ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA TRENTA DE JUNY DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia trenta de juny de mil nou-cents noranta-dos, a les
divuit hores i deu 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 Salvador Alfonso i Zamorano, a fi de celebrar-hi sessió ordinària del Ple de la
Corporació, en primera convocatòria, es fa constar que el Sr. Pelaez i el Sr. Alonso
s'incorporen a la sessió durant el debat del punt número tres de l'ordre del dia, a les 19
hores i 15 minuts, i a les 19 hores i 17 minuts, respectivament.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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APROVACIÓ DE L'ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
El primer punt de l'ordre del dia se sotmet a votació i s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació dels esborranys de les actes corresponents a lasessió plenària ordinària que
tingué lloc el dia 26 de febrer de 1992, i de les dues corresponents a la sessió ordinària i
extraordinària que tingueren lloc el dia 31 de març de 1992.
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DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.
D'acord amb el que disposa l'article 53.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, s'informa el Ple de l'Ajuntament de totes les resolucions de l'Alcaldia
adoptades a partir de les que es donà compte en l'anterior sessió plenària ordinària del dia
26 de maig de 1992, segons la relació següent:
MES DE MARÇ DE 1992
DIA 16:
-Aprovació liquidació i abonament tribunal qualificador plaça arquitecte-tècnic
aparellador 3 i 8 d'octubre de 1991.
DIA 18:
- Aprovació relació núm. 19 de despeses 7.650.843 PTA.
MES D'ABRIL DE 1992
DIA 22:
- Llicència d'obres reparació de forjat c/ Luis Cendoya, 52. Expt. 353/92.
DIA 29:
-Tancament activitat de pub c/ Verge del Losar, 12. Expt. 132/87.
DIA 30:
-Assignació a Fca. Roldán Felipe 6.000 PTA mensuals per secretaria delegada del
Consell del Gabinet Municipal de Premsa.

MES DE MAIG DE 1992
DIA 4:
- Tancament activitat bar-club, c/ Cid, 4. Expt. 15/87.
- Tancament activitat pub av. Camp de Morvedre, 18. Expt. 167/89-V.
-Denegació llicència obertura activitat emmagatzematge de productes dietètics.
Expt. 82/91-I.
DIA 5:
- Exposició pública instal.lació serveis de temporada.
DIA 6:
-Denegació llicència obertura venda a la menuda de peces de vestir per a xiquets,
c/ Concepció Arenal, 8. Expt. 13/91-I.
DIA 7:
-Concessió llicència venda a la menuda articles de regal. C/ Horts, 45. Expt.
140/89-I.
-Concessió llicència venda a la menuda cristall i vidre pla, c/ Alorco, 40. Expt.
12/91-I.
DIA 8:
- Concessió llicència activitat estanc, av. País Valencià, 33. Expt. 117/90-I.
- Concessió llicència activ. quiosc, c/ Vallaeta, 1. Expt. 21/92-I.
DIA 11:
- Aprovació despesa i ordre de pagament 61.200 PTA jornalers agrícoles.
- Concessió llicència activ. bar, av. Hispanitat, 38. Expt. 267/84.
- Denegació llicència activ. dipòsit criogènic per a hidrogen líquid. Expt. 71/85.
DIA 13:
-Abonament a Fco. Santibáñez Sánchez 1.200 PTA per endarreriments de
desplaçament.

-Abonament diferència a Fco. Vte. López García en concepte de complement
específic.
- Denegació prima sol.licitada per col.lectiu d'agents i encarregats censals.
DIA 14:
-Concessió llicència agència d'assegurances, av. Camp de Morvedre, 157. Expt.
37/92-I.
DIA 15:
- Llicència ocupació via pública av. Camp de Morvedre amb c/ Pare Azzati.
- Llicència ocupació via pública pl. Ibèrica.
- Fer pública llista d'admesos i exclosos convocatòria lector de comptadors.
- Fer pública llista d'admesos i exclosos convocatòria subalterns.
-Alçament del tancament activitat pub "Personal", c/ Verge del Losar, 12. Expt.
132/87.
- Incoació d'expt. de declaració de ruïna c/ Trovador, 12. Expt. 432/92.
-Designació al Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos instructor de l'expt. d'infracció i
sanció urbanística. Expt. 552/86.
-Designació al Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos instructor de l'expt. d'infracció i
sanció urbanística. Expt. 138/87.
DIA 17:
-Concessió provisió de fons de 50.000 PTA a José A. Soriano Tovar per
assistència a fira-mostrari.
DIA 18:
- Contracte a Carlos Vicente Molés Marco.
- Autorització assistència a curs a Desamparados Sifre Alberola.
- Concessió llicència venda a la menuda de roba, c/ Alfambra, 2. Expt. 30/92.
- Incoació expt. sancionador a SAUSA, per deficiència del servei.
- Incoació expt. sancionador a SELESA per deficiència del servei.
- Reposició en voluntària de conceptes i contribuents. Expt. REPV/92.
- Devolució quantitats ingressades indegudament. Expt. DEV/92.
- Aprovació relació núm. 16 de despeses 7.600.488 PTA.
-Designació del Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos instructor de l'expt. d'infracció i
sanció urbanística. Expt. 221/87.
DIA 19:
- Llicència ocupació via pública carrer de València, 60.
- Llicència ocupació via pública carrer del Treball, 20.
- Llicència ocupació via pública carrer de la Raseta, 2.
-Abonament 13.800 PTA a Jesús Carmona Bustos per dedicació especial en
Comissió Informativa d'Activitats.
- Abonament a Amparo Cristín Martínez 113.120 PTA per endarreriments.
-Desestimació reclamació d'Isidoro Peiró Velez per bonificació habitatge protecció
oficial. Expt. 176/91.
- Deixar sense efecte l'anul.lació de la Resolució 20-1-92. Expt. 289/91.
-Manteniment signatures titularitat, terminis i impostos d'exercici 1988. Expt.
581/91.
- Anul.lació liquidacions. Expt. 288/92.
DIA 20:
- Llicència ocupació via pública carrer de la Verge del Carme, 3.
- Llicència ocupació via pública carrer del Cap Moraira.
- Llicència ocupaicó via pública carrer de Churruca.

- Incoació expt. sancionadors a SAUSA per deficiències del servei.
DIA 21:
- Llicència ocupació via pública carrer de la Llibertat, 59.
- Llicència ocupació via pública carrer de Granados, 6.
- Llicència ocupació via pública carrer de l'Ametler, 28.
- Efectuar pagamnet PER corresponents a maig i juny.
- Aprovació notificació liquidació quotes serveis municipals mes de març.
-Concessió llicència activ. oficina bancària av. Camp de Morvedre, 95. Expt.
7/90-I.
- Desprecintat d'habitatges planta baixa c/ Llibertat, 39 i 41. Expt. 315/92.
- Anul.lació rebut IBI rústica. Expt. 181/92.
- Substitució punt 2n. de Resolució 27/3/92. Expt. 183B/92.
DIA 22:
- Canviar hora de celebració de sessió ordinària Ple mes de maig.
- Nomanament membres tribunal qualificador auxiliars I. Turística.
-Abonament 107.279 PTA a Eugenio González Tajuelo per diferències retributives
del complement específic.
- Sol.licitar subvenció Conselleria Administració Pública polígon industrial SEPES.
- Efectuar pagament salaris assistents curs TIS de jardineria.
- Anul.lació quotes distints exercicis. Expt. 424/92.
- Efectuar canvi titularitat vehicle V-5262-O. Expt. 432/92.
- Efectuar alta registre vehicles V-0674-Y.
- Devolució Miguel Jarga Escolano per satisfer 3r i 4t trimestre. Expt. 390/92.
- Devolució José Arcas Giménez per satisfer 2n, 3r i 4t trimestre. Expt. 397/92.
-Acumulació de sol.licituds Impost Vehicles Tracció Mecànica per a resolució.
Expt. 415, 434, 429, 428, 417, 416, 400, 393/92.
-Desestimació petició Antonio Latasa Sanz exempció IVTM V-6120-DY. Expt.
379/92.
-Concessió exempció IVTM Mª Àngeles Couñago Fernández V-0783-DZ. Expt.
389/92.
-Concessió exempció IVTM Mª Carmen Coronado Adelantado. V-7574-DY.
Expt. 409/92.
-Anul.lació quota exercici 1992, Fco Gómez Caja IVTM. V-0508-DV. Expt.
1401/91.
-Anul.lació quota exercici 1990 Manuel Gil Julián IVTM. V-3909-I. Expt. 374/92.
-Anul.lació quota exercici 1992 Carmen Arnau Cebrián IVTM. V-8757-T. Expt.
378/92.
- Anul.lació quotes Jaime Biosca Belda IVTM. Expt. 383/92.
- Anul.lació quota 1992 IVTM. A-9454-S. Expt. 387/92.
- Devolució Adela Giménez Giménez IVTM. V-8268-AL. Expt. 392/92.
- Anul.lació quota 1992 V-3536-DT. Expt. 395/92.
- Anul.lació quota 1992 Emilio Fuentes Pérez. Expt. 399/92.
- Anul.lació quota Ángel de Haro Pérez. Expt. 408/92.
- Desestimaicó anul.lació IVTM. V-3983-N. Expt. 408/92.
- Anul.lació quotes Josefa Sáez Hernández. Expt. 419/92.
- Anul.lació José Herrero D'Ocón ciclomotor núm. 12.820. Expt. 421/92.
- Anul.lació quota 1992 V-1455-AD. Expt. 431/92.
- Acumulació sol.licituds IVTM. Expts. 376, 385, 401, 425, 423, 420/92.
- Anul.lació quotes IVTM. Expts. 436, 427, 388, 380, 377/92.

