 200, i a Sagunt es té 152, amb la qual cosa estan
en un 48 per damunt dels altres, i concretament respecte als serveis econòmics és del
1'16, respecte a la Policia Local els llocs coberts actualment són el 0'824, quan l'òptim és
el 1'50. Es poden amortitzar els llocs de treball que no siguen necessaris, i amb la
plantilla que es té actualment és més que suficient, el que cal fer és que cada responsable
d'àrea sàpiga optimitzar a cadascun dels funcionaris que estan sota la seua dependència,
el que duria a reduir el capítol I de despeses. Per tant, no estan a favor de l'aprovació de
la plantilla municipal.
El Sr. CORTÉS considera que tot és un doble llenguatge segons que s'anirà veient
al llarg del Ple. Quan es parla de la situació econòmica de l'Ajuntament es dóna una
imatge d'estar en una situació econòmica difícil i, no obstant això, enguany no hi ha cap
problema d'incrementar el capítol I de personal en 181 milions de pessetes, però li
agradaria conèixer, respecte a l'organització que s'està fent, quina empresa l'està
realitzant, quin va a ser el cost econòmic d'aquesta organització, quin increment de
personal significa, i quan se sàpiga tot es podrà parlar i debatre el projecte d'organització
de l'Ajuntament. Però li fa la impressió que del que es tracta de fer és nomenar més reis i
virreis que sembla que fan falta, però no és així, perquè l'Ajuntament no els necessita,
que possiblement algun partit necessite crear més virreis i més reis per a acontentar a
tothom. Per tant, és incongruent que es parle de la mala situació econòmica i d'altra
banda s'estiga incrementant la partida de personal en 181 milions de pessetes. Per tant,
no va a votar a favor.
El Sr. GARCÍA I FELIPE, en primer lloc, vol agrair al Sr. Chover que no haja
tirat la culpa de l'organització de l'Ajuntament a l'equip de govern anterior. Ací s'ha estat
explicant que s'ha arribat a un consens amb la representació dels treballadors, però els
treballadors, lògicament, no li van a dir que no s'incremente la plantilla. Per als sindicats,
com més llocs de treball, millor, ja que no tenen la responsabilitat de quan arriba final de
mes tenir diners com passà al final d'any, que hagueren de fer una operació de tresoreria i
possiblement en el transcurs d'enguany hauran de fer alguna altra. Els sindicats, com a
representants dels treballadors, el que volen és que es cree ocupació, cosa que li sembla
molt bé com a sindicalista, però els qui van a votar són els senyors regidors, no els
sindicats que hi ha en el Comitè d'Empresa o en la Junta de Treballadors. La Junta de
Treballadors podrà arribar a un consens respecte del que ha dit el Sr. Chover sobre que
l'objectiu era ample, i considera que és una bonica declaració d'intencions.
D'altra banda, sembla que els representants del personal han adreçat una instància
en la qual se sol.licita que es pague certa quantitat que, d'acord amb els Pressupostos
Generals, serà mensual per a cada funcionari i ha mirat en els Pressupostos i no hi ha
consignació per a això. Per tant, pregunta si no pensen pagar-lo. Quan l'equip de govern
entrà, va pagar el deute social, que segons les circulars que l'Alcaldia va rebre de la
Federació Nacional de Municipis i segons els contactes personals que tingué l'alcalde
amb la directiva de la Federació de Municipis, els ajuntaments no l'havien de pagar, però
el PSOE la pagà. I considera que potser els interessos del municipi es defensen de

distinta manera, des d'una vessant independent que des de la vessant partidista que ha
d'acontentar els sindicats. Però, no obstant això, després de negociar el conveni, després
de dir ací el Sr. Chover que era un gran negociador, ara li neguen un dret.
Pel que fa al que ha dit sobre que l'Ajuntament ha de tornar enguany 500 milions,
s'ha de dir la veritat, ja que es va a renegociar el deute, i per tant ja no ha de tornar 500
milions.
Considera que el que s'hauria d'haver pretès és millorar la gestió amb el mateix
personal. Tanmateix, l'alcalde té dues secretàries particulars i un cap de Gabinet. Si es
calcula bé, s'ha incrementat un 20% la plantilla.
El Sr. CHOVER, en primer lloc, replica al Sr. Llorens en relació amb l'afirmació
que l'ocupació de l'Ajuntament de Sagunt està per damunt de la mitjana, i li recorda que,
per exemple, l'Ajuntament de València, governat pel PP, ha aprovat una oferta pública
d'ocupació per a enguany que inclou 700 nous llocs de treball, i que l'any 1991 l'oferta
d'aquest Ajuntament augmentà en 30 nous llocs de treball i, en l'exercici actual, només 9.
Pel que fa al percentatge sobre el Pressupost, cita, de manera comparativa, l'Ajuntament
d'Aranjuez, on el percentatge de personal és del 48%; en l'Ajuntament de València, del
42%; en el de Torrent, del 39%, etc. Quasi tots superiors al de Sagunt. Així mateix,
recorda que l'Ajuntament ha assumit el personal de la Cambra Agrària que implica 53
milions de pessetes, els vigilants rurals, els zeladors rurals, els conductors i els peons, a
més del tècnic de grau mitjà que es contractà. D'altra banda, els 30 llocs nous de l'oferta
pública de 1991 que es van pressupostar només per a sis mesos i que actualment han de
pressupostar-se per tot l'any, cosa que significa una diferència de 30 milions de pessetes
que afegides a les anteriors fan un total de 83 milions d'aquest total de 181. Però, a més,
la revisió de salaris, segons el conveni anterior, significa 10 milions d'incre-ment, l'oferta
pública d'enguany, altres 20 més, als quals cal sumar entre 67 i 70 milions que significa el
conveni d'enguany. Per tot això, no es pot dir que el capítol I ha augmentat 181 milions
de pessetes ja que el percentatge és infinitament inferior al d'altres ajuntaments.
Quant a les manifestacions del Sr. Cortés, li replica que ja que la reforma
organitzativa s'està portant a efecte per l'equip de la Delegació de Personal junt amb els
sindicats, no s'ha contractat cap empresa. La veritat és que estigué treballant una empresa
durant tres mesos, per a tractar de racionalitzar el sistema organitzatiu funcional i de
treball del departament tècnic, però la resta de l'Ajuntament és el mateix equip de
Personal qui ho està portant a efecte. Per últim, vol recordar que els llocs que realment
es creen enguany són 9, enfront als 30 de l'any passat.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Chover que efectivament els 30 llocs de
l'oferta de 1991 estaven pressupostats per sis mesos perquè per a cobrir-los en propietat,
mentre que es publiquen les bases en el butlletí i es convoquen, passa el temps. Desitja
que li explique si en absorbir el personal de la Cambra Agrària per un conveni amb l'IRA,
del Ministeri d'Agricultura, els 53 milions són totals o aquesta quantitat correspon a
l'Ajuntament i altra igual a l'IRA, ja que aquest organisme dóna una subvenció.
S'interessa per saber en quin capítol està recollit l'import subvencionat per l'IRA i aclareix
que els guardes que incrementà l'Ajuntament s'assumeixen íntegrament en el Pressupost
Municipal, però els de la Cambra Agrària els assumeix l'IRA, el que passa és que les
retribucions són inferiors a la dels treballadors de l'Ajuntament, i no poden haver-hi
guardes amb distinta retribució. Finalment, li pregunta, respecte a l'afirmació que el
percentatge de gestió de personal és infinitament inferior al d'altres ajuntaments, quin
criteri té l'infinit.