- Taxa atorgament de llicències urbanístiques. Expt. 476/92.
- Aprovatòria núm. 16 liquidacions ingressos directes.
- Aprovatòria núm. 17 liquidacions ingressos directes.
DIA 23:
- Llicència ocupació via pública, c/ Papa Joan XXIII, 10.
DIA 25:
- Concessió permís a Antonio Pacheco Martínez canvi de domicili.
- Concessió permís a Pilar Navarro Català canvi de domicili.
- Deixar sense efecte Resolució 11-5-92.
- Efectuar pagament de la PER, al principi de cada mes: jun., jul. i ago.
-Concessió a Emilia Ramos Ramírez llicència activitat cafeteria-pub, av. 9
d'Octubres, 146. Expt. 90/90-C.
-No admetre a tràmit llicència act. exposició, venda i taller de motoc., c/ Sant
Pere, cant. c/ Verge de Lourdes. Expt. 32/91-C.
- Atorgament termini 15 dies aportació nou projecte tèc. Expt. 125/91-C.
- Incoació expt. sancionador a SAUSA per deficiències del servei.
-Llicència d'obres reparacions interior habitatge c/ Trovador, 41-1-2n. Expt.
1154/91.
- Llicència obres substituc. porta carrer LLarg, 47. Expt. 235/92.
- Llicència obres reparació bany, c/ Nou, 13.1. Expt. 28/92.
- Llicència obres substitució alicatat av. Sants de la Pedra, 111.3.1. Expt. 248/92.
- Llicència obres reparació balcons c/ Verge del Losar, 91. Expt. 405/92.
- Llicència obres alicatament i pintura c/ Sant Pere, 79. Expt. 170/92.
-Expt. declaració ruïna c/ Menéndez Pelayo, 13 i 15 c/ Concepción Arenal, 23 i
25. Expt. 317/92.
- Anul.lació rebuts IBI-Urbana 1990. Expt. 290/92.
- Aprovació expt. 5/92 incorporació crèdits a càrrec al romanent de Tresoreria.
-Sobreseïment de les actuacions que se segueixen a Jorge Cartier Sánchez, com a
director tècnic de les obres. Expt. 139/89.
- No prendre en consideració al.legacions formulades. Expt. 547/88.
DIA 26:
-Delegació en el Tinent d'Alcalde Rafael Tabarés i Seisdedos atribucions per l'art.
49 de Reglament d'Expropiació Forçosa.
- Llicència ocupació via pública av. Doctor Palos, 5.
- Abonament a Cristóbal López Andrés 6.819 per difer. c. específic.
-Abonament a Francisco Crispín Sanchis 26.100 i 19.750 PTA per dietes i
quilometratge.
- Abonament 91.304 PTA a Juan A. Ramírez Fuster per paga estiu.
-Llicència obres reparació sortints i crostaparats c/ Pare Pellicer, 20. Expt. 450/92.
-Llicència obres eliminació tabic i alicatament cuina c/ Catalunya, 26-1. Expt.
988/91.
-Llicència obres reparació interior de desguàs c/ Concepción Arenal, 82. Expt.
252/92.
- Llicència obres emblanquinat de façana urb. Malvasur, 20. Expt. 1109/91.
-Llicència obres substit. alicatament neteja av. Sants de la Pedra, 28-6. Expt.
321/92.
- Llicència obres reparació cornisa balcó immoble c/ Verge del Losal, 26. Expt.
237/92.
- Llicència obres alicatament façana c/ Astúries, 38. Expt. 350/92.

- Llicència obres col.loc. sòcol i brancals av. País Valencià, 59. Expt. 211/92.
-Concessió termini 30 dies propietaris c/ Armergol, 2 per a inici obres. Expt.
1305/89.
-Concessió termini 30 dies propietari c/ Cavallers, 24 per a inici obres. Expt.
266/92.
- Liquidació IVT Mecàn. V-6525-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-83966-VE.
- Liquidació IVT Mecàn. V-0836-EC.
- Liquidació IVT Mecàn. V-3295-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8265-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-5283-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-6764-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-3297-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8761-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-9014-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-2315-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-5042-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8976-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-5043-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8652-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-5804-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-7519-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-1306-EC.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8231-EB.
- Liquidació IVT Mecàn. V-4266-DZ.
- Liquidació IVT Mecàn. V-8635-EB.
- Anul.lació rebuts i emissió liquidacions. Expt. 140/92.
DIA 27:
- Concessió a José Más Jurado tràmit d'audiència de 15 dies. Expt. 8/92-C.
-Concessió llicència act. venda i exposició aparells sanitaris c/ Vall d'Albaida,
47-B. Expt. 40/92-I.
-Estimació petició Joaquín Aranda Raga contra liquidació 1.526/91, impost de
plus-vàlua.
-Rectificació d'errades impost plus-vàlua. Expt. 1699, 1671, 1662, 1450, 1508 i
1489/91.
-Reposició en voluntària de llicència fiscal 1990. Fco. Torres Gallach. Expt.
356/91.
- Concessió termini de 30 dies per inici d'obres c/ Cervantes, 24. Expt. 26/92.
DIA 28:
- Llicència ocupació v. pública av. 9 d'Octubre, 18.
- Llicència ocupació v. pública c/ Gilet amb Mariano Mestre.
- Paralització obres c/ Rei Sant Lluís, 19.
- Paralització obres c/ Serra Cazorla, 12.
- Paralització obres av. Hispanitat, 25-2n-6a.
- Paralització obres c/ Serra Cazorla, 14.
- Paralització obres pol. B-2, SO parc. 2, Almardà.
- Paralització obres c/ Pedro Cartagena, 19.
-Cobrament recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes. Expt.
PAGAR/92.

-Sobreseïment actuacions de l'expt. d'infracció i sanció urbanística que se segueix
contra Perforacions MG Expt. 43/86.
-No prendre en consideració al.legacions formulades. Expt. 1103/89.
DIA 29:
- Llicència ocupació v. pública c/ Poetra Llombart, 150.
- Llicència ocupació v. pública c/ Gómez Ferrer, 74.
-Concessió a Emilia Sánchez Almecija i Vicente Peruga Gimeno 80.000 PTA en
concepte de c. de productivitat.
-Contracte a Desamparados Ridaura Ripollés i Juan B. Estrada com a auxiliars
d'Informació Turística.
-Cessament amb efecte de 31 de maig de Carlos Chiner Rozalén comguàrdia de la
Policia Local i nomenament d'Alberto Raimundo Martínez.
-Concessió permís a Fco. Santibáñez Sánchez i Manuel Martínez López a curs
manteniment instal.lacions.
-Deixar sense efecte productivitat per resolució 5-3-92 a Miguel A. Gómez
Hernando.
- Reconeixement serveis prestats com a arquitecte a Enrique Tort Viñals.
-Reconeixement serveis prestats com a auxiliar de redacció a Carlos Vicente
Molés Marco.
-Aprovació provisió de fons de 30.000 PTA a Manuel Chover Lara, que cobresca
les despeses de visita a Aranjuez.
- Desestimació recurs de reposició Amparo Ramos Alfonso. Expt. 59/91-CT.
- Incoació expt. de ruïna zona Clot del Moro.
-Anul.lació rebut núm. 47 preu públic ocup. terreny ús públic amb taules i cadires.
Expt. 349/92.
- Aprovatòria núm. 17 liquidacions per ingressos directes.
- Aprovatòria núm. 18 liquidacions per ingressos directes.
- Aprovatòria núm. 19 liquidacions per ingressos directes.
MES DE JUNY DE 1992:
DIA 1:
- Concessió permís a Fca. Sanchis Máñez per canvi domicili.
- Reconeixement serveis prestats a Luís Madrid Julve.
-Aprovació provisió de fons de 133.200 PTA a Salvador Vilalta i Mor per viatge
oficial a Brussel.les.
- Autorització ocupació terrenys zona marítim terrestre.
-Llicència d'obres substitució alicatament cuina i neteja c/ Isabel II, 10. Expt.
348/92.
- Llicència d'obres alicatament cuina i neteja c/ Verge Dolors, 11. Expt. 361/92.
- Llicència obres alçament teules c/ Mestre Granados, 19. Expt. 397/92.
-Llicència obres picat, emblanquinat i pintat façana, c/ Ben Montel, 1. Expt.
306/92.
- Llicència obres reparació goteres terrassa pl. Algepsar, 2. Expt. 433/92.
- Llicència obres alicatament neteja c/ Alorco, 31. Expt. 388/92.
-Llicència obres reparació canal recollida d'aigua pluvial c/ València, 42. Expt.
396/92.
- Llicència obres substitució porta c/ Vicent Fontelles, 11. Expt. 358/92.
- Llicència obres substitució porta c/ València, 47-B-esq. Expt. 1107/92.
- Llicència obres reparació comú c/ Sant Pere, 86-2-7. Expt. 368/92.

- Llicència obres enderroc i col.locació alicatament c/ Horts, 51-1. Expt. 334/92.
- Llicència obres substitució enrajolat c/ Pablo Iglesias, 45-1-6. Expt. 356/92.
- Paralització obres a IV Planta al costat torre refriger. energies.
- Paralització obres c/ Trovador, 50.
- Paralització obres pol. B-2, SO parc. 2 Almardà.
- Paralització obres pol. 91, parc. 2.
- Paralització obres carretera Sagunt-Burgos, Km 3.
-Anul.lació rebut núm. 3 preu públic aprofitament domini públic instal.lació
quioscos en vies públiques.
-Devolució a José Moya Sánchez 2.950 PTA per acreditar carta de pagament.
Expt. 465/92.
-Estimació sol.licitud de Juan Sánchez Amores taxes unificades propietat urbana.
Expt. 463/92.
- Rectificació punt 2n de Resolució 13-4-92. Expt. 123/92.
- Desestimació reclamació a Ampra Cebria Segarra. Expt. 236/92.
- Anul.lació rebut de c. rústica expt. 307/92.
- Aprovació relació núm. 17 de despeses 2.971.593 PTA.
DIA 2:
-Concessió llicència activ. servei de reportatges de vídeo amb galeria c/ Camí
Reial, 32. Expt. 55/90-I.
- Desestimació recurs reposició Ramón Mora Silla. Expt. 153/91-S.
-Concessió llicència activ. venda a la menuda roba c/ Luís Cendoya, 23. Expt.
9/92-I.
- Concessió llicència activ. venda a la menuda c/ Sant Pere, 25. Expt. 18/91-I.
- Traslladar còpia íntegra de Resolució al Sr. Mendez Belmonte. Expt. 315/92.
-Estimació sol.licitud Josefa Palación Cabo per taxes unificades propietat urbana.
Expt. 487/92.
-Aprovació inclusió padró vehicles d'altra IVT Mecàn. 1r trimestre 1992. Expt.
485/92.
- Devolució a Carmen Casino Alcaide IBI Rústica 1991. Expt. 553/91.
- Anul.lació liquidacions CT Urbana 1985 i 86. Expt. 308/92.
DIA 3:
- Nomenament tribunal qualificador socorristes platges.
- Nomenament tribunal qualificador metges platges.
-Concessió a Carles M. Martínez i Persis permís un dia per matrimoni d'un
familiar.
-Denegació petició ús provisional actv. venda a l'engrós de material de
construcció, av. Mediterrani. Expt. 125/91-C.
- Incoació expt. sancionador a SAUSA per deficiències servei.
-Estimació sol.licitud Consuelo Márquez Bonanad taxes activ. comercials i
industrials. Expt. 550/92.
- Anul.lació liquidació. Expt. 17/91.
- Anul.lació rebuts IBI Urbana. Expt. 451/91.
DIA 4:
-Abonament 5.244 PTA Enrique Hernández Blasco per substitució lloc treball
oficial supervisor d'enllumenat.
-Atorgament gratificacions per serveis especials i extraordinaris: Departament P.
Local i Trànsit.

-Atorgament gratificaicons per serveis especials i extraordinaris: Departament P.
Local.
-Denegació llicència activ. frabricació de joies i articles de metalls preciosos, av. 9
d'Octubre, 90.
-Acumulació expts. taxes unificades propietat urbana i act. comercials i industrials.
Expt. 489 i 490/92.
- Devolució recàrrec cobrat indegudament. Expt. 372/91.
- Anul.lació rebuts c. territorials urbana. Expt. 583/91.
- Anul.lació rebut IBI Urbana. Expt. 310/92.
- No prendre en consideració al.legacions. Urbanisme. Expt. 33/89.
DIA 5:
- Llicència ocupació v. pública c/ Escalante, 10.
- Llicència ocupació v. pública c/ M. Granados, 2 amb F. Collado, 12.
-Denegació llicència act. magatzem electrodomèstics al soterrani passatge Vicent
Moliner. Expt. 11/92-C.
- Estimació sol.licitud sobre impost de publicitat. Expt. 517/92.
DIA 8:
- Desestimació recurs de reposició. Expt. 42/91-CT.
- Desestimació recurs de reposició. Expt. 66/91-I.
- Paralització obres av. País Valencià, 12-1r.
-Anul.lació liquidacions núm. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a l'efecte
d'escorxador. Expt. 549/92.
-Devolució de 78.500 PTA a Morvedre Promociones, SA per acreditar haver-les
ingressat. Expt. 256/91.
-Desestimació devolució de 100.000 PTA en concepte de fiança per taxa de
llicències urbanístiques. Expt. 263/87.
- Anul.lació rebuts. Expt. 104/92.
- Deixar sense efecte notificació a Manuel Ruiz García. Expt. 432/92.
DIA 9:
- Llicència ocupació v. pública, c/ Menorca.
-Requeriment de J. Carlos Chicher Rozalén per a reintegrar 10.432 PTA per
concessió de bestreta reintegrable.
-Concessió permís per matrimni familiar a Antonio Comeche Martínez.
-Concessió permís a Juan A. Morote Tebar per canvi domicili.
-Modificació Resolució 3-6-92.
-Llicència obres reparació balcons av. 9 d'Octubre, 110. expt. 457/92.
-Llicència obres realització armaris encastats c/ Torres Torres, 14-7. Expt. 408/92.
-Llicència obres substitució finestra i porta av. Hispanitat, 25-6. Expt. 417/92.
-Llicència obres substitució finestra i porta c/ Espronceda, 35. Expt. 238/92.
-Denegació llicència obres canviar tabic, c/ Concepción 114. Expt. 1169/92.
-Llicència obres reparació comú i sostre c/ Fornàs, 39-B. Expt. 401/92.
-Llicència obres obertura de buit en baix, c/ Lope de Vega, 10. Expt. 409/92.
-Completar Resolució 1-6-92 i autorització ocupació terrenys zona marítima.
Expt. 114/92.
-Estimació sol.licitud de taxa sobre act. comercials i impostos de publicitat. Expt.
586/92.
-Anul.lació rebut IBI Rústica. Expt. 585/91.
DIA 10:

-Concessió bestreta de 30.000 PTA a Josefina Forner Gómez a tornar a càrrec a la
primera nòmina que perceba.
-Abonament a Fco Torrijos Esteban la matrícula del curs de llengua anglesa.
-Paralització obres av. 9 d'Octubre, 50.
-Anul.lació rebuts. Expt. 216/91.
-Abonament a A. d'Esportadors de cítrics de Sagunt 616.904 PTA. del que ha
recaptat l'Excm. Ajuntament de quotes d'associació.
- Liquidació obertura d'establiment. Expt. 588/92.
DIA 11:
-Ban: Obligació de mantenir net l'espai de les ocupacions de les activitats a les vies
públiques.
-Ban: Mesures preventives incendis forestals època d'estiu.
-Concessió llicència actv. perruqueria, c/ Verge del Losar, 28. Expt. 86/90-I.
-Denegació llicència activ. autoescola pl. Reis Catòlics, s/n. Expt. 39/92-I.
-Reposició en voluntària de rebut taxes d'aigua, clavegueram i escombraries. Expt.
77/92.
-Devolució quantitats ingressades indegudament. Expt. DED/92.
-Anul.lació i decàrrega d'unitat de recaptació executiva. Expt. ANUL/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 596/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 593/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 595/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 597/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 598/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 599/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 600/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 181/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 590/92.
-Liquidació obertura establiment. Expt. 601/92.
DIA 12:
-Rectificació Resolució Alcadia 23-1-92.
-Llicència obres substitució tres finestres c/ Sagasta, 48.
DIA 15:
-Contractació 12 socorristes amb efecte 17-6-92, per tres mesos.
-Contractació 2 metges platja amb efecte 17-6-92, per tres mesos.
-Paralització obres c/ Sant Rafael, 8.
-Paralització obres al costat vies ferrocarril i factoria dragats.
-Paralització obres al costat vies ferrocarril i factoria SIVESA.
-Paralització obres c/ València, 60.
-Paralització obres c/ General Canino, 3-baix.
-Anul.lació rebuts IBI Rústica. Expt. 616/90.
-Devolució a Manuel Sanchis Blat excés IBI Rústica. Expt. 540/91.
-Anul.lació rebuts contribució urbana. Expt. 153/92.
-Anul.lació rebuts contribució urbana. Expt. 53/92.
-Devolució a Ismael Marzo Armengol 3.732 PTA per reducció superfície base
imposable. Expt. 449/91.
DIA 16:
- Llicència ocupació v. pública, pl. Cronista Chabret, 22.
- Llicència ocupació v. pública, c/ Astúries, 2.
- Llicència ocupació v. pública, nova plaça.

- Llicència ocupació v. pública, c/ Lepanto.
- Llicència ocupació v. pública, passatge Vicent Moliner.
-Devolució a Fco. Miguel Amezcua Viedma 5.000 PTA per haver ingressat en
excés. Expt. 318/92.
-Concessió permís a Juan Marchán Ballesta per canvi domicili.
DIA 17:
- Paralització obres c/ Ametler, 51-baix.
- Paralització obres c/ Sant Rafael, 8-3r.
- Paralització obres c/ Catalunya, 30 baix.
- Paralització obres c/ Pare Maresme, 20.
- Aprovació memòria valorada reparació zones enjardinades/92.
- Aprovació memòria valorada pla de barris: Santa Anna/Crist Rei.
-Aprovació memòria prescripcions tècniques programes gestió integral d'impostos
béns immobles n. urbana i rústica.
DIA 18:
- Anul.lació rebut IBI Rústica. Expt. 339/92.
- Emissió liquidació José A. Galarza IBI Rústica. Expt. 338/92.
- Anul.lació rebuts expt. 334/92.
- Emissió liquidacions Antonio Martínez Palanca IBI Rústica. Expt. 332/92.
DIA 22:
-Paralització obres en CC-234 s/n i av. Port.
-Aprovació memòria valorada canvi freqüència i instal.lació subtons a la xarxa de
ràdio Policia Local.
DIA 24:
- Convocatòria sessió extraordinària de Ple dijous 25 de juny a 18 hores.
3 APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
Es llegeix l'esmena que ha presentat la regidora delegada de Mercats, Sra.
Margarida Pin i Arboledas, segons la qual:
"Vist que els tècnics municipals, en el "Projecte d'Ordenança Municipal
Reguladora de la Venda no Sedentària" que es presenta a l'aprovació del Ple de
l'Ajuntament, han posat de manifest una sèrie de requisits que no estan d'acord amb
l'ordenament jurídic vigent.
Vist que és convenient rectificar-los abans que els aprove l'òrgan competent, a
l'efecte de l'adequació a la legalitat vigent.
Vist que, en altres termes, és convenient aclarir la redacció proposada a fi de
facilitar-ne l'aplicació.
Vist que els termes assenyalats es troben fonamentalment recollits en els apartats
"C" i "D" del número 2 de l'article 16 del projecte.
Atès que, partint del que estableix l'article 97.5, qualsevol membre de la
corporació podrà presentar una proposta de modificació d'un dictamen o proposició per
mitjà de la corresponent esmena:
Es proposa al Ple de la corporació aprovar l'esmena següent:
PRIMER: Modificar els punts "C" i "D" del número 2 de l'article 16 del Projecte
d'Ordenança Reguladora de la Venda no Sedentària, eliminant-ne tota referència a
Sagunt (paràgraf 1 del punt "C").
SEGON: Eliminar la referència d'estar empadronat a Sagunt (paràgraf 3 de
l'apartat "D").

TERCER: Eliminar la referència a l'edat en el paràgraf 5 de l'apartat "D".
QUART: Alterar l'ordre de puntuació en els paràgrafs 4 i 5 de l'apartat "D" en el
sentit que l'any d'antiguitat en l'atur puntuarà 2 punts, mentre que les càrregues familiars
ho faran només en 1.
CINQUÈ: Afegir un paràgraf a l'apartat "D" que assenyale: "en el cas que es
puntue l'antiguitat en l'atur, no es podrà tenir en consideració el no exercici de venda no
sedentària en cap altre lloc. Igualment, tampoc no es podran puntuar en l'apartat
corresponent a càrregues familiars els menors d'edat, familiars minusvàlids i membres de
la unitat familiar malalts crònics".
SISÈ: Per tant, els apartats "C" i "D" del número 2 de l'article 16 quedaran
redactats de la manera següent:
C) CIRCUMSTÀNCIES OBJECTIVAMENT RELACIONADES AMB
L'ACTIVITAT COMERCIAL PER A LA QUAL SE SOL.LICITA AUTORITZACIÓ.
- Tenir establiment comercial obert al públic, inclosa la modalitat de venda no
sedentària...................... 5 punts.
- Antiguitat en la llicència fiscal (fins un màxim de 10 punts), per cada
any................................. 1 punt.
- Antiguitat en l'autorització municipal de venda no sedentària en el mercat
extraordinari fix, no periòdic o artesanal per al qual se sol.licite la nova autorització, fins
30 punts d'acord a les circumstàncies següents:
- Per a la venda de productes idèntics........ 2 punts.
(per any d'antiguitat).
- Per a la venda de productes distints......... 1 punt.
(per any d'antiguitat).
- No exercir l'activitat en cap altre lloc de venda no
sedentària............................................... 5 punts.
D) ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:
-Membres de la unitat familiar minusvàlids... 1 punt, per cadascú d'ells (amb
un màxim de 3 punts).
-Membres de la unitat familiar malalts crònics. 1 punt, per cadascú d'ells
(amb un màxim de 3 punts).
-Per cada any d'antiguitat en l'atur........... 2 punts, (fins 10 punts).
-Per càrregues familiars i per cada persona a càrrec del
sol.licitant................... 1 punt, (fins un màxim de 2 punts).
-En el cas que es puntue l'antiguitat en l'atur, no es podrà tenir en
consideració el no exercici de venda no sedentària en cap altre lloc. Igualment, tampoc
no es podran puntuar en l'apartat corresponent a càrregues familiars els menors d'edat,
familiars minusvàlids i membres de la unitat familiar malalts crònics".
En aquest moment, s'incorpora a la sessió el Sr. Pelaez.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. MOROS manifesta que el seu grup va a donar
suport al Reglament, però vol dir que aquest Reglament influeix en alguns aspectes en la
venda de productes dels llauradors; per la qual cosa, abans de debatre's en el Ple, s'hauria
d'haver assabentat el Consell Local, que és on els llauradors estan representats.
S'incorpora a la sessió, en aquest moment, el Sr. Alonso.