El Sr. LLORENS, per al.lusions, li diu al Sr. Chover que li demostrarà que té raó, i
pel que fa a les comparacions amb altres ajuntaments, no li interessen, ja que només li
preocupa aquest Ajuntament. Considera que igual que les empreses tracten de rebaixar
les despeses fixes, l'Ajuntament hauria d'actuar amb aquests mateixos criteris. Considera
que realment pot reduir-se el capítol I sense tirar a ningú i amortitzar els llocs del
personal que es jubile a poc a poc.
El Sr. CORTÉS manifesta que ell ha fet els seus càlculs de la despesa de personal i
de com s'han distribuït els 181 milions i, per descomptat, no coincideix amb els del Sr.
Chover. Així, per exemple, calcula que el personal agrícola representa 33 milions perquè
7 ja estaven consignats l'any passat. El conveni implica aproximadament 100 milions de
pessetes, no 60 o 70; la retribució d'alts càrrecs, 15 milions; i productivitat i
gratificacions, 10 milions més que en l'any 1991, amb la qual cosa falten 22 milions fins
els 181 que s'imagina que corresponen a les noves places. No entén com es pot estar fent
una doble organització de la tercera planta per una empresa i que els mateixos tècnics de
l'Ajuntament no coneguen els resultats, i que d'altra banda els polítics estiguen fent una
organització de la resta. Considera que hauria de saber-se el cost de la nova organització
que significa incrementar 34 persones més. No entén com es diu que la situació econòmica és dolenta, s'intenta renegociar el deute i, d'altra banda, s'incrementa alegrement el
personal.
En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Vilalta.
El Sr. ARMERO assenyala que, com ha anunciat el Sr. García, aquesta vesprada
arribarien a traure's els peus de la safata, i creu personalment que el Sr. García ha vingut
ací a això, com ho ha demostrat clarament en la darrera intervenció, i que no feia falta fer
esment a altres alcaldes de la Comunitat Valenciana, ja que quan s'ha de dir alguna cosa,
es diu amb claredat i nitidesa. El Sr. García, en la primera part de la intervenció, ha donat
mostres que està en una actitud de greuge, la seua actitud és de permanent estat de
greuge, enguany. Vol recordar-li que ell personalment com a portaveu ha volgut parlar
amb ell i, tanmateix, el CIPS no vol parlar ni de pressupostos ni de cap tema.
El Sr. CAMPOY, president de la Comissió Informativa de Personal, vol aclarir una
situació ja que sembla que alguns regidors no ho entenen. L'oferta pública d'ocupació de
1992 inclou les places de nova creació i les vacants que resten per cobrir de l'any 1991, i
concretament la de l'any passat incloïa un subaltern, un tècnic auxiliar, un tècnic d'arxius,
cinc oficials de parcs i jardins, un oficial mecànic polivalent, un educador, quatre
administratius, dos delineants inspectors, dos tècnics d'administració general, un
transcriptor d'actes en valencià, un caporal de la policia local, set guàrdies i set psicòlegs.
L'oferta pública de l'any 1992, que ha estat consensuada amb els sindicats i dictaminada
per la Comissió de Recursos Humans de l'Ajuntament, recull les vacants no cobertes de
l'any 1991 més sis llocs de nova creació que són: un arquitecte, dos tècnics
d'administració general, un animador juvenil, un graduat mitjà social, un guàrdia i un
auxiliar d'arxius i biblioteques.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica al Sr. Armero que ha dit el que havia de dir,
però aclareix que no estava acusant l'alcalde, ja que si hi tinguera alguna cosa en contra
s'ho diria directament en el despatx. Li recorda que ja ha sigut alcalde dues vegades i no

vol ser-ho en aquesta legislatura com ho demostra el fet que ha proposat una moció de
censura a altres grups i els oferia l'Alcaldia. Abans que l'alcalde prenguera possessió, anà
al seu despatx i li explicà els problemes de l'Ajuntament i li va oferir l'assessorament quan
el necessitara. L'ha cridat un parell de vegades per a veure si fan un pacte, però, com ja
ha dit públicament, el CIPS no pacta amb el PSOE, ja que les urnes l'han posat en
l'oposició com algunes vegades li recorda. En política, les coses s'han de dir clarament i
ell, quan té alguna cosa a dir, no ho fa a mitges. Finalment, felicita el Sr. Campoy perquè
sembla que ja hi ha un nou delegat de Personal.
El Sr. CAMPOY contesta al Sr. García i Felipe que EU continua pensant igual i no
vol tenir càrrecs en aquest Ajuntament. Ha rebutjat l'oferta perquè pensa que quan
l'alcalde siga d'EU serà per elecció de les urnes. Pels mateixos motius rebutjaren també
l'oferta del PSOE.
El regidor delegat de Personal, Sr. Chover, presenta una esmena de correcció
d'errades materials, ja que en la transcripció s'han omès determinades places que ha
dictaminat la Comissió Informativa, dotades en el projecte de pressupost i incloses en la
proposta d'oferta de treball públic. Es sotmet a votació i s'aprova per 17 vots a favor del
PSOE, EU, PP i CDS, i 8 vots en contra del CIPS.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del PSOE i EU, i 11 vots
en contra del CIPS, el PP i el CDS, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la plantilla de personal al servei d'aquest Ajuntament per a
1992, que tot seguit es ressenya.
Coefic. Places Cobertes Convocades Vacants
A) Habilitats
A.1. Secretari
A.2. Interventor
A.3. Vice-interv.
A.4. Tresorer
A.5. Oficial major

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1

1
1
1
1

-

4
1
40
40
17

2
1
36
31
15

2
4
2

3

2

-

-

-

1
-

-

B) Adm. general
B.1. Tècnics
5
B.2. Tècn. admtius.
5
B.3. Admtius. A. gral. 2,3
B.4. Aux. A. gral.
1,7
B.5. Subalterns
1,3

2
4
7
2

C) Adm. especial
C.1. Subescala tècnica
Arquitecte

5

1

Enginyer
TAE
Aparellador o
arquitecte tècnic
Enginyer tècnic
Tècnic turisme
Delineant
Assistent social
Arxiver bibliotec.
Programador anal
Tèc. mitjà inform.

5
5

1
2

-

-

1
2

3,6
3,6
3,6
2,3
3,6
5
3,6
3,6

2
2
1
4
2
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1

2
-

2
1

1
7

1
8

C.2 Subescala serveis especials.
C.2.1. Policia Local i aux.
Oficial cap
Sergents
Capolars
Guàrdies

4
2,3
1,7
1,7

1
3
8
65

1
3
7
57

C.2.2. Places comeses especials.
Lector comptadors
Lector Servei Aigües
Vigilant muntanyes
Inspector Rendes
Inspector Consum
Agent executiu
Recaptador executiu
Aux. Arxius Bibliot.
Oficial ajudant
Encarregat Palau Munic.
Inspector Serveis
Inspector Mercat
Vigil. rurals

1,7
1,7
1,7
2,3
1,7
1,7
3,6
2,3
2,3
1,7
1
1
10

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
-

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
-

1
1
10

1
-

C.2.3. Personal d'oficis
Encarregats
Oficials
Operaris
Operaris parcs i
jardins

1,9
1,7
1,3

3
30
38

3
30
38

-

-

1,7

5

-

5

5

Personal laboral temporal
Un inspector de Mercats.
Dotze socorristes de platges.
Tres metges de platges.
Un assistent social.

Dos educadors polivalents.
Una escultora.
Un operari de serveis múltiples.
Deu vigilants rurals.
Personal laboral fix
Un enginyer tècnic agrícola.
Un cap del Negociat d'Aigües.
Un oficial administratiu d'Aigües.
Dos oficials llanterners.
Un lector de comptadors.
Un maquinista
Un lector d'aigües (v).
Un operador sistemes-operador programador informàtica.
Un sociòleg.
Vuit psicòlegs.
Un assistent social.
Nou educadors polivalents (2LT-1V).
Un arquitecte.
Un enginyer tècnic en obres públiques (LT).
Un delineant.
Un delineant auxiliar en topografia.
Sis auxiliars d'Arxius i Biblioteques (1LT).
Un operador consola auxiliar d'Informàtica.
Quatre auxiliars de Recaptació.
Un tècnic mitjà d'Informàtica.
Un auxiliar de redacció (V).
Deu guardes rurals.
Dos peons camins rurals.
Un conductor camins rurals.
Un animador juvenil.
Un tècnic de grau mitjà.
Personal eventual
Un cap del gabinet d'Alcaldia.
Un assessor de l'Agència de Desenvolupament Local.
SEGON: Publicar aquesta relació en el Butlletí Oficial de la Província.
3

APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
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 14
vots a favor del PSOE i EU, 10 vots en contra del CIPS i el PP, i 1 abstenció del CDS,
es ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
Vist que per acord del Ple de l'Ajuntament amb data 17 de desembre de 1990
s'aprovà definitivament el catàleg de llocs de treball d'aquest Excm. Ajuntament.
Vist que, amb posterioritat i tots per acords plenaris (v.gr. el de 7 de febrer de
1991), s'aprovaren distintes modificacions del catàleg i relacions de llocs de treball.

Vist que amb motiu de l'aprovació del pressupost és quan es considera més avinent
procedir a les modificacions puntuals de les relacions de llocs de treball en haver de
consignar-hi les quantitats suficients per a atendre les despeses que els llocs de treball
ocasionen.
Vist que les modificacions sobre els documents a què s'ha fet referència es
concreten en:
PLACES QUE SE SUPRIMEIXEN:
De personal eventual:
- Una de gerent de la Fundació Municipal de Menjadors.
- Una d'assessor de la Fundació Municipal de Cultura.
- Una de tècnic d'informació.
- Una de secretari de l'alcalde.
De personal funcionari:
- Disset d'auxiliars d'administració general equiparats.
De personal laboral fix:
- Una d'operador consola-aux. informàtic.
PLACES QUE ES CREEN:
Personal eventual:
- Un cap de Gabinet d'Alcaldia.
Personal funcionari:
- Dos tècnics d'Adm. especial.
(1 urbanista, 1 coordinador).
- Un arquitecte.
- Quatre auxiliars Adm. general.
- Un inspector coordinador de Mercats.
- Un agent Policia Local.
Personal laboral fix:
- Un enginyer tècnic agrícola.
- Un tècnic mitjà en personal.
- Un tècnic auxiliar d'Arxius i Biblioteques.
- Un animador juvenil.
- Deu guardes rurals.
- Dos peons camins rurals.
- Un conductor camins rurals.
PLACES QUE ES MODIFIQUEN:
Funcionaris amb habilitació nacional:
- Vice-interventor.
Classificar el lloc com que pertany a la subescala "interventor-tresoreria",
"categoria superior".