L'esmena de la delegada de Mercats se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Serveis Municipals, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda no
Sedentària, segons la documentació que figura en l'expedient, amb les modificiacions a
què fa referència l'esmena aprovada.
SEGON: Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies hàbils en vista de la
presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de la Casa de la Vila.
TERCER: Aquesta Ordenança s'entendrà elevada automàticament a definitiva en el
cas que no s'hi presenten reclamacions.
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APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCATS.
Vista l'esmena que ha presentat la regidora delegada de Mercats, Sra. Margarida
Pin i Arboledas, segons la qual:
"Vist el Projecte de l'Ordenança Reguladora dels Mercats Municipals, en el qual
s'han avaluat una sèrie d'errades com a conseqüència d'un error mecànic en la
transcripció informàtica del text, es proposa al Ple de modificar l'Ordenança esmentada
en els termes següents:
PRIMER: Incloure en el text de l'Ordenança els articles següents:
Article 42. 1. Tindran dret d'accedir "mortis causa" al titular mort, a petició de part amb
el següent ordre de prelació:
a) El cònjuge supervivent.
b) Els fills.
c) Els ascendents directes o descendents de segon i tercer grau.
d) Els col.laterals per consanguinitat o afinitat, fins el tercer grau.
2. Dins del mateix grau, tindrà preferència el que justifique la seua col.laboració
amb el causant titular en el lloc, durant els dos darrers anys anteriors a la mort.
3. En cas que no hi haja cap dels que prèviament s'han assenyalat, o en cas que
renuncien al seu dret, el lloc es considerarà vacant.
Article 43. No podran tampoc traspassar el dret del lloc els parents o els tutors de
titulars menors d'edat o majors incapacitats sense l'autorització judicial corresponent.
Article 44. S'autoritza la transmissió de la concessió a favor dels assalariats del titular
que porten més d'un any de dedicació en l'activitat i que complesquen les condicions
generals que s'estableixen en aquesta Ordenança.
CAPÍTOL II
ACABAMENT DE LES CONCESSIONS
Article 45. El dret a la titularitat de la parada de venda es pot acabar pels motius
següents:
a) Per renúncia fefaent del titular. En aquest cas, aquest haurà de cursar avís a
l'Administració municipal en el termini màxim de 15 dies, des de la data en què fos
l'activitat.
b) Acabament del termini per al qual s'atorgà.
c) Causes sobrevingudes d'interès públic, encara abans de l'acabament del termini
per al qual s'atorgà, sense perjudici del respecte dels drets dels titulars de les concessions.

d) Concessió de la parada a un tercer sense el compliment dels requisits establerts
en aquesta Ordenança.
L'article que hi apareix com a segon "61", ha de ser el 62.
L'article que hi apareix després del "67", en el qual només figura "6.", és el "68".
L'article 97 quedarà de la manera següent:
"Les faltes molt greus amb les sancions següents:
a) Multa de 10.001 a 15.000 pessetes.
b) Suspensió temporal de la concessió, fins a 3 mesos.
c) Pèrdua de la concessió sense dret a indemnització.
SEGON: A fi i efecte d'evitar errors d'interpretació en l'article 13, modificar el seu
contingut que quedaria redactat de la manera següent:
Article 13. 1. A fi de facilitar la venda al públic es podrà autoritzar el funcionament de
parades de venda de productes alimentaris reunits en locals adients autoritzats com cal
per l'Ajuntament.
2. Aquest tipus de locals rebran el nom de "Galeries d'Alimentació", s'entendran
com a tals els supermercats, hipermercats i anàlegs a causa de la iniciativa privada o
pública.
3. El règim jurídic i la regulació s'adaptaran a la legislació general, i se'ls aplicarà
aquesta Ordenança només amb caràcter supletori."
La Sra. Alepuz presenta una esmena en els termes següents: evitar expressions
sexistes en aquesta i en qualsevol altra ordenança municipal; canviar l'ordre dels punts 14
i 15 de l'art. 54, i afegir en l'apartat 2n, de l'article 61, el punt d), la redacció del qual
seria: "la contribució de les despeses assenyalades en els punts a, b i c d'aquest apartat
s'establirà en la participació proporcional que regesca per a l'adjudicació en cada cas."
Obert el torn d'intervencions, la Sra. PIN manifesta que està d'acord amb les dues
propostes de la Sra. Alepuz, i que vol agrair a l'Associació de Comerciants l'esforç que
ha fet conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament perquè aquestes ordenances puguen
per fi ser aprovades en aquest Ple.
Es sotmet, en primer lloc, a votació l'esmena que ha presentat la Sra. Margarida
Pin, que s'aprova per unanimitat. Tot seguit, es sotmet a votació l'esmena que ha
presentat la Sra. Alepuz, que és, així mateix, aprovada per unanimitat.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Municipals, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l'Ordenança Municipal de Mercats, segons la
documentació que figura en l'expedient, amb la incorporació de les modificacions de les
esmenes aprovades.
SEGON: Exposar-lo al públic durant el termini de 30 dies hàbils, en vista de la
presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de la Casa de la Vila.
TERCER: Aquesta Ordenança s'entendrà elevada automàticament a definitiva en el
cas que no se'n presenten reclamacions.
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APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA RELACIÓ CODIFICADA
D'INFRACCIONS I SANCIONS ADAPTADA A LA LLEI DE SEGURETAT
VIAL I REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CORTÉS explica que el CDS no va a donar
suport a la proposta per diverses raons. La primera, perquè el CDS, per definició, està en
contra d'incrementar les sancions com a únic mitjà per a garantir la seguretat i la fluïdesa
en el trànsit. Segon, perquè no va a donar suport a uns increments en les sancions que
com a mínim representen un 400%. Tercer, perquè considera que no és seriós presentar
una proposta de modificació d'ordenances amb increments mínims del 400% quan només
fan efectives les seues denúncies el 25% dels ciutadans. Perquè això significa recarregar
els que ja paguen, els que ja compleixen amb l'obligació. Vol dir que en un tema com
aquest haguera preferit el consens; i que considera que hi ha responsabilitat política
perquè aquesta Llei entrà en vigor el dia 15 de juny, i l'ordenança es du a aquest Ple el 30
de juny, amb la qual cosa estan 15 dies en el que podrien anomenar una ciutat sense llei,
on la policia no pot denunciar perquè l'anterior Ordenança està derogada i fins que en
puga entrar en vigor passaran almenys dos mesos més sense poder posar cap denúncia.
La Sra. ALEPUZ únicament vol manifestar que aquest punt hauria d'haver-lo
tractat la Comissió Informativa de Serveis Municipals, perquè amb les opinions de tots
potser s'hauria tingut un encert major en la quantificació de les sancions i en la redacció.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que el seu grup no ha pogut col.laborar en la
redacció i que veritablement les quantitats que s'estiulen ací com a sancions, no com a
denúncia perquè la denúncia pot ser una denúncia i la sanció ve darrere. Són quantitats
astronòmiques, ja que estan patint ara el bombardeig que se'ls va a posar un nou impost
per al manteniment d'autovies, atès que en l'any 93 el tub d'escapament dels cotxes va a
dur el catalitzador que el mínim preu és de 45.000 pessetes, ja que arribarà un moment
que no van a poder eixir en cotxe, valdrà la pena que hi haja més taxis o moure's
lògicament en els transports públics que seria l'ideal. Demana, per a no haver de votar en
contra, que se'n retire per al seu millor estudi.
El Sr. PELAEZ, en representació del Partit Popular, demana que aquesta
Ordenança es deixe sobre la taula, en principi perquè no ha passat per la Comissió i
perquè no s'ha arribat a un consens, ja que la gran pujada proposada no la consideren
adequada.
El Sr. ARMERO explica que dels 25 regidors que componen la corporació, molt
pocs coneixen l'Ordenança que els Serveis Tècnics han elaborat, i atès que la posició del
conjunt dels grups es deixar-la sobre la taula, li sembla adequat que la Junta de Portaveus
ho estudie. No obstant això, vol recordar, en relació amb el comentari del Sr. Cortés, que
l'anterior Llei no està derogada.
El Sr. CORTÉS assenyala que la policia no pot posar denúncies que no siguen de
trànsit, i fa 15 dies que no en posen cap. Estan repartint uns fullets informatius i demana
al cap de la policia que n'explique al Ple la finalitat. Insisteix en la responsabilitat política
de deixar l'assumpte sobre la taula, i endarrerir-ne l'aprovació, i per tant poder denunciar,
cosa que, no obstant, no significa que estiga a favor de les denúncies, però hi ha hagut
una falta de previsió.

La SECRETÀRIA GENERAL informa que sí que es pot sancionar d'acord amb la
nova Llei. L'únic que es pretén amb l'Ordenança és fixar l'import de les multes dins dels
límits que permet la Llei. El fet que no s'estiga sancionant, segons li ha comunicat a ella
el cap de la policia municipal, no és a causa que no es puga, sinó únicament perquè està
realitzant una campanya de conscienciació ciutadana.
El Sr. ALCALDE diu que les multes que es proposen són molt inferiors a les que
estan vigents, a les que marca la Llei, i molt inferiors també a les d'altres municipis que ja
l'han aplicat, i molt superiors a les que estaven aplicant ells, que eren multes de fa molt de
temps, en les quals quasi valia el mateix pagar la multa que pagar el dret d'aparcament.
La proposta se sotmet a votació, i s'aprova per unanimitat deixar l'expedient sobre
la taula, el qual s'ha de sotmetre a estudi i dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis.
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PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE CARRERS.
Es dóna compte de la proposta de la Comissió de Toponímia sobre la denominació
de diversos carrers, segons la qual:
""1) Proposta de denominació del carrer del Conseller Sr. Miquel Domènech.
Atesa la petició de l'Associació de Veïns "Baladre" que sol.licita la retolació d'un
carrer d'aquest barri amb el nom del conseller Sr. Miquel Domènech, es procedeix a
desestimar aquesta petició per tal d'evitar, com diu el punt 2 i 3 dels criteris de la
Comissió de Toponímia, les denominacions de carrers de polítics de qualsevol signe, fins
i tot històric, i els noms de persones vives, a fi de no crear expectatives en la població.
2) Proposta de denominació d'una plaça sense nom oficial que es troba al barri de
Sant Josep.
Atès que hi ha una plaça al barri de Sant Josep sense un nom oficial, i després
d'haver fet una sèrie d'indagacions sobre el lloc i haver comprovat la inexistència de
topònims amb prou identitat, s'aprova, tal com s'havia proposat, denominar aquest lloc
Plaça de Vora Riu, perquè aquest és el nom d'un ramal que ix del camí del Baladre i
creua tot l'indret d'Almudàfer fins la carrertera de Sagunt-Port a Canet, prop del barri de
Sant Josep. A més, correspon amb la situació geogràfica del barri.
Amb això, es desestima l'altra proposta en el mateix sentit de "Plaça de la Serra
d'Aitana".
3) Proposta de denominació de la plaça de nova construcció a l'antic camp de
futbol del Romeu.
Vist que hi ha la petició del Sr. Enrique Montón Aguirre, capellà de l'església d'El
Salvador de Sagunt, que adjunta signatures, on es demana que la nova plaça construïda
en l'antic Camp de Futbol de Romeu passe a denominar-se "Plaça de la Mare de Déu".
Vist també l'escrit del Sr. Manuel Blat Pallarés i família, que sol.liciten que aquesta
mateixa plaça passe a denominar-se "Plaça del Sr. Josep Pallarés i Burcet", on al.leguen
raons de caràcter històric.
Atès que és un fet l'existència al nostre municipi de nombrosos carrers que ja
recullen denominacions en el mateix sentit (Mare de Déu dels Desemparats, Mare de Déu
del Loreto, etc.) i que, segons les normes que regeixen aquesta Comissió de Toponímia,
seria reincidir en un nom amplament recollit als nostres carrers.

Atès que, d'altra banda, aquesta plaça se situa en una àrea geogràfica perfectament
documentada i coneguda al nostre poble, i tenint en compte altres consideracions
purament tècniques:
El Consell d'Administració de la Fundació de Cultura resol de desestimar aquestes
peticions i denominar aquest lloc "Plaça de l'Antiga Moreria".
4) Proposta de denominació de la plaça al costat del sanatori del Port de Sagunt.
Vista la sol.licitud de la Comissió de Govern de l'Excm. Ajuntament de Sagunt
perquè s'estudie la denominació oficial de la plaça que es troba en el sanatori del Port de
Sagunt (plaça dels Reis Catòlics), i tenint en compte les propostes realitzades en
l'informe per la Comissió de Toponímia:
- Plaça del Sol.
- Plaça de l'Anouer.
- Plaça de Sant Antoni.
- Plaça de Ramon de la Sota.
S'aprova denominar aquest lloc Plaça de Ramon de la Sota, fundador dels AHM
(Altos Hornos del Mediterraneo).""
Obert el torn d'intervencions, la Sra. ALEPUZ manifesta que està d'acord en part
amb la proposta de la Fundació Municipal de Cultura i que no tenen cap inconvenient
d'aprovar els tres primers punts, però respecte al quart, ja en una sessió plenària anterior,
es va proposar aquest nom i el seu grup votà en contra. Per tant, consideren que és lògic
mantenir aquest mateix sentit del vot i proposar la denominació de "Joan Fuster" per a la
plaça que hi ha al costat del sanatori del Port, perquè aquesta persona que fa uns dies que
els ha deixat, ha representat el sentiment de molts valencians, de les classes treballadores
i el seu nom és el més adient per a una plaça del nostre poble. En aquest sentit, també
demana al Ple, tot i que no siga el punt exacte per a fer-ho, que manifesta el seu
sentiment per la pèrdua, a més de reivindicar el seu nom i la seua obra posant el nom a
aquesta plaça, en aquest Ple, o en el pròxim, si es considera convenient de sotmetre-ho a
la Comissió de Toponímia.
El Sr. GARCÍA I FELIPE creu que el nom de Ramon de la Sota és el més adient
per a aquesta plaça, perquè està molt meditat, i perquè a més és un mereixement i un
reconeixement públic a una persona que va fer gran cosa pel nucli del Por ja que va ser
pràcticament el restaurador del poble i, per tant, no li sembla correcte, sense llevar mèrit
a Joan Fuster, modificar una proposta tan merescuda.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN explica que efectivament a Sagunt hi ha persones que
han fet infinitat de coses, perquè el Port se'n desenvolupe i cresca i siga el que és
actualment, per exemple els xicots, els calderers, els fogoners, els electricistes, etc. Molts
dels quals es deixaren la pell en Altos Hornos. No vol fer un debat llarg, però sí mantenir
l'esmena de manera simbòlica.
La Sra. PIN explica que la Comissió de Toponímia ha establert criteris per al canvi
i l'adopció de nous noms de carrers, i que s'ha de mantenir el que han acordat els seus
membres. En relació amb la proposta del Sr. García i Ortín i de la Sr. Alepuz, proposarà
a la Comissió de Toponímia que es prenga en compte la possibilitat de denominar un
carrer de Joan Fuster, ja que efectivament aquest poble li podria fer aquest homenatge i
donar el seu nom a un carrer o plaça.

El Sr. LLORENS reitera que la Comissió de Toponímia i la Fundació de Cultura
han treballat prou en aquest tema, i que ara el canvi del nom que s'ha proposat per un
altre no fóra correcte, però accepta que en el futur es done a un carrer o plaça el nom de
Joan Fuster.
La Sra. ALEPUZ fa constar la conformitat amb els punts 1, 2 i 3 de la proposta,
però està en contra de l'apartat 4, per la qual cosa sol.licita votació diferenciada.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, ACORDA:
Aprovar per unanimitat els apartats 1, 2 i 3, de l'esmentada proposta, i per 22 vots
a favor del PSOE, CIPS, PP i CDS, amb 2 vots en contra de la Sra. Alepuz i del Sr.
García i Ortín, i amb 1 abstenció del Sr. Campoy, l'apartat 4.
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RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA PETICIÓ SUBVENCIÓ
OBRES DESOCUPACIÓ.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per
unanimitat es ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
Es dóna compte de la Resolució de l'Alcaldia amb data 17 de juny de 1992, segons
la qual:
"Vist que, amb data de 2 de juny d'enguany, la presidenta dels consells comarcals
d'Ocupació va trametre a aquest Excm. Ajuntament, via fax, l'ampliació en la subvenció
per a la desocupació agrícola per import de 6.752.000 PTA.
Vist que l'Oficina Tècnica d'Obres ha elaborat la memòria corresponent que
s'adapta a les directrius assenyalades per part de l'Institut Nacional d'Ocupació.
Vist que la petició de subvenció, junt amb la memòria i la restant documentació,
s'ha de trametre fins el 19 de juny.
Atès que d'acord amb l'art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, a l'Alcalde-President li pertoca la direcció del govern i
l'administració municipal, així com la representació de l'Ajuntament i que, sobre la base
d'aquestes atribucions i tenint en compte que en matèries similars la competència de les
quals pertoca al Ple de l'Ajuntament, l'Alcaldia pot, en cas d'urgència, adoptar
resolucions que hagen de ser ratificades en la primera sessió que tinga lloc.
Atès que la urgència ha quedat suficientment provada i que l'efectivitat d'aquesta
Resolució queda supeditada a la ulterior ratificació per part del Ple de l'Ajuntament,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la memòria valorada confeccionada per l'arquitecte municipal
sobre l'obra "Reparació zones enjardinades/92", per import de 8.369.648 PTA.
SEGON: Sol.licitar a l'Institut Nacional d'Ocupació la subvenció informada
favorablement pel Consell Comarcal d'Ocupació de Sagunt, per l'import de 6.752.000
PTA, de manera que l'Ajuntament aporte la quantitat restant (1.617.648 PTA) fins el
total del cost de l'obra referida.
TERCER: Sotmetre al Ple de l'Ajuntament la ratificació d'aquesta Resolució en la
primera sessió que tinga lloc.
Així mateix, es dóna compte de la Resolució del dia 17 de juny de 1992, segons la
qual:
"Vist que s'ha presentat amb data 5 de juny d'enguany l'avanç de dades de l'obra
"Pla de barris: Santa Anna/Crist Rei", relatiu als convenis INEM-Corporacions locals/92,

d'acord amb l'Ordre de 21 de febrer de 1985, del Ministeri de Treball i Seguretat Social,
per a la realització d'obres o serveis d'interès social i municipal.
Vist que, segons una comunicació verbal de la Direcció Provincial de l'Institut
Nacional d'Ocupació, es requeria l'enviament de documentació d'aquesta obra.
Vist que l'Oficina Tècnica d'obres ha elaborat la memòria corresponent que
s'adapta a les directrius assenyalades per l'INEM.
Atès que d'acord amb l'art. 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, a l'Alcalde-President li pertoca la direcció del govern i
l'administració municipal, així com la representació de l'Ajuntament i que, sobre la base
d'aquestes atribucions i tenint en compte que en matèries similars la competència de les
quals pertoca al Ple de l'Ajuntament, l'Alcaldia pot, en cas d'urgència, adoptar
resolucions que han de ser ratificades en la primera sessió que tinga lloc.
Atès que la urgència ha quedat suficientment provada i que l'efectivitat d'aquesta
Resolució queda supeditada a la ulterior ratificació per part del Ple de l'Ajuntament,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la memòria valorada confeccionada per l'arquitecte municipal
sobre l'obra "Pla de barris: Santa Anna/Crist Rei", per l'import de 18.450.280 PTA.
SEGON: Sol.licitar a l'INEM la subvenció per l'import d'11.000.000 PTA, de
manera que l'Ajuntament aportarà la quantitat restant (7.450.280 PTA) fins la totalitat
del cost de l'obra referida.
TERCER: Sotmetre al Ple de l'Ajuntament la ratificació d'aquesta Resolució en la
primera sessió que tinga lloc."
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar les resolucions de l'Alcaldia anteriorment transcrites, que es tenen ací per
reproduïdes a tots els efectes.
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RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA APROVACIÓ BASES UN
METGE PLATJA.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per
unanimitat es ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar la Resolució de l'Alcaldia amb data 28 de juny de 1992, segons la qual:
"Vist que en la sessió plenària que tingué lloc el dia 26 de maig de 1992 van ser
aprovades les bases de selecció de tres metges a fi de prestar el servei d'atenció en
cadascun dels llocs de salvament i socorrisme ubicats en les platges d'aquest terme
municipal, en vista de la porterior contractació laboral temporal, durant el període
estiuenc.
Vist que, una vegada efectuat el procediment selectiu corresponent el passat 11 de
juny, només van ser proposades dues persones aspirants pel tribunal qualificador, de
manera que en resta vacant una de les places ofertades.
Vist que ha de reputar-se urgentment la provisió de la plaça que en resultà vacant,
atesa la necessària cobertura del servei de socorrisme i salvament, pel que afecta sobretot
a l'amplitud del seu horari, com també el fet que el servei es troba ja en funcionament.
Atès que, si bé el Ple té atribuïda l'aprovació de les bases que han de regir en les
proves de selecció del presonal -segon el que disposa l'article 50.8 del RD 2568/86, de
28 de novembre-, a l'Alcalde-President li pertoca la direcció i el govern municipal, així

com la representació de l'Ajuntament i que sobre la base d'aquestes atribucions i que
tenint en compte que en matèries similars la competència de les quals pertoca al Ple de
l'Ajuntament, l'Alcaldia pot, en cas d'urgència, adoptar resolucions que han de ser
ratificades en la primera sessió que tinga lloc.
Atès que la urgència ha quedat suficientment provada i que l'efectivitat d'aquesta
resolució queda supeditada a la ulterior ratificació per part del Ple de l'Ajuntament.
Per tot això, d'acord i en exercici de la normativa vigent, RESOLC:
PRIMER: Aprovar les bases que han de regir la selecció d'un metge per a la
posterior contractació laboral temporal amb destinació al servei d'assistència sanitària en
els llocs de salvament i socorrisme.
SEGON: Establir el termini de presentació d'instàncies fins el dia 1 de juliol
d'enguany.
TERCER: Fixar el dia 3 de juliol com a data de començament de la realització de
la qualificació pel tribunal seleccionador de la documentació aportada pels aspirants.
QUART: L'efectivitat d'aquesta Resolució queda supeditada a la ulterior ratificació
per part del Ple de l'Ajuntament".
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APROVACIÓ BASES SELECCIÓ D'UN INFORMÀTIC.
Vist que en l'oferta de treball públic per a 1991, aprovada pel Ple de l'Ajuntament
en sessió de 27 de febrer de 1991, figura, entre d'altres, la plaça següent: "Grup de
titulació segons la Llei 30/84: B; classificació: Escala d'Administració especial; subescala:
Serveis especials; Classe tècnics mitjans; nombre de vacants: 1; denominació:
Informàtic", i que per a cobrir-la cal que aquest mateix òrgan aprove les bases que han de
regir la convocatòria corresponent.
Vist que, en vista de la manca de personal i tenint en compte la data en què ens
troben, es produeix una urgent necessitat de procedir a l'obertura del procediment
selectiu pertinent.
Atès que el RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, en els arts. 169.2.d i 173.3 i el RD
2223/84, de 19 de desembre, en l'art. 26, permeten l'ingrés en l'esmentada plaça
mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, el qual es considera com el més adient
per tal com permet valorar l'experiència i altres mèrits considerats d'importància per a
cobrir la plaça que ens ocupa.
Atès que l'aprovació de bases de les proves per a la selecció de personal és
competència del Ple de la Corporació, segons que estableix l'art. 22.1.1 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Recursos Humans, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar les bases que es relacionen en l'expedient per a la selecció d'un informàtic,
mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.
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MODIFICACIÓ DE BASES SELECCIÓ POLICIES LOCALS.
Vist que en l'oferta de treball públic per a 1991 s'hi troben previstes set places de
guàrdia de la Policia Local, les bases dels quals van ser aprovades en la sessió del Ple de
l'Ajuntament de 30 de desembre de 1991 i posteriorment publicades íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de València de 19 de març d'enguany, que es troben en
l'actualitat en fase de presentació d'instàncies, després d'haver estat publicat el
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat de 25 de maig de 1992.