Atès que tant l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, com el 126 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableixen l'obligació
d'aprovar anualment a través del pressupost la plantilla de personal que haurà de
comprendre tots els llocs de treball reservats tant a personal funcionari com a personal
laboral o eventual.
Atès que tot i que l'aprovació del Pressupost municipal és el moment
procedimental adient per a establir les retribucions corresponents als llocs de treball (art.
4 del RD 861/1986, de 25 d'abril), atès el procés negociador amb els sindicats amb
representació en l'Ajuntament, es considera més convenient deixar aquests acords per a
un moment posterior.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. RAMON GARCÍA I ORTÍN sol.licita que
s'aclaresca a qui es troba adscrit el personal del Gabinet de Premsa en la relació de llocs
de treball, i si això contradiu l'acord del Ple quan es creà el Consell del Gabinet de
Premsa.
La SECRETÀRIA GENERAL informa que en aquesta sessió s'acordà "Convertir
l'actual servei informatiu municipal en un veritable Gabinet Municipal de Premsa, que
depenguera del Consell Municipal de Premsa".
Per tot això, el Sr. Chover proposa esmenar la proposta inicial tot creant-hi l'àrea
de Premsa i adscriure-hi el personal del Gabinet.
Es sotmet a votació l'esmena, la qual s'aprova amb 17 vots a favor del PSOE, EU,
PP i CDS, i amb 8 vots en contra del CIPS.
El Sr. GARCÍA I FELIPE, en explicació del seu vot, assenyala que com diuen
alguns, en política no es fa res per casualitat, i manifesta que el seu grup no va a
col.laborar en els temes que es porten d'amagat al Ple.
D'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior i Personal i
la proposta d'acord del regidor delegat de Personal, i l'esmena aprovada, el Ple de
l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del PSOE i EU, 8 vots en contra del CIPS, i 3
abstencions del PP i el CDS, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la relació de llocs de treball de l'Excm. Ajuntament de Sagunt
que figura com a annex I, amb la modificació a l'esmena adés aprovada que implica les
modificacions següents sobre els documents:
ÀREA DE L'ALCALDIA.
CAP DEL GABINET D'ALCALDIA.
ÀREA DE PREMSA CONSELL DEL GABINET MUNICIPAL DE PREMSA.
TÈCNIC MITJÀ INFORMACIÓ.
TÈCNIC AUXILIAR DE REDACCIÓ.

SEGON: Aprovar la taula de complements específics que figura com a annex II, i
facultar expressament l'alcalde per a la seua modificació, dins dels límits que s'hi
estableixen, com a conseqüència de les variacions en les condicions particulars (v.gr.
nocturnitat, treball a torns...) o dels conceptes mòbils que conté (v.gr. conducció,
secretaria de comissió informativa...)
TERCER: Sol.licitar del Ministeri per les Administracions Públiques, a l'empara
del que disposa l'article 17 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, que classifique el lloc
de treball d'aquest Excm. Ajuntament denominat "vice-interventor", i reservat a
funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala
intervenció-tresoreria, actualment de categoria d'entrada, com a reservat a funcionaris
d'aquesta subescala, però en "categoria superior"; s'entén incorporada a la relació de llocs
de treball de l'Ajuntament aquesta nova classificació en el cas que el Ministeri l'aprove.
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APROVACIÓ PLA D'INVERSIONS I PROGRAMES DE FINANÇAMENT
1992.
El Sr. ALCALDE aclareix que tot i que els punts 5, 6, 7, 8 i 9 es van a votar per
separat, el debat es pot fer en conjunt per a una major comprensió del tema.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ALMOR explica que el Pressupost d'un
ajuntament constitueix l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que
pot reconèixer l'entitat i els drets que en prevegen liquidar durant el corresponent
exercici. Per tant, el Pressupost municipal hauria de ser analitzat des d'un punt de vista
global, ja que és el conjunt d'aquest qui defineix el model econòmic que ha de servir de
base en aquesta institució per a l'articulació i el desenvolupament d'un projecte de futur
tant per a Sagunt com per als ciutadans. Al començament de cada legislatura, qualsevol
equip de govern amb sentit de responsabilitat ha de procedir a una anàlisi seriosa i
rigorosa de la realitat de la ciutat a fi de poder arbitrar els instruments necessaris per fer
possible l'assoliment de l'objectiu fixat, i que per als socialistes no és un altre que fer de
Sagunt una ciutat moderna, humana i dinàmica on es millore dia a dia la qualitat de vida
dels ciutadans. En resum: fer de Sagunt, o fer que Sagunt tinga un futur de progrés.
Tothom sap que aquest Ajuntament té un deute de quasi 2.500 milions de pessetes, i uns
recursos ordinaris aproximadament de 2.860 milions, cosa que significa que no es pot fer
catastrofisme del tema, tot i que tampoc no convé donar salts d'alegria perquè la situació
siga pròspera. Entén que en aquest tema el que s'imposa és una reflexió des de la
sensatesa, que permeta descobrir el treball efectuat per l'equip de govern, que ha sigut
anar configurant a poc a poc els mecanismes necessaris que permeten tenir controlades
les variables econòmiques d'aquest Ajuntament a fi de poder dissenyar un projecte
econòmic que permeta, mitjançant la planificació i la priorització en la realització, d'anar
avançant en la consecució de l'objectiu adés esmentat.
El projecte econòmic que han dissenyat es fonamenta en el control de l'índex
d'endeutament de forma que es mantinga dins dels límits suportables per aquesta
institució; en l'increment dels ingressos municipals mantenint al mateix temps una política
de moderació quant a la pressió fiscal que suporten els ciutadans de Sagunt; en la
racionalització de la despesa pública sense menyscabament dels serveis públics; en la
planificació i l'ajust en la política d'inversions fixant les prioritats que permeten avançar
en una harmonització de les inversions previstes en infrastructures urbanes i al seu torn
en inversions en equipaments socials; i per últim en la potenciació de convenis de
col-laboració amb altres entitats, i propiciar un marc de relacions basades en el diàleg, la
participació i el respecte mutu sense renunciar als legítims interessos. Assumeix

l'endarreriment en la presentació dels pressupostos i demana que el debat es desenvolupe
en un clima de serenitat, on cadascú expose dins de la pròpia ideologia política, el seu
punt de vista sense que prevalesquen en cap cas els visceralismes amb els quals només
s'aconsegueix privar els ciutadans del debat positiu.
L'estat d'ingressos de l'Ajuntament consta de 9 capítols i ascendeix a 3.330 milions
de pessetes, els capítols I, II i III de l'estat d'ingressos preveuen els ingressos municipals
derivats per l'aplicació d'impostos i taxes municipals que representen el 60,73% del total
del Pressupost d'ingressos, d'acord amb les ordenances aprovades en aquest Ple. Això
significa que s'ha moderat la pressió fiscal i que s'han dut a terme a més actuacions
urbanístiques, de recaptació i d'inspecció que han permès augmentar els ingressos, i a
trobar una àmplia acceptació entre tots els grups polítics d'aquest Ajuntament com es va
reflectir amb motiu de l'aprovació de les ordenances fiscals. El capítol II d'ingressos es
refereix a les transferències que es reben de l'estat i que representen el 23'27% dels
ingressos d'aquest Ajuntament. En el capítol V, ingressos patrimonials, s'inclouen els
interessos bancaris que representen solament l'1,35% dels ingressos. Els capítols VI i VII
es refereixen bàsicament a recursos urbanístics i representen un 3,3% d'ingressos. I per
últim el capítol IX que es refereix al préstec que es necessita per finançar part de les
inversions del 92, i que representa el 10,93% dels ingressos. Aquest préstec ascendeix a
364 milions de pessetes i no s'ha formalitzat amb cap entitat bancària atès que per la
situació del mercat bancari actual es poden aconseguir millors ofertes.
L'estat de despeses consta de 8 capítols, i lògicament ascendeix a la mateixa
quantitat que el d'ingressos. El capítol I que es refereix a despeses de personal amb un
import de 1.115 milions de pessetes que representen el 33,48% del total. El capítol II es
refereix a la compra de béns corrents i serveis, que s'hi dediquen 1.052.087.061 pessetes,
que representen el 31,59% del Pressupost, aquest percentatge coincideix amb la línia
anunciada d'anar controlant la despesa d'una manera moderada sense frenar els serveis
públics inclús donant més i millors serveis en Medi Ambient, en Protecció Civil, creant
l'Àrea de la Dona, i potenciant els serveis de fem, neteja urbana. El capítol III es refereix
als interessos que han de pagar pels préstecs que ha anat sol.licitant l'Ajuntament al llarg
dels anys i que en aquests moments representa el 9% del Pressupost, en aquest punt es
planteja una renegociació de 2.009 milions de pessetes al 13'5% per 11 anys, la qual cosa
permetria mantenir el nivell d'endeutament de l'Ajuntament sense que recaiga el creixement dels serveis i per tant de la qualitat de vida dels ciutadans. El capítol IV representa
les transferències corrents a institucions, famílies, patronats, fundacions, Consell Agrari,
etc., representa una despesa de 259.450.000 pessetes, que representen el 7'79% del
Pressupost, incrementant les transferències als organisme autònoms. El capítol VI, referit
a inversions, ascendeix a 470.801.000 pessetes, representa el 14,14% del Pressupost de
despeses d'aquest Ajuntament, en aquest capítol com tothom ha vist en els informes
presentats es preveuen els 300 milions per a inversions de promoció d'ocupació
acordades per aquest Ple, la via internuclis primera fase acord d'aquest Ple, l'obertura de
3 d'Abril, o un programa d'inversió en Medi Ambient en la línia esmentada d'intentar
avançar en l'equilibri entre infrastructures urbanes i socials. Dins de la partida de 300
milions s'ha apostat clarament en aquesta mateixa línia ajudant d'una banda els
desocupats d'aquest municipi fomentant l'ocupació estable amb el finançament i la
creació de les iniciatives locals d'ocupació o la creació de la societat anònima de gestió, i
intentar al seu torn que es possibilite la recuperació de barris de la nostra ciutat amb
actuacions en voreres, façanes, enjardinament, places, etc., al barri de Sant Josep.
L'albereda del Consell, la zona centre, la zona marítima, el barri de Sant Ramon, el barri
de Crist Rei, el carrer dels Dolors, Vista Alegre o les Penyetes, en concret en aquells

barris que mereixen una especial atenció i que com ja anunciaven en el Ple d'investidura,
consideraven prioritaris. Un altre aspecte important i que convé remarcar és que amb la
quantitat esmentada d'inversions més els 33.373.000 pessetes de subvenció de la
Diputació Provincial de València per a la via internuclis, obra fixada en el Pla
Quadriennal d'Inversions de la Diputació, hi ha un global d'inversions pressupostades per
al nostre municipi de 504.174.587 pessetes, dels quals 364 milions són de crèdits
bancaris, i que 137.373.000 pessetes són recursos aliens als ciutadans de Sagunt, cosa
que representa el 27,25% de les inversions i no ix directament de la butxaca dels
ciutadans. El capítol IX és el que indica l'amortització de capital i representa 120 milions
de pessetes, que representen dins del pressupost global de l'Ajuntament el 3,62%. Cal dir
també que en el tema dels projectes de rehabilitació s'ha previst la contractació d'un
tècnic que dirigesca tot el pla d'inversió, tres tècnics de grau mitjà, un dels quals, en
aquesta línia d'equilibri entre l'acció social i la urbanística va a ser una assistent social
perquè es preocupe fonamentalment del tema de l'absentisme i de la desocupació en
aquest poble i que puga ajudar que molts treballadors amb problemes socials s'incorporen
al treball assumint la integració en el mercat laboral, dos delineants, un administratiu,
catorze encarregats, trenta oficials i cent trenta-dos peons, que fan un total de cent
vuitanta-quatre persones a contractar. Acaba dient que aquest Pressupost encaixa
perfectament en el projecte econòmic dissenyat inicialment i reuneix tots els requisits per
a fer que tant Sagunt com els seus ciutadans milloren la qualitat de vida.
El Sr. CORTÉS assenyala que no s'hi ha comptat per a res amb el CDS i que la
renegociació del deute no és un problema econòmic d'aquest Ajuntament sinó polític,
perquè la situació no és catastròfica tot i que tampoc hi ha per a llançar les campanes al
vol. Considera que es pretén tirar per terra la tasca de l'equip de govern anterior. Explica
que, a hores d'ara, l'índex d'endeutament és el 22'76%; en l'any 1989 era del 21'10%; en
el 1990, del 22'22%; i en el 1991, del 20'32%, i ningú no pensà de renegociar el deute.
Ara, amb el 22'70%, fa la impressió que açò s'afona, que no hi ha diners per a afrontar
res i no és cert perquè el percentatge d'endeutament és pràcticament el mateix que en els
quatre anys anteriors, i durant aquest període s'han fet moltes inversions. Quant a la
càrrega financera, en l'any 1984 era del 14'47%; en 1991, 14'4; i en 1992, si no es
renegocia el deute, serà del 17'8%, i si es renegocia es quedarà en el 14'5%, però per al
municipi comportarà una despesa de molts milions. Per tant, pensa que s'ha de fer un
esforç amb els ingressos ja que la càrrega és perfectament suportable. El capítol I puja
prop del 20%, més de 180 milions de pessetes, 34 en pagar als treballadors, 10 milions
en productivitat i de 20 a 30 milions en el sou dels regidors, xifres que són les que duen a
l'endeutament sense que ningú es prema el cinturó, tan sols es retallen les inversions i es
produeix un desequilibri. Si per tractar-se d'un grup d'esquerres, l'equip de govern ha
d'incrementar cultura, esports i serveis socials, d'algun lloc caldrà reduir en lloc d'intentar
renegociar el deute.
Un altre tema fonamental és si aquest és el moment oportú per a renegociar el
deute quan l'índex d'endeutament està en el 22'7%. El CDS pensa que no és el moment
perquè el PSOE, des de Maastricht, es propose reduir la despesa pública, la inflació i els
tipus d'interès. Es pregunta si aquestes mesures només van a afectar els treballadors, ja
que considera que si hi ha una convergència cap a Maastricht haurà de ser en tots els
aspectes. Si s'ha de renegociar s'ha d'esperar l'any vinent perquè ara les condicions són
desfavorables per a l'Ajuntament. Pensa que s'haurien d'explicar públicament moltes
coses que es diuen en els diaris: que la situació està malament, i que durant quatre anys
s'han gastat els diners alegrement, però sense dir que quan la corporació anterior deixà

l'Ajuntament hi havia 600 milions en els bancs i ara no hi ha res. Explica que a vegades
cal fer valoracions i veure què van fer uns i altres, i quant treballaren uns i altres perquè
partint d'aquestes comparacions els ciutadans algun dia dipositen el seu vot en unes
persones o altres. Es pregunta com es pot anar a una renegociació d'un deute, com es pot
anar a una operació de Tresoreria de 125 milions amb Caixa d'Estalvis de Sagunt perquè
no hi ha una pesseta, i com es pot anar previsiblement a una altra operació de Tresoreria
de més de 200 milions perquè no hi ha ni una pesseta, quan hi ha 200 milions per cobrar
d'aigua. Considera que hi ha responsabilitat política i aquesta negligència és la que els
ciutadans han de jutjar. Es diu que enguany no hi haurà ni un duro d'ingressos
patrimonials i, no obstant això, en el Pressupost s'hi preveuen 45 milions. Recorda al Sr.
Almor que l'any 1988 aquest Ajuntament tingué 53 milions d'interessos bancaris; en l'any
1989, 75 milions; en 1990, 53 milions; i en 1991, 55 milions, i per a enguany s'han previst
45 milions, i per això no s'explica com sense haver diners per a pagar, i havent d'acudir a
una operació de Tresoreria, hi haurà diners per a ingressar en els bancs.
Pel que fa a la renegociació del deute en els quatre anys pròxims, s'hauran pagat
998 milions d'interessos, i 364 d'amortització de capital, per renegociar aquest deute, el
que significa que dins de quatre anys, si no es fes alguna inversió més de les que hi ha,
quedarien per amortitzar 1.645 milions, després d'haver pagat prop de 1.000 milions
d'interessos. En l'any 1987 hi havia un capital pendent d'amortitzar de 1.300 milions. El
15 de juny de 1991, el capital pendent d'amortitzar era de 2.419 milions. La diferència
entre el deute que la corporació anterior trobà i la que hi ha ara és de 1.119 milions. Això
significa que es feren inversions amb recursos ordinaris per import de 395 milions en els
quatre anys, sense necessitat d'acudir al préstec es tornaren capitals per import de 724
milions en quatre anys i això sense tenir en compte els superàvits, que n'hi hagueren
prou. En l'any 1988 es van fer inversions per 192 milions amb préstecs; en l'any 1989,
594 milions demanant diners al banc; en 1990, 608 milions demanant diners al banc; i en
1991, 401 milions demanant diners al banc. No obstant això, durant aquests mateixos
anys, en 1988 amb recursos propis es pagaren 108 milions; en 1989, 101; en 1990, 112; i
en 1991, 74. El que vol dir que hi hagué un total d'inversions en els quatre anys per import de 2.190 milions, i tanmateix el deute només s'incrementà en 1.100 milions. Això
significa que la gestió no va ser tan dolenta. Considera que la renegociació del deute té
un transfons polític més que econòmic i el CDS no ho pot permetre perquè és hipotecar
Sagunt de cara al futur. Està d'acord amb el Sr. Almor en el fet que cal controlar la
despesa i els impostos, i seguir una política de no incrementar aquests darrers. En
personal hi ha hagut una política alegre, el conveni s'ha signat en quinze dies amb un cost
de 100 milions més. Quant a la productivitat, es baixa en Serveis Socials, en
Ensenyament, en Cultura, en Premsa i Informació, en aquest darrer la deixen a zero, i
tanmateix en Administració general s'augmenta en 7 milions; en Seguretat, 5 milions més;
i en Urbanisme, 5 milions també. En compres corrents, o "despeses diverses", que el Sr.
Almor tant criticava perquè és una partida que es posa en els pressupostos perquè els
delegats o el servei puga actuar més lliurement sense estar subjecte a partides que
d'alguna manera restringesquen les actuacions que puguen presentar-se, ja que
s'incrementa en 10 milions respecte de l'any passat. L'aigua potable, treball amb altres
empreses, s'incrementa en 13 milions, i Sanejament s'incrementa en 10 milions. Pensa que
no hi ha hagut equilibri, tot i que el Sr. Almor diga que sí, perquè personal s'ha engegat,
transferències corrents també, compres corrents s'ha incrementat en 10 milions, i treball
amb altres empreses s'incrementa en prop de 100, i Serveis Socials s'ha millorat.
Explica que tots els grups polítics tret del PSOE acordaren un projecte de
Pressupost per a Serveis Socials que no s'ha complert, i que no entén com es pot parlar