Vist que en les bases que s'hi esmenten s'estableix com a altura mínima requerida
per a ser admès com a aspirant a guàrdia de la Policia Local, la de 1,70 m per a homes i
1,65 m per a dones.
Atès que el Decret 35/92, de 2 de març del govern valencià, pel qual es modifica el
Decret 152/91, de 29 d'agost -que estableix les bases i els criteris uniformes per a la
selecció, formació, promoció i mobilitat de les policies locals, escala bàsica-, implica una
rectificació en l'altura exigida, i en queda fixada en 1,65 m per a homes i 1,60 m per a
dones, i per a això es base "en l'experiència d'altres comunitats autònomes, així com en
les mitjanes d'estatura de la població espanyola".
Atès que, tot i que l'esmentat Decret data l'entrada en vigor el mateix dia de la
seua publicació, és a dir, el 6 de març de 1992, i que no s'hi determinen efectes
retroactius de manera expressa; malgrat això, la conveniència tant jurídica com funcional
de seguir "un règim general uniforme" -segons STS de 23 d'octubre de 1982- pot atribuir
al Decret 35/92 retroactivitat tàcita i implicar, en conseqüència, la modificació de l'altura
determinada en les bases esmentades, en el sentit assenyalat.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Modificar l'altura exigida en el punt 1.c) de la base segona de les que
regeixen el procediment selectiu de set places de guàrdia de la Policia Local, que queda
redactat de la manera següent:
"1.c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedesca l'exercici de les funcions, i
tenir una estatura mínima de 1,65 m per a homes i 1,60 per a dones."
SEGON: Publicar la rectificació anterior, així com l'obertura d'un nou termini de
presentació d'instàncies, en el Butlletí Oficial de l'Estat.
TERCER: Admetre aquelles instàncies que han estat presentades en temps i forme
reunesquen els requisits que s'exigeixen en la base segons, a la data d'acabament del
termini de presentació d'instàncies (15-06-92).
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MODIFICACIÓ BASES SELECCIÓ OFICIAL MECÀNIC.
Vist que en l'oferta de treball públic per a 1991 hi ha inclosa una plaça d'oficial
mecànic polivalent, les bases de selecció del qual van ser aprovades pel Ple de
l'Ajuntament el 30 de desembre de 1991.
Vist que s'adverteix una errada en la transcripció de la base primera, pel que fa al
sistema de selecció, en el sentit que on diu "concurs-oposició restringit" ha de dir
"concurs-oposició lliure".
Vist que les esmentades bases van ser publicades íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de València i posteriorment va ser tramès el corresponent anunci
d'obertura del termini de presentació d'instàncies al Butlletí Oficial de l'Estat, i hi
aparegué publicat el 25 de maig d'enguany.
Atès que la susdita errada de transcripció és manifesta, ja que del contigut de les
bases se'n desprèn clarament l'oferta "lliure" d'aquesta plaça, ja que en cap moment
s'indica que per a poder ser admès com a aspirant s'hi exigeix el requisit de tenir una
antiguitat, si més no, de dos anys en el cos o escala a què pertanyen (art. 22 de la Llei
30/84, de 2 d'agost) i sempre com a funcionari de carrera de l'Excm. Ajuntament de
Sagunt, de manera que aquests requisits són imprescindibles per a tots els procediments
restringits o de promoció interna.
Atès que en la Comissió Informativa de Recursos Humans i Règim Interior que
tingué lloc el 23 de desembre de 1991, a pesar que hi ha l'observació per part dels
representants de la Junta de Personal que aquestes bases s'ofertaran per promoció

interna, aquesta no fou incorporada a l'expedient i es mantigué el sistema de
concurs-oposició lliure.
Atès que l'article 111 de la Llei de Procediment Administratiu estableix la facultat
de l'Administració de rectificar, en qualsevol moment, les errades materials o de fet i les
aritmètiques.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Rectificar la base primera de les que regulen el procediment de selecció
d'un oficial mecànic polivalent, i fer-hi indicació expressa que el sistema de selecció és el
de concurs-oposició lliure.
SEGON: Publicar la rectificació anterior, així com l'obertura d'un nou termini de
presentació d'instàncies, en el Butlletí Oficial de l'Estat.
TERCER: Admetre les instàncies que s'han presentat en temps i en forma i que
reunesquen els requisits que s'exigeixen en la base segona a la data d'acabament del
termini de presentació d'instàncies, el proper 15 de juny.
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RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA BASES SELECCIÓ
DELINEANT.
Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. José Martí Bujalente, contra l'edicte
de l'Excm. Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 67,
de 19 de març de 1992, pel qual es convoca concurs-oposició per a cobrir dues places de
delineants (inspectors d'Urbanisme).
Vist que el recurs contra les esmentades bases fou interposat el 15 d'abril de 1992,
i que no ha transcorregut un mes des que se'n publicaren.
Vist que el recurrent, Sr. José Martí Bujalance, ostenta el càrrec de degà-president
del Col.legi Professional de Delineats i Dissenyadors Tècnics de València.
Vist que la reposició es motiva:
1r. En la inadequació del títol exigit -en l'apartat 2, 1, 3) de la base segona- com a
requisit d'admissió a la realització de les corresponents proves d'accés, és a dir, "estar en
possessió del títol de delineant o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitze el
termini per a la presentació d'instànies".
2n. En la composició del tribunal qualificador, recollida en la base cinquena de la
convocatòria, en el sentit que "no hi forma part cap titulat d'igual grau o titulació que la
de les places convocades"; per això, sol.licita d'incloure com a membre del tribunal una
persona representant del Col.legi de Delineants.
Atès que el recurs ha estat interposat per qui és titular d'un dret que li confereix la
legitimació activa -en aplicació de l'article 113 de la Llei de Procediment Administratiudins del termini preceptiu d'un mes (art. 52.2 de la llei de jurisdicció contenciosa
administrativa i que compleix tots els requisits formats, a excepció de l'òrgan a què es
diriegeix, ja que en aquest cas el mateix òrgan que dictà l'acte n'és competent; és a dir, el
Ple de la corporació, si bé això no és obstacle per a l'admissió del recurs, en virtut del
principi de flexibilitat fixada en l'article 8.2 de l'esmentada llei rituària.
Atès que, efectivament, el títol que habilita per a l'exercici de la professió de
"delineant" és el de formació professional de segon grau, rama delineació, conformement
amb els requisits de titulació que té en compte l'article 25 de la Llei 30/84, de 2 d'agost,
per a la integració de funcionaris en el grup "C".
Atès que segons el que disposa l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència del 13 de
setembre de 1975, en l'actualitat, s'estableix com a únics estudis de delineació els fixats
per a la formació professional de segon grau-rama delineació; i que posteriorment el RD

3306/78, com observa el recurrent, "concedeix l'equivalència a la formació professional
de segon grau rama delineació, a tots els qui en el seu moment no tingueren accés a les
titulacions esmentades".
Atès que respecte a la conformació del tribunal qualificador, el recurs prejutja la
seua composició, per tal com fins que es produesca el nomenament efectiu -per part de
l'Alcaldia- dels membres del tribunal, no es podrà atacar la falta d'especialitat d'aquest
òrgan; més encara quan el punt 6 de la base cinquena estableix que: "En fixar la
composició del tribunal, l'Alcaldia vetlarà pel compliment del principi d'especialitat, sobre
la base del qual la meitat més un dels seus membres haurà de posseir una titulació adient
a l'àrea de coneixement".
Atès que si bé el Reial Decret 712/82, de 2 d'abril, exigia la incorporació a l'òrgan
de selecció d'un representant del col.legi corresponent, aquest text normatiu ha estat
expressament derogat pel recent Reial Decret 896/91, de 2 d'abril, que quan es referix als
tribunals de selecció estableix únicament que "comptaran amb un president, un secretari i
els vocals que en determine la convocatòria. La composició serà predominantment
tècnica i els vocals hauran de posseir titulació o especialització iguals o superiors a les
exigides per a l'accés a les places convocades".
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior i Recursos Humans, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Estimar en part el recurs interposat pel Sr. José Martí Bujalance, en
representació del Col.legi de Delineants de València, i en conseqüència modificar la
titulació exigida en les bases de selecció establint-hi la de formació professional de segon
grau-rama delineant.
SEGON: Procedir a la notificació corresponent a la part recurrent, amb instrucció
del recurs que pertoque i amb la publicació simultània en el Butlletí Oficial i tauler
d'edictes d'aquest Excm. Ajuntament.
13 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ XARXA
CLAVEGUERAM POL. C-1, C-2 i BOE-1 PLA PARCIAL PLATJA ARMARDÀ.
Es sotmet a votació el punt i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per unanimitat es
ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
Vist que en relació amb les obres de la xarxa de clavegueram en els polígons C-1,
C-2 i BOE-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà, el projecte bàsic i d'execució del qual
va ser aprovat inicialment pel Ple de la corporació municipal en sessió que tingué lloc el
dia 26 de maig de 1992, per un import de 28.783.587 PTA. Aquest acord ha estat
sotmès al tràmit d'exposició pública previst en l'art. 41 de la vigent Llei del Sòl
conformement amb l'art. 128 del Reglament de Planejament, i segons que disposa el punt
5 de l'art. 4 del Reial Decret-Llei núm. 3 de 14 de març de 1980 sobre creació i agilitació
de la gestió urbanística; mitjançant l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 133
del dia 5 de juny de 1992 i en el diari Levante del dia 29 de maig de 1992.
Vist que es tracta d'obres d'infrastructura en una zona, polígons C-1, C-2 i BOE-1
del Pla Parcial de la platja d'Almardà, que es troba consolidada per l'edificació, i les obres
del qual requereixen l'obertura de canalitzacions subterrànies, l'execució de les quals, des
del punt de vista tècnic, sempre és aconsellable que s'escometa en època estiuenca per
presentar menys problemes i majors garanties de finalització en un termini raonable.
Aquesta Delegació considera pertinent no endarrerir el començament de les obres, i per