d'un projecte de drogodependència i en canvi no col.laborar estretament amb organismes
que estan demostrant que són tan eficaços o més que la mateixa Administració, i que
mereixen un respecte i una atenció per part d'aquest Ajuntament i que en aquests
Pressupostos no l'han tingut. Acaba dient que els Pressupostos, en línies generals, no són
dolents, però es poden millorar, i el seu grup hi hauria fet matisacions, ja que no estan
equilibrats.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN considera que les necessitats que té el municipi són
nombroses i que els recursos són prou limitats. Està d'acord amb el Sr. Almor en el fet
que s'ha de controlar l'índex d'endeutament, que cal moderar la pressió fiscal, que cal
racionalitzar la despesa, que cal planificar les inversions. Fins i tot, està d'acord amb el
Pressupost tot i que afegiria alguna petita cosa. Ara bé, li preocupa l'endeutament, la
política de vendre duros o quatre pessetes, perquè a més de resultar cara, l'Ajuntament
perd sobirania. Per a afrontar totes les necessitats o despeses, l'equip de govern ha optat
d'una banda pel refinançament del deute i, d'altra, per endeutar-se encara més. Ara bé, el
municipi té unes necessitats i ha de cobrir-les, tot i que amb el que hi aporta l'Estat no
s'arribe a cobrir les necessitats bàsiques o les més importants. Però hi ha d'altres tipus
d'ingressos. Per exemple, en el mes d'agost es va plantejar un conveni urbanístic amb
INGRUINSA en el qual pràcticament se li perdonaven els deures urbanístics per la
urbanització dels terrenys d'Altos Hornos. La valoració que es fa apareix inclosa dins
d'inversions: 55 milions per a l'obertura del carrer 3 d'Abril i 33 milions per al programa
de Medi Ambient, la compra d'un laboratori, etc. Ell està d'acord, però cal tenir en
compte que és un conveni i que donen 88 milions a canvi d'uns drets i damunt s'han
d'invertir en aquestes obres. Pensa que part del finançament de les despeses se li podia
recarregar sense res de convenis, fent que Ingruinsa complesca amb els seus deures
urbanístics i d'aquesta manera el capítol d'ingressos s'hauria anivellat amb el de despeses,
sense renegociació i sense nous préstecs. Per tant, no va a aprovar ni la renegociació del
deute ni els nous préstecs. Assegura que si quan s'aprove definitivament el Pla General
d'Ordenació Urbana, es denuncia el conveni amb Ingruinsa i es fa que complesca amb el
seu deure, en aquest moment parlarà sobre el tema.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que el Sr. Almor ha fet una gran exposició,
un projecte de futur per a la població i els ciutadans, i que ha parlat d'una ciutat moderna
i dinàmica, de la qualitat de vida, etc. Li assegura que si és capaç de signar una acta
notarial amb aquests compromisos, pot comptar amb els 8 vots del Grup Independent.
Estava quasi convençut que l'equip de govern no tenia interès d'aprovar aquest
Pressupost, i que anava a utilitzar la mateixa tàctica que en altres ocasions amb la
convocatòria del Ple en el límit del darrer minut o bé que la idea era aprovar els
Pressupostos de 1992 junt als de 1993, i això sí que hauria estat un any d'austeritat i
donaria un rellançament econòmic i diners frescos per a poder fer gestió i inversions en
l'any 1993, però no ha estat així. Vol fer un petit preàmbul del que ha estat aquest primer
any de mandat, un any farcit de contradiccions i de filtejos amb grups de l'oposició per
arribar a un pacte polític que els done tranquil.litat en el futur, tot i que s'use la frase de
garantir la governabilitat de l'Ajuntament. S'han comès diversos errors, com el del BIM,
al qual es van oposar, el de la Caixa d'Estalvis, el de la Residència Assistida, etc. Han
actuat amb la prepotència que els caracteritza, i s'han cregut en possessió de la veritat, i a
això cal afegir que d'un portaveu del Grup Socialista, per primera vegada, s'ha escoltat
ací la frase "reconeixem humilment". Pregunta a l'alcalde si ha meditat per què cap grup
de l'oposició vol governar amb ells. En les seues declaracions, l'alcalde diu que els grups

de l'oposició no volen governar, no es volen mullar, no tenen vocació de govern, etc. A
això li ha de respondre que el Grup Independent ha governat durant quatre anys i sí que
en té, de vocació de comandament, de governar. En un incompliment escandalós de les
seues promeses i de total ineficàcia en la gestió, a pesar del que ha dit el Sr. Almor, han
viscut un primer any de renda i una vegada que se n'acabe, ha descarrilat el tren que tan
còmodament prengueren en juny de 1991, amb un paquet d'inversions i una economia
sanejada.
Per al CIPS, aquests Pressupostos estan elaborats sense imaginació i deixen veure
la manca d'un projecte polític que teòricament hauria de dur un marxamo socialista. El
capítol d'ingressos està descaradament inflat. Exemple: els 170 milions de l'Impost de
Circulació de Vehicles; els 195 milions de l'impost de l'IAE; els 180 per construccions,
instal.lacions i obres; els 50 per la taxa d'obertura d'establiments, etc. Sense tenir en
compte els sis mesos transcorreguts i la informació del que s'ha ingressat en aquest
període per aquests capítols que s'allunyen de les quantitats ressenyades i nombroses
partides que en no gestionar els cobraments amb agilitat i amb rigor produeixen al final
de l'exercici problemes de tresoreria. La prova és que aquest Ajuntament feia anys que
no havia necessitat d'una operació de tresoreria.
En el capítol de despeses destaca l'increment patit del 20% sobre l'any 1991, en el
capítol I, i no solament pel conveni dels treballadors, sinó pels alts sous de l'alcalde, els
tinents d'alcalde alliberats i de la resta de la corporació, que han passat de 19 milions,
aproximadament, a 56. Fent un recorregut per les diferents partides pressupostàries,
s'evidencia una repetició de l'any 1991 amb els corresponents increments. Ha de ressaltar
la partida de 300 milions en el capítol d'inversions per a promoció d'ocupació i recollir
l'acord plenari aprovat per l'oposició. Per a no entrar en contradicció i ja que van ser ells
qui la proposaren, presenta una esmena a la totalitat a fi que se'n retiren per a millor
estudi, i s'aconseguesca el consens de tots els grups polítics. No es pot defensar el
refinançament del deute que li va a costar a l'Ajuntament aquest primer any de 290 a 300
milions com a regal al banc, més altres 500 o 600 addicionals, el que han provocat és una
fugida cap endavant el deute municipal considerablement. Recorda que l'equip de govern
tingué ocasió d'haver obtingut de 500 a 600 milions addicionals al pressupost amb les
obligacions urbanístiques que té Ingruinsa amb el parc i tanmateix hi renunciaren a canvi
de 88, 55 per a obres d'urbanització i 33, entre altres coses, per a un laboratori del medi
ambient. Tot això està molt bé, però també se'n podrien haver tret dels 500 o 600
milions. Hauran d'explicar el motiu d'aquesta renúncia, quan ara demanen que s'aprove
una renegociació del deute per a eixir d'ací triomfants i començar a gastar diners. Estan
disposats, si s'aprova l'esmena a la totalitat dels Pressupostos, a asseure's a partir de
demà i elaborar un Pressupost de tots i per a tots, sense llevar a l'equip de govern la
responsabilitat i el protagonisme. Ells no volen cap protagonisme però tampoc van a
donar suport a una fugida cap endavant que endeute aquest Ajuntament durant molts
anys. Considera que el Pressupost pot donar un gir positiu amb el manteniment i la
millora dels serveis però això requereix certs sacrificis, passen prescindint del personal
que ha vingut en comissió de serveis, i que encara no se sap què està fent, suprimeixen
l'alliberament dels dos tinents d'alcalde, reduint els sous, en primer lloc de l'oposició i per
descomptat el sou de l'alcalde fins a un nivell normal. I així, successivament, podrien
introduir-se retalls pressupostaris tenint en compte que el superàvit que s'ha aplicat a una
llista d'inversions es pot dedicar a elegir, com bé ha dit el Sr. Almor, a fer una selectivitat
de les obres d'inversions, ja que l'any 92 està pràcticament acabat i quan es vol posar en
marxa el Pla d'Inversions haurà passat pràcticament tot l'any. Per tant, enguany es pot
passar amb retalls pressupostaris, rebaixar l'endeutament de l'Ajuntament i emprendre