això s'hauria d'aprovar definitivament el projecte en el pròxim Ple que tindrà lloc el dia
30 d'aquest mes.
Vist que en el període d'exposició pública d'aquest projecte de clavegueram, amb
data 22 de juny de 1992, Vicente Sanhermelando García, en representació d'Acció
Ecologista-Agró, ha presentat una al.legació on formula l'oposició al projecte sobre la
base que no s'hi especifica el tractament de depuració d'aigües residuals, cosa que podria
comportar l'emissió al mar per mitjà de l'emissari submarí de Canet de Berenguer, i
enumera, tot seguit, una sèrie de conseqüències negatives que això implicaria per a les
platges de Canet i de Sagunt.
Aquesta al.legació s'ha tramès als Serveis Tècnics Municipals i, amb data 24 de
juny, l'arquitecte municipal ha elaborat l'informe sobre aquest aspecte, el qual es
relaciona tot seguit:
"S'ha estudiat l'al.legació que ha presentat ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ sobre
els projectes de xarxa de clavegueram dels polígons C-1, C-2, BOE-1 i D-3, i s'informa:
-Que els projectes esmentats no entren en el tema de la depuració de les aigües,
sinó que es tracta de la xarxa que hi ha dins de cada polígon.
-Que s'ha previst fer la connexió d'aquesta xarxa al col.lector que és en fase de
contractació per part de la Conselleria d'Obres Públiques, amb el projecte que ha redactat
aquesta.
-Que si bé en aquest projecte l'abocament s'efectua a l'emissari de Canet,
l'Ajuntament, en el seu moment, informà en contra d'aquesta solució.
Arran d'aquest informe, la Conselleria està redactant a hores d'ara un estudi de
viabilitat entre dues solucions: la instal.lació d'una depuradora conjunta per a Canet i la
platja d'Almardà, o bé la connexió de la platja mitjanánt un col.lector que arribe fins la
depuradora general de Sagunt.
En aquesta situació, l'Ajuntament ha començat la xarxa interior de clavegueram,
que servirà siga quina siga la solució que adopte la Conselleria competent en aquests
temes; però, a més, en el cas improbable de no fer cap de les solucions apuntades, es pot
ubicar depuradores provisionals, amb el disseny efectuat, en la capçalera de cada polígon,
als terrenys de l'Ajuntament, al costat del vial VDL, que permetrien fer abocaments
correctes (dins de les directives europees) a l'emissari de Canet.
Per tal com no afecta el sistema de depuració que s'adoptarà en el futur per a la
xarxa de clavegueram, exposada a informació al públic, i tenint en compte que la no
construcció implicaria endarreriments posteriors, amb abocaments al subsòl tal com
s'efectuen a hores d'ara, es proposa que s'aprove definitivament el projecte esmentat."
Atès que aquesta Delegació assumeix el contingut de l'informe anteriorment
transcrit sobre l'al.legació presentada, i per tal com amb data 23 de juny de 1992 ha
finalitzat el termini legal d'exposició pública del projecte, de manera que no s'hi han
presentat més al.legacions en contra, i en l'acord d'aprovació inicial del qual es feia
constar la no previsió de tractament i depuració d'aigües residuals, les solucions del qual
passarien per algun dels plantejaments exposats anteriorment; i per les raons adduïdes
s'entén que es tracta d'un cas d'urgència, segons es preveu en l'art. 126.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS explica que es tracta d'un pas més
en la tramitació, i que ja en el Ple passat han sigut aprovats inicialment, s'exposà en
públic mitjançant anuncis, en el Butlletí Oficial de la Província, i s'ha presentat una
al.legació a la qual es contesta avui. La urgència està justificada en el fet d'intentar

resoldre un dels problemes més sentits pels ciutadans en aquella zona que és el del
problema del clavegueram, de les canalitzacions subterrànies, de manera que s'agilite al
màxim a fi de no endarrerir l'inici de les obres i intentar emprendre-les en l'època de
l'estiu, abans que comencen les pluges. L'al.legació presentada consisteix fonamentalment
a criticar que en el projecte de xarxa de clavegueram no s'especifique el tractament de la
depuració de les aigües residuals, a aquesta al.legació contesten els Serveis Municipals
que aquests projectes de clavegueram no entren directament en el tema de la depuració
de les aigües, sinó que es refereixen en concret a la xarxa dins de cada un dels polígons.
És cert que està previst que cada un d'aquests polígons i les seues xarxes de clavegueram
es connecte a un gran col.lector, en contractació per part de la Conselleria d'Obres Públiques. A aquest projecte, l'Ajuntament ha presentat una sèrie d'al.legacions en relació amb
l'abocament, i la Conselleria està realitzant un estudi de viabilitat per a plantejar dues
solucions alternatives, la connexió a l'emissari submarí de Canet que seria per una part la
instal.lació d'una depuradora específica per a Canet i la platja de l'Almardà o bé la
connexió del col.lector de la platja amb la depuradora general de Sagunt. L'important és
aprovar el projecte per la urgència, per la necessitat social de respondre al problema de la
xarxa de clavegueram i en segon lloc perquè el que es proposa és un projecte de
clavegueram independent del sistema de depuració que s'adopte en el futur, i un projecte
de depuració específic per a la zona de Canet i la platja de l'Almardà, o un projecte de
depuració dins del conjunt de la nostra xarxa de depuració actual.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN manifesta que pràcticament està d'acord amb el que ha
dit el Sr. Tabarés, tot i que s'hi ha presentat una al.legació per part del Grup Ecologista
Agró, respecte a una sèrie d'efectes secundaris que va a produir l'abocament d'aquesta
xarxa de claveguram a la platja. Efectivament, el que s'hi proposa ara és el que s'ha de
fer, perquè no es pot continuar així. Vol aprofitar aquest moment per a cridar l'atenció
del Ple i dels ciutadans respecte a un tema que normalment s'està deixant, i és el de la
qualitat d'aigües i la qualitat dels fons marins. A Sagunt és possible que continue
havent-hi mogudes, manifestacions, protestes, etc., per la situació de les platges, però no
obstant això no es té la sensibilitat suficient per a calibrar la importància que té la qualitat
de les aigües costeres, per a la qualitat de la nostra vida en general. Altres temes són els
efectes d'erosió, que pot produir la deterioració dels fons marins; i el fet que s'està encara
en una societat paleolítica en la qual es pesca exactament el que dóna la mar, ni s'hi
planta ni es cria ni res, i precisament es pesca a les zones on hi ha més contaminació.
El Sr. GIL considera que s'ha de demanar una depuradora i no connectar amb el
clavegueram de Canet.
El Sr. TABARÉS aclareix que el que s'està plantejant a hores d'ara,
independentment del tema de la depuració de les aigües, és l'existència d'una xarxa de
clavegueram, vaja a una depuradora, a l'emissari submarí o on siga. El que no es pot
permetre són retards en la construcció i en la resolució del problema del claveguram
perquè a hores d'ara els abocaments s'estan produint al subsòl i això s'haja de tenir en
compte, perquè és una realitat i perquè el cicle de l'aigua a l'Almardà és molt preocupant
i és sens dubte la qüestió fonamental que plantegen els ciutadans d'aquella zona en les
seues reclamacions a l'Ajuntament i a d'altres organismes.
El Sr. PELAEZ diu que el Partit Popular, en el tema del clavegueram de l'Almardà,
distingeix dues coses molt concretes, una és la proposta de fer la primera fase, canalitzar

tots els desguassos i, com a segona fase, el seu tractament. Amb la primera fase que és el
tema d'avui, està totalment d'acord perquè és prioritari i necessari. La segona fase s'ha de
sotmetre's a estudi, tot i que a priori sembla avinent la construcció de la depuradora.
Per tot això, i vista la proposta del regidor delegat d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: En relació amb l'al.legació formulada, pronunciar-se en els termes
recollits en l'informe elaborat per l'arquitecte municipal sobre aquest aspecte, amunt
transcrit que es té ací per reproduït a tots els efectes.
SEGON: Aprovar definitivament l'esmentat projecte de xarxa de clavegueram als
polígons C-1, C-2 i BOE-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà.
TERCER: Aquest acord s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província,
segons que disposa l'apartat 4 de l'art. 141 del Reglament de Planejament.
QUART: L'esmentat acord es donarà compte als membres de la Comissió
Informativa d'Urbanisme en la pròxima sessió que tinga lloc.
14 SOL.LICITUD A COPUT AJUDA ECONÒMICA EXECUCIÓ OBRES EN
MATÈRIRA DE PROVEÏMENT D'AIGÜES, SANEJAMENT I DEFENSA
CONTRA AVINGUDES.
Vist que per Ordre de 14 de gener de 1992, del conseller d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 527 de 24 de gener
de 1992), es va fer pública la convocatòria d'ajudes a ens locals per a l'execució d'obres
en matèria de proveïment d'aigües, sanejament i defensa contra avingudes.
Vist que els Serveis Tècnics Municipals han redactat els projectes d'obres
següents:
Denominació del projecte
Pressupost
PLUVIALS MARÍTIM......................... 7.043.573 PTA.
MUR DE PROTECCIÓ DE GABIONS
TRAM C/92........................................12.033.365 PTA."
Obres que cal escometre la seua execució.
Vist que en aquests moments no es disposa de recursos econòmics per a l'execució
d'aquestes obres.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. TABARÉS explica que es pretén sol.licitar a la
Conselleria d'Obres Públiques una ajuda econòmica per a fer una sèrie d'obres que altres
anys es plantegen. La línia creditícia d'enguany és de 350 milions aproximadament per a
tota la Comunitat Valenciana. Per tant, si s'escau, la subvenció que s'hi concedesca serà
de curta magnitud en relació amb les obres. Per això que els dos projectes que es
plantegen pretenen resoldre l'acumulació de pluvials a la zona marítima i a l'avinguda del
Mediterrani, i també obres en relació amb el mur de protecció de gabions. La primera
obre té un pressupost de 7 milions de pessetes, dels quals espera aconseguir una
subvenció del 80 o 90%, si més no.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, i amb l'informe
de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar els esmentats projectes de PLUVIALS MARÍTIM i MUR DE
PROTECCIÓ DE GABIONS TRAM C/92, pels pressupostos expressats de 7.043.573
PTA i 12.033.365 PTA, respectivament.