amb més alegria l'any 93. El que els demana és que vegen amb realisme i que per una
vegada, i sense que servesca de precedent, facen cas al Sr. Solchaga que a hores d'ara
està dient que el dèficit públic és greu. Considera que l'alcalde critica en el diari, sense
fonament, l'endeutament de l'equip anterior manipulant les xifres. Li comenta al Sr.
Almor, sobre l'al.lusió d'entrar al debat polític, que el 7 de febrer de 1991, quan s'aprovà
l'anterior Pressupost, ell no entrà en aquest debat, i que si es vol una reflexió des de la
sensatesa, s'ha d'aprovar l'esmena a la totalitat i retirar els Pressupostos per asseure'si
entre tots fer uns bons Pressupostos.
El Sr. CAMPOY explica que intervé no solament com a portaveu del Grup d'EU,
sinó també per fer arribar l'opinió de l'organització d'EU en aquesta ciutat, pròxims al
primer any de gestió municipal. EU no vol deixar de manifestar el desacord amb la
manera d'actuar de l'equip de govern que no ha sabut comptar amb tothom en les
ocasions de major transcendència per al municipi, l'estil de qui sense tenir la majoria ha
governat com si la tinguera no és políticament la millor fórmula de futur, per això
demana a la minoria majoritària que intensifiquela negociació amb tots els grups i òbriga
de forma decidida la via del consens per a millor solució als problemes de Sagunt, dels
seus ciutadans i ciutadanes. Considera que durant enguany han existit situacions de
crispació que poden encoratjar solucions aventureres, que falsejant la voluntat popular
pogueren forjar en falses majories. EU té per lema col.locar per damunt dels seus
interessos de partit els interessos de la majoria del poble i encara per damunt d'aquests,
els interessos dels més desfavorits, i per això ningú no espera que des d'aquests
Pressupostos EU falsege la voluntat majoritària d'un poble que de manera inequívoca ha
votat una majoria d'esquerres. Una altra cosa és que el partit dipositari del major vot de
l'esquerra sovint defense amb poca calor aquests interessos populars. Contra aquestes
actituds del PSOE, el grup i l'organització que representa ha sabut i sabrà oposar-se tant
en les institucions com en el carrer amb la major contundència. Un Ajuntament no pot
per falta de diligència de l'equip de govern continuar sense l'instrument fonamental
d'acció política, és a dir, sense els Pressupostos durant més d'un semestre, i l'oposició dir
alegrement que aquest no és el seu problema. Hi ha un reclam popular perquè l'opinió
majoritària d'aquest consistori es faça realitat, palpable no solament en discursos vans,
aprovant fons de solidaritat de 300 milions per als aturats d'aquest poble, sinó posant en
marxa l'instrument polític que possibilite que aquests fons siguen efectius. No es pot fer
demagògia dient que cal adoptar mesures de solidaritat amb el tercer món, amb les
minories marginades, si després no es posen en marxa els mecanismes adients perquè
aquesta solidaritat siga efectiva. L'equip de govern i tots els regidors d'aquest
Ajuntament estan obligats a traduir en pessetes el que ha estat la voluntat política que
moltes vegades, amb tensió, s'hi ha manifestat. Tot i que aquests Pressupostos no són els
d'EU, satisfan moderadament les línies del programa que es presentà als ciutadans, i per
damunt de qualsevol altra consideració EU es deu als seus compromisos electorals.
Aquests Pressupostos preveuen la posada en marxa de programes de rehabilitació al nucli
històric de Sagunt i al nucli antic del Port, desenvolupen programes de solidaritat amb els
desocupats i amb les minories del tercer món, posen les bases per aconseguir una
residència assistida per a minusvàlids físics i psíquics a Sagunt, reforcen la interlocució
social, aprovacions de plantilla, llocs de treball, oferta pública d'ocupació. Tot i que no
s'ugmenta tot el que caldria, s'incrementa la dotació cultural, i la de biblioteques, i es
posen en marxa programes de medi ambient, i encara són deficients en el tractament que
es dóna als programes de l'Àrea de la Dona i la Joventut. Esperen que en la posada en
marxa del projecte de solidaritat amb els desocupats es faça especial esment a l'ocupació

juvenil i a l'ocupació de la dona, igualment es preveuen millores en els serveis com la
recollida diària de fem en zones densament poblades durant l'estiu.
Al llarg d'aquest primer any de gestió, EU ha mantingut, enfront del criteri
permanent de l'austeritat propagada pel Partit Socialista, la necessitat de forçar la
màquina que faça d'aquesta ciutat una ciutat pròspera però solidària. A EU no li serveix
que molts visquen millor, vol que tots visquen millor. Per això, forçaren a aprovar els
300 milions, encoratjaren a aprovar els plans de solidaritat amb els marginats, els insten a
mantenir un nivell acceptable de serveis, i mantenir les inversions que Sagunt necessita.
Tot això comporta, i en són conscients, l'increment del deute. És cert que no han rebut
un deute còmode, però també ho és que si el Partit Socialista haguera entès la reclamació
insistent d'EU en tots els fòrums per augmentar els fons de participació de l'Estat en els
ajuntaments, no es veurien en aquesta situació, i també sí que caldria dir-los que si no
hagueren actuat amb tanta alegria de cor en les compensacions econòmiques en el PERI,
els fons d'aquest Ajuntament no serien tan precaris. Però com no es pot demanar i exigir
sense posar els mitjans que executen el que es demana, i com resulta demagògic amollar
discursos i no posar les pessetes per davant, EU està disposada a dir sí a la tesi que
planteja l'equip de govern sobre que cal renegociar el deute, no van a mantenir el principi
que cal retallar la despesa pública, això li pertoca al Sr. Solchaga i als seus amics de la
dreta, per la qual cosa s'alegra que els socialistes a Sagunt no coincidesquen amb els seus
caps de Madrid, i amb l'equip econòmic del govern, perquè quan es retalla la despesa
pública i es parla d'austeritat sempre paguen els mateixos. De manera que es desenvolupen programes de solidaritat, que s'exigesca al govern majors fons per a l'Ajuntament,
que s'incrementen els serveis i les inversions que això al cap i a la fi és el que està
demanant ara i ací l'organització a la qual s'honra a representar. Convida els regidors de
l'oposició a votar favorablement aquests pressupostos per tal com repleguen fonamentalment criteris que li han estat imposats a l'equip de govern per l'oposició en contra de
criteris emanats del Govern central, com els fons per a la desocupació, i perquè mantenen
criteris de progrés. I a l'equip de govern li demana que facen valer davant la direcció del
seu partit els criteris que ho han fet possible, criteris de solidaritat enfront de la sola
eficàcia econòmica, criteris d'augmentar la despesa pública perquè el país no es pot
permetre una convergència amb Europa en la qual sempre paguen els mateixos.
El Sr. LLORENS manifesta que el Partit Popular, des que va conèixer la
renegociació del deute, en va estar en contra, però va fer les investigacions necessàries
per a veure el que donava de si aquest tema. Després d'aquestes investigacions considera
que el deute s'ha de renegociar, tot i que no comptava amb el fet que anava a sol.licitar
un nou crèdit de 364 milions de pessetes, que podria reduir-se ja que de l'últim crèdit que
es demanà queden encara 189 milions sense aplicar, i per això podria haver un canvi de
destinació, i reduir el préstec a la diferència resultant.
El Sr. INTERVENTOR explica que els 189 milions corresponen a obres que s'han
inclòs com a incorporacions de crèdit al Pressupost de 1992, perquè són obres que estan
en via d'execució amb projectes o que s'estan certificant parcialment. És a dir, no són
fons dels quals es puga disposar perquè estan afectats a obres. El que passa és que el
Banc de Crèdit Local té aquests fons en els comptes transitoris i quan s'aproven les
despeses corresponents, s'efectua el traspàs al compte operatiu. Per tant, aquests 189
milions no poden finançar noves obres.

El Sr. ALMOR considera que del debat es desprèn la importància de la
renegociació del deute, s'han defensat criteris polítics sobre la necessitat de la
renegociació i criteris en contra. Ell reitera la necessitat d'una política d'equilibri que
permeta ataüllar el futur de desenvolupament de la nostra ciutat, amb una perspectiva
realista d'aquesta situació que obliga a mantenir uns índexs d'inversió necessaris per no
perdre el tren de desenvolupament i al seu torn mantenir uns serveis millors i més
nombrosos envers la població, i potenciar l'aspecte social de la nostra ciutat. Pensa
honestament que per a això l'única forma viable és la renegociació del deute aplicant una
política d'inversions ajustada i planificada de forma que es puga anar controlant
l'endeutament públic perquè a ell també li preocupa. Creu que el Sr. Cortés s'ha
equivocat de debat perquè aquest no és el de la gestió dels quatre anys del seu exgovern,
i per tant no pot intentar comparar la gestió que va començar aquest equip de govern,
amb la d'anys anteriors. Comparteix amb el Sr. García i Felipe la línia argumental en el
sentit que efectivament les necessitats són moltes i els recursos, lamentablement, limitats.
Li alegra que compartesca el projecte econòmic presentat com a instrument que permeta
continuar avançant en aquesta línia de progrés marcada, i per tant creu sincerament que
compartir aquestes bases i l'objectiu final significa que s'està molt prop de l'enteniment
que faria possible l'aprovació d'aquest Pressupostos. Li explica que la situació econòmica
actual i el no endeutar-se i continuar mantenint el pagament que a hores d'ara suporta
l'Ajuntament, o suportaria en cas de no renegociar el deute obligaria a optar clarament
entre una política de no fer res per a no tenir més endeutament o una política de
restricció on caldria prioritzar i restringir despeses, i això implicaria necessàriament la
reducció de serveis, i inclús prestar serveis de pitjor qualitat per als ciutadans i restringir
el tema de les inversions, amb la qual cosa es perdria el tren de desenvolupament que
tenen per davant, per a dur a aquesta ciutat a un considerable endarreriment respecte a la
dinamització que altres ciutats, amb característiques semblants, estan duent endavant.
Aquesta política d'equilibri és la que han intentat explicar en aquests Pressupostos i
efectivament la solució de renegociar el deute és l'única que han trobat possible. Al Sr.
García i Felipe li agraeix les floretes manifestades tot i que després els haja desfet a colps.
Li diu el mateix que al Sr. Cortés, perquè no van a entrar a comparar la gestió del seu
mandat amb l'actual, ja que van ser les urnes qui van revalidar la gestió de cadascú. No
obstant això, vol puntualitzar alguns temes perquè queden clares les afirmacions. Haurà
d'explicar en què es basen per no creure's la previsió de 170 milions en l'impost de
circulació de vehicles, ja que en l'any 1991, per aquest concepte es van contraure
154.300.000 pessetes, després s'està parlant d'un increment del 6'5% i aproximadament
un altre punt de noves altes, percentatges que no són, en absolut, disbaratats. Pel que fa a
l'IAE , aconsella que examinen la matrícula que ha tramès Hisenda, confeccionada sobre
la base dels acords d'aquest Ple, i podrà comprovar-se que s'està dins dels límits calculats
per Hisenda. A més li assenyala que l'any passat la llicència fiscal que era l'impost
anterior a l'IAE, tenia contrets 164 milions de pessetes. Pel que fa a l'impost de
construccions, efectivament és molt més alt, perquè s'ha previst la quantitat que haurà de
pagar Galme per la ubicació de les seues instal .lacions i que representarà diverses
decenes de milions de pessetes. L'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana va a permetre
dinamitzar una sèrie de sectors que es mantenien en suspens. El tema d'Ingruinsa ja es va
debatre i s'exposaren els distints punts de vista, però continuen creient que la
dinamització d'un parc industrial a Sagunt que puga posar en marxa ràpidament empreses
que generen ocupació és un aspecte positiu que cal valorar com a important, tot i que
també cal tenir en compte la valoració econòmica que es va fer, i calibrar totes dues

coses: la quantitat de diners obtinguda i la importància social de l'arribada d'empreses que
generen llocs de treball.
Respon al Sr. García i Felipe que els Pressupostos d'enguany tenen més ingressos i
que la pressió fiscal ha estat moderada, ja que tots els epígrafs que configuren la pressió
fiscal, tret de l'IAE, van ser aprovats per unanimitat de tots els grups presents, o per
àmplies majories, el que significa que hi hagué un ampli consens de tots els grups. Al Sr.
Campoy, en primer lloc, li agraeix el vot a favor d'uns Pressupostos que efectivament
pretenen mantenir aquests criteris de progrés de cara al futur, assumeix part dels seus
criteris però amb matisacions, ja que s'han comès errors en la forma de governar que
estan disposats a rectificar, però li aclareix que la via de consens no s'aconsegueix
simplement perquè l'equip de govern ho intente, si no hi ha voluntat per part de
l'oposició, de ser receptiva, i tots saben que en aquest hemicicle hi ha grups que no són
receptius a cap tipus de negociació. Està d'acord que no es pot continuar més temps
sense Pressupost i tampoc en el clima de crispació que s'ha pogut viure en aquest
Ajuntament, i per això mateix no era el moment, ni haguera estat positiu per als ciutadans
celebrar el Ple dels Pressupostos en aquest clima. Pel que fa al deute públic, coincideix
totalment en el fet que s'ha intentat aquest equilibri entre el social i les inversions
necessàries. Per últim, al Sr. Llorens li agraeix que després de la reflexió i de les dades
que ha manejat, haja arribat a la conclusió que cal renegociar el deute, i quant a
l'aplicació de romanents de l'any anterior, ja ha contestat l'interventor. A més, tots
convindran que si es demanen 364 milions de crèdit dels quals 300 estan destinats a una
única partida, la capacitat real de diners que es pot manejar és molt limitada.
El Sr. CAMPOY coincideix amb el Sr. Almor en el fet que a vegades es creen
climes de discòrdia que no afavoreixen la defensa dels interessos dels ciutadans, fins i tot
a vegades, com en el tema de la Caixa d'Estalvis, són propiciats per l'equip de govern que
evidencia prepotència i entrebanca que es puga arribar a un consens amb tos els grups.
Lamenta que no hagen estat capaços de superar això i es planteja l'aprovació dels nous
Pressupostos en aquest clima de crispació, de desídia, negligència i altres qüestions. Per
tant, ell assumeix la responsabilitat que li pertoca com a tercer grup de l'oposició, però en
tot cas hi ha altres grups que hauran d'assumir la responsabilitat de forma proporcional.
També diu que hi hagueren propostes d'arribar a governs de concentració amb la
participació de tots els grups en l'equip de govern, però l'equip de govern no ho acceptà.
EU entén que s'hagen de votar favorablement aquests Pressupostos, perquè es compleix
el programa electoral en àrees específiques. Quan EU diu que apostarà per la promoció
d'ocupació, està parlant d'una ciutat pròspera i solidària, que davant el retall del Govern
central, aprove 300 milions per a la desocupació. Quan aposten en el programa per una
ciutat pròspera i solidària estan parlant de recuperar l'entramat humà, i això significa
aprovar un conveni de restauració del nucli històric i del nucli antic, conseqüència del
desenvolupament del PGOU. També es possibilita la creació, dins de la partida dels 300
milions, de llocs de treball no qualificats, alguns tècnics i administratius i més de 100
llocs no qualificats. A més, cal tenir en compte els compromisos adquirits prèviament i ja
convinguts amb l'INEM, i inclosos en el Pressupost municipal: enjardinament del riu
Palància, suport tècnic-administratiu, aportació municipal a les obres subvencionades
durant l'any 1992, societats anònimes de gestió i iniciatives locals d'ocupació per
aproximadament 50 milions de pessetes, rehabilitació de determinats carrers de Sagunt i
del nucli antic del Port, i ronda i excavacions arqueològiques. EU vol millorar
l'administració, modernitzar-la i això necessita d'un pla informàtic, un control

d'expedients administratius i posar en marxa el SICAL, agilitar la gestió d'aigües, etc.,
perquè després això es tradueix en diners.
Aclareix que aquests Pressupostos no són per donar el suport al PSOE, sinó per
posar els interessos dels ciutadans per davant dels interessos dels grups i els partits. I en
aquest sentit aposta perquè hi haja una selecció de recollida de fem, per cedir els terrenys
de la Residència Assistida per a minusvàlids psíquics i físics, perquè la joventut d'aquest
poble tinga 5 milions més en biblioteques. En definitiva, per la relació i la interlocució
social. Està en condicions d'afirmar que aquests Pressupostos preveuen una part
important d'EU, però no perquè els ha fet els PSOE, sinó perquè hi han inclòs algunes de
les seues reivindicacions.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que el Sr. Campoy s'ha passat en demanar el
vot de l'oposició, i intentar convèncer-los de les magnituds que té aquest Pressupost.
Recorda al Sr. Almor les crítiques a l'últim Pressupost redactat per la corporació
anterior: criticava els 160 milions de l'Impost de Vehicles, i ara en posen 170; criticava
els 115 milions en obres, i ara en posen 180. Evidencia que aquests Pressupostos estan
calculats sobre els de 1991 i que s'està augmentant l'endeutament quan en aquell temps
considerava excessiva la quantitat de 2.970 milions en deutes. Quant al conveni
d'Ingruinsa, no té més remei que posar l'accent en el tema, ja que no es pot defensar la
renegociació del deute quan s'ha renunciat a més de 500 milions de pessetes que
representaven per a aquesta empresa afrontar les obligacions urbanístiques per a poder
posar en marxa el parc industrial, i això a pesar de ser una empresa filial de l'INI, ja que
els seus fins són de lucre i per tant pretenen traure una rendibilitat al solar que deixà Alts
Forns del Mediterrani, l'Ajuntament ha d'ingressar en les arques com més diners millor, i
evitar d'aquesta manera acudir a una renegociació que el pot hipotecar. Pregunta al Sr.
Almor si veritablement en el Pressupost d'ingressos està consignada la subvenció
INI-IRA i en quina partida està consignada. També li recorda que el dia 30 de desembre
s'aprovà una moció d'EU per a consignar una partida pressupostària d'ajuda al tercer
món, i li pregunta en quina partida està consignada.
El Sr. CAMPOY assegura que si alguns regidors s'assabentaren dels temes
s'haurien adonat que hi ha una quantitat de diners per a un programa de solidaritat.
Manifesta que no va a caure en l'error d'entrar en la desqualificació ni personal ni
política. Li ha semblat que fins ara algú estava debatent els Pressupostos sense
conèixer-los, cosa que li dóna una idea de la dimensió política que alguns tenen, ja que és
lamentable que s'arribe al Ple amb la idea preconcebuda de votar que no, tot i que el
programa d'inversions preveja el programa electoral del seu grup.
El Sr. CORTÉS contesta al Sr. Almor que no s'ha equivocat de debat, ja que s'ha
plantejat una renegociació del deute que pot significar, dins de quatre anys, un
endeutament de prop de 4.000 milions de pessetes i pagar en quatre anys 1.000 milions
de pessetes d'interessos. Està d'acord amb el Sr. Campoy que no és un mal Pressupost,
però hipoteca el futur de Sagunt. Reitera que en les mateixes circumstàncies econòmiques es va dur a terme una política progressista que si es vol es pot explicar. Per tant,
dir que no hi ha una altra solució és una mica atrevit, principalment quan s'han deixat de
cobrar 500 milions de pessetes, quan hi ha 200 milions de pessetes d'aigua sense cobrar,
quan es fa una operació de Tresoreria de 150 milions, quan s'han dilapidat 600 milions de
pessetes en un any, es pregunta si la gestió no compta i si el que es pretén és solament
endeutar l'Ajuntament sense intentar millorar la gestió.

El Sr. ALMOR explica que la subvenció de l'IRA no està inclosa en els
Pressupostos, perquè el tema de les subvencions d'altres organismes es pot fer per
generació de crèdits quan es quantifique la quantitat. Pel que fa a l'ajuda al tercer món,
aclareix al Sr. García i Felipe que en l'expedient de modificació de crèdits figura un
programa de solidaritat de 10 milions de pessetes, amb la qual cosa es compleix l'acord
plenari del 30 de desembre de 1991.
Atès que el projecte de Pressupost de 1992 conté despeses d'inversió amb un total
de 504.174.587 PTA.
Atès que per a possibilitar la realització eficaç del Pressupost i alhora justificar les
consignacions de l'estat de despeses, cal aprovar les memòries valorades i els projectes
de les obres d'infrastructura i construcció o millora d'edificis municipals.
Atès que també és procedent l'aprovació dels pressupostos confeccionats per a la
determinació de les despeses de maquinària i equip d'oficina, així com els d'inversió en
béns patrimonials.
D'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, amb 12
vots a favor del PSOE i del Sr. Campoy; 10 vots en contra del CIPS, el Sr. Pelaez i el
CDS; i 3 abstencions de la Sra. Alepuz, el Sr. García i Ortín i el Sr. Llorens, ACORDA:
Aprovar les despeses següents, incloses en el capítol 6è del projecte de Pressupost
Municipal per a 1992:
1.- Infrastructura
- Obres invers. promoció ocupació...................... 300.000.000'- Via internuclis, 1a fase....................................... 81.000.000'- Obertura 3 d'Abril i altres obres d'infrastructura.. 55.000.000'- Reparació camins agrícoles................................ 7.973.587'2.- Edificis
- Clausura antic abocador....................................... 3.000.000'- Programa medi ambient i mant. instal.lac. mpals..... 33.000.000'3.- Maquinària i equip
- Adquisició vehicles aigua....................................... 5.400.000'- Equipaments adm. general.................................... 2.301.000'- Equipaments seguretat..........................................
500.000'- Equipaments urbanisme........................................ 2.000.000'- Convenis, contractes asses. i ordenança activitat... 14.000.000'5

REFINANÇAMENT DEUTE BANC CRÈDIT LOCAL.
Atesa la necessitat de disposar de recursos econòmics suficients que permeten el
normal desenvolupament de les activitats municipals i l'atenció a les inversions públiques
locals, en vista de l'existència d'una càrrega financera del 20'12%, i atès que es considera
convenient un refinançament del deute vigent amb el Banc de Crèdit Local al 30 de juny
de 1992, i refondre en una sola les múltiples operacions financeres existents.

Vist el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, amb 12 vots a
favor del PSOE i el Sr. Campoy; 12 vots en contra del CIPS, la Sra. Alepuz, el Sr.
García i Ortín, el Sr. Pelaez i el CDS; i 1 abstenció del Sr. Llorens, ACORDA:
No aprovar la proposta de renegociació del deute amb el Banc de Crèdit Local.
6
PETICIÓ PRÉSTEC FINANÇAMENT INVERSIONS INCLOSES EN
PRESSUPOST MUNICIPAL 1992.
Vist l'informe de la Intervenció de Fons sobre el concert d'una nova operació de
crèdit per a finançar despeses extraordinàries d'inversió, incloses en el Pressupost
Municipal de 1992 i atès que es tracta d'una operació a llarg termini, de les autoritzades
en l'art. 50-2-b) de la Llei 39/1988 de 28 de desembre; atès que amb la subscripció de
l'operació proposada no s'ultrapassa l'índex d'endeutament autoritzat per l'art. 54-3 de la
Llei 39/1988.
Vist el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, amb 11 vots a
favor del PSOE i el Sr. Campoy; 12 vots en contra del CIPS, el Sr. García i Ortín, la Sra.
Alepuz, el Sr. Pelaez i el CDS; i 1 abstenció del Sr. Llorens, ACORDA:
No aprovar el concert de l'operació de crèdit proposada.
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APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL PER A 1992.
Vist que no han estat aprovats els dos punts anteriors de l'ordre del dia i atès que
el préstec es sol.licitava per a finançar inversions de 1992, i que l'amortització del deute
pendent amb el Banc de Crèdit Local no està prevista en el Pressupost.
A petició del Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE,
CIPS, EU, PP i CDS, 1 vot en contra del Sr. Campoy (EU) i 1 abstenció del Sr. Llorens
(PP), ACORDA:
Retirar de l'ordre del dia l'expedient esmentat.
8
APROVACIÓ EXPEDIENT 1/91 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOST MUNICIPAL.
A petició del Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE,
CIPS, EU, PP i CDS, 1 vot en contra del Sr. Campoy (EU) i 1 abstenció del Sr. Llorens
(PP), ACORDA:
Retirar l'expedient esmentat de l'ordre del dia.
9
APROVACIÓ EXPEDIENT 1/92 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOST FUNDACIÓ DE CULTURA.
A petició del Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE,
CIPS, EU, PP i CDS, 1 vot en contra del Sr. Campoy (EU) i 1 abstenció del Sr. Llorens
(PP), ACORDA:
Retirar l'expedient esmentat de l'ordre del dia.
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APROVACIÓ OFERTA DE TREBALL PÚBLIC.
Vist que no ha estat aprovat el Pressupost Municipal, i atès que l'oferta de treball
públic ha d'incloure les places vacants "pressupostades", a petició del regidor d'Hisenda,
Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE, CIPS, EU, PP i CDS,
1 vot en contra del Sr. Campoy (EU) i 1 abstenció del Sr. Llorens (PP), ACORDA:
Retirar l'expedient esmentat de l'ordre del dia.

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