SEGON: Sol.licitar de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de
la Generalitat VAlenciana, d'acord amb l'esmentada Ordre de 14 de gener de 1992, una
subvenció del 100% de l'import de les obres previstes en els esmentats projectes de
PLUVIALS MARÍTIM i MUR DE PROTECCIÓ DE GABIONS TRAM C/92, els
pressupostos dels quals pugen a la quantitat de 7.043.573 PTA (set milions quaranta-tres
mil cinc-centes setanta-tres pessetes) i 12.033.365 PTA (dotze milions trenta-tres mil
tres-centes seixanta-cinc pessetes), respectivament.
TERCER: Facultar l'Alcalde-President perquè sol.licite de la Conselleria d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana l'ajuda necessària per a
l'execució de les obres que es desitja que siguen subvencionades, així com per a
subscriure tots els documents que pogueren derivar-se'n de l'execució.
QUART: Comprometre's a acceptar la futura subvenció sol.licitada en els termes
en els quals la Conselleria la poguera concedir, en cas de resultar beneficiaris.
CINQUÈ: Comprometre's al finançament i posterior abonament de la part de
l'import no subvencionat. Tot això segons les quantitats reflectides en el projecte tècnic.
SISÈ: Comprometre's perquè l'execució de les obres s'adapte al que preveuen els
projectes tècnics, així com que s'efectue l'efectiva tramitació de l'expedient de
contractació i que aquest se substanciara en virtut del que disposa la normativa del règim
local de directa aplicació i supletòriament segons el que preveu la Llei de Contractes de
l'Estat i el seu Reglament amb totes les modificacions, especialment les d'actualització de
la normativa comunitària europea.
SETÈ: Comprometre's a informar a la Divisió de Recursos Hidràulics de la
Direcció General d'Obres Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i
Transports de la Generalitat Valenciana, de la tramitació i adjudicació de l'expedient
contractual segons s'ha disposat en el paràgraf precedent.
VUITÈ: Manifestar expressament que es coneix i s'accepta que la quantitat amb la
qual la Conselleria podrà subvencionar no es veurà incrementada per cap motiu, i,
conseqüentment, anirà a càrrec de l'entitat local beneficiària el finançament i el pagament
de l'addicional necessari, així com que si, en cas contrari, les obres s'adjudicassen a la
baixa, l'aportació de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports es veuria
reduïda en idèntica quantia a aquesta.
NOVÈ: Manifestar expressament que es coneixen i s'accepten tots els requisits que
s'estableixen en l'esmentada Ordre de 14 de gener de 1992, així com que l'incompliment
d'aquests facultarà la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports a revocar la
subvenció concedida, cosa que implicarà l'obligació de tornar les quantitats que l'entitat
beneficiària hagués pogut percebre.
DESÈ: Comprometre's a comunicar altres ajudes concedides per altres ens públics
per a la mateixa finalitat.
ONZÈ: Adquirir el compromís d'habilitar els mitjans necessaris per a afrontar la
part no subvencionada per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports de
l'import de l'execució de les obres esmentades.
15 DECLARACIÓ DE RUÏNA, IMMOBLE C/ SERRA MARIOLA, 5. EXPT.
175/92.
Vist que la Resolució de l'Alcaldia amb data 3 de març de 1992 feia palès als
propietaris i els residents de l'immoble situat al carrer de la Serra de Mariola, 5, d'aquest
municipi, l'inici de l'expedient de declaració de ruïna d'aquest immoble; en virtut del que
estableix l'art. 18 del Reglament de Disciplina Urbanística, i partint dels fonaments
recollits en l'informe dels Serveis Tècnics Municipals, amb data 3 de març de 1992, en el

qual s'especifica que l'edifici presenta danys no reparables per mitjans tècnics normals i
que el cost de la reparació supera el 50 per cent del valor actual de la construcció.
Atès que l'art. 183 de la vigent Llei del Sòl estableix en el punt 1r que quan alguna
construcció o part seua estigués en estat ruïnós, l'Ajuntament, d'ofici o a instàncies de
qualsevol interessat, declararà i acordarà el total o el parcial enderroc, amb l'audiència
prèvia del propietari i dels residents, tret de perill imminent que ho impedira.
Així mateix, en el punt 2n del mateix article s'especifica que es declararà l'estat
ruïnós, entre altres, en els supòsits següents:
a) Dany no reparable tècnicament pels mitjans normals.
b) Cost de la reparació superior al 50% del valor actual de l'edifici o les plantes
afectades.
Per tot això, i en virtut del que recullen els article 23 i 24 del vigent Reglament de
Disciplina Urbanística, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Declarar l'estat de ruïna de l'immoble situat al c/ Serra de Mariola, 5,
d'aquest municipi.
SEGON: Ordenar als propietaris la demolició de l'esmentat immoble núm. 5 del c/
Serra de Mariola; aquestes obres han de començar en un termini no superior a TRENTA
DIES, comptadors des de la notificació d'aquest acord, i hauran d'estar emparades en el
corresponent projecte d'enderroc, redactat per tècnic competent i visat pel corresponent
col.legi professional, i que haurà de presentar-se en aquest Ajuntament, prèviament a
l'inici de les obres.
TERCER: Advertir a la propietat que si en el transcurs d'aquest termini no
s'executen les obres d'enderroc, aquest Ajuntament les durà a terme de forma subsidiària
i li repercutiran les despeses que n'origine, segons el que disposa l'art. 223 de la vigent
Llei del Sòl i l'art. 104 i ss. de la Llei de Procediment Administratiu.
QUART: Que es procedesca a practicar la notificació d'aquest acord.
16
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE XARXA DE
CLAVEGUERAM POL. D-3 PLA PARCIAL PLATJA D'ALMARDÀ. EXPT.
449/92.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per
unanimitat es ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
Vist que en relació amb les obres de la xarxa de clavegueram al polígon D-3 del
Pla Parcial de la platja d'Almardà, el projecte bàsic i d'execució del qual va ser aprovat
inicialment pel Ple de la corporació municipal en sessió que tingué lloc el dia 26 de maig
de 1992, per un import de 29.134.481 PTA. Aquest acord ha estat sotmès al tràmit
d'exposició pública previst en l'art. 41 de la vigent Llei del Sòl conformement amb l'art.
128 del Reglament de Planejament, i segons que disposa el punt 5 de l'art. 4 del Reial
Decret-Llei núm. 3 de 14 de març de 1980 sobre creació i agilitació de la gestió
urbanística; mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 133 del dia 5 de
juny de 1992 i en el diari Levante del dia 29 de maig de 1992.
Vist que es tracta d'obres d'infrastructura en un zona, polígon D-3 del Pla Parcial
de la platja d'Almardà, que es troba consolidada per l'edificació, i les obres de la qual
requereixen l'obertura de canalitzacions subterrànies, l'execució de la qual des del punt de
vista tècnic sempre és aconsellable que s'escometa en època estiuenca per presentar

menys problemes i majors garanties de finalització en un termini raonable; aquesta
Delegació considera pertinent no endarrerir l'inici de les obres, per a la qual cosa hauria
d'aprovar-se definitivament el projecte en el pròxim Ple que tinga lloc el dia 30 d'aquest
mes.
Vist que en el període d'exposició pública d'aquest projecte de clavegueram, amb
data 22 de juny de 1992, s'hi ha presentat una al.legació de Vicente Sanhermelando
García, en representació d'Acció Ecologista-Agró, on formula l'oposició al projecte sobre
la base que no s'hi especifica el tractament de depuració d'aigües residuals, cosa que
podria comportar l'emissió al mar per mitjà de l'emissari submarí de Canet de Berenguer,
i hi enumera, tot seguit, una sèrie de conseqüències negatives que això implicaria per a
les platges de Canet i de Sagunt.
Aquesta al.legació s'ha tramès als Serveis Tècnics Municipals, i l'arquitecte
municipal, amb data 24 de juny, ha elaborat un informe en aquest aspecte, que es
transcriu tot seguit:
"Una vegada estudiada l'al.legació que ha presentat ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ sobre els projectes de xarxa de clavegueram dels polígons C-1, C-2, BOE-1 i
C-3, s'informa:
-Que els projectes esmentats no entren en el tema de la depuració de les aigües
sinó que es tracta de la xarxa que està dins de cada polígon.
-Que la connexió d'aquesta xarxa es té previst de fer-la al col.lector que hi ha en
fase de contractació per part de la Conselleria d'Obres Públiques, amb projecte redactat
per aquesta.
-Que si bé en aquest projecte l'abocament s'efectua a l'emissari de Canet,
l'Ajuntament en el seu moment informà en contra d'aquesta solució.
Arran d'aquest informe, la Conselleria està redactant a hores d'ara un estudi de
viabilitat entre dues solucions: la instal.lació d'una depuradora conjunta per a Canet i la
platja d'Almardà o bé la connexió de la platja mitjançant un col.lector que arribe fins la
depuradora general de Sagunt.
En aquesta situació, l'Ajuntament ha començat la xarxa interior de clavegueram,
que servirà siga quina siga la solució adoptada per la Conselleria competent en aquests
temes, però a més en el cas improbable de no fer cap de les solucions apuntades es pot,
amb el disseny efectuat, ubicar depuradores provisionals en la capçalera de cada polígon,
en els terrenys de l'Ajuntament, al costat del vial VDL, que permetrien fer abocaments
correctes (dins de les directives europees), a l'emissari de Canet.
Vist que no s'efectua el sistema de depuració que s'adopte en el futur per a la xarxa
de clavegueram, exposada a informació al públic, i tenint en compte que la no
construcció implicaria endarreriments posteriors, amb abocaments al subsòl tal com
s'efectuen a hores d'ara, es proposa que s'aprove definitivament el projecte esmentat."
Atès que aquesta Delegació assumeix el contingut de l'informe anteriorment
transcrit sobre l'al.legació presentada, i per tal com amb data 23 de juny de 1992 ha
acabat el termini legal d'exposició pública del projecte i que no s'hi han presentat més
al.legacions en contra, en l'acord d'aprovació inicial del qual s'hi feia constar la no
previsió de tractament i depuració d'aigües residuals, les solucions del qual passarien per
algun dels plantejaments exposats anteriorment; i per les raons adduïdes s'entén que es
tracta d'un cas d'urgència, segons que preveu l'art. 126.2 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les corporacions locals.

Per tot això, i vista la proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Sr. Tabarés, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: En relació a l'al.legaicó formulada, pronunciar-se en els termes recollits
en l'informe elaborat per l'arquitecte municipal sobre aquest tema, amunt transcrit que s'hi
té per reproduït a tots els efectes.
SEGON: Aprovar definitifament el referit projecte de xarxa de clavegueram del
polígon D-3 del Pla Parcial de la platja d'Almardà.
TERCER: Aquest acord s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província,
segons que disposa l'apartat 4 de l'art. 141 del Reglament de Planejament.
QUART: De l'acord esmentat es donarà compte als membres de la Comissió
Informativa d'Urbanisme en la pròxima sessió que tinga lloc.
17

CONCESSIÓ PRÉSTECS I MORATÒRIES.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes s'adapten al que preveuen els articles 43 i 44 del
vigent Reglament de Pòsits; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del Negociat del Pòsit, per unanimitat, S'ACORDA:
PRIMER: La concessió de moratòries del Pòsit Municipal, amb l'obligació
d'ingressar el 25% del préstec i els interessos meritats, als prestataris següents:
- Expt. 2/92. Sr. MARCOS PERIS MATIES.
- Expt. 4/92. Sra. VICENTA ALEIXANDRE BLASCO.
- Expt. 5/92. Sr. MIGUEL ALEIXANDRE BLASCO.
- Expt. 46/92. Sr. ARTURO SANCHIS MUÑOS.
- Expt. 47/92. Sr. MANUEL MARTÍ CAMBRA.
- Expt. 48/92. Sr. ENRIQUE MARCO TRECHUELO.
SEGON: La concessió dels préstecs següents, al 5% d'interès:
- Expt. 71/92. Sra. FRANCISCA OLIVA PEREZ.
- Expt. 73/92. Sra. EUGENIA IRIGOYEN BLANDINA.
- Expt. 74/92. Sr. JOSÉ Mª ALBERT OLIVA.
18 INFORME DE LA TRESORERIA AL COMPTE DE RECAPTACIÓ PER
VALORS EN REBUT I DE CERTIFICATS DE DESCOBERT DE L'EXERCICI
DE 1991.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per
unanimitat es declara la urgència i procedir al seu debat.

S'examina el compte lliurat pel recaptador d'executiva relatiu als comptes de
recaptació de l'any 1991.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar el compte de recaptació de l'any 1991 lliurat pel Sr. Francisco
Sebastián Sánchez, en els termes que ha estat presentat, pels totals següents:
- Compte de valors en rebut:
DEURE O CÀRREC................................ 505.869.449 PTA.
HAVER O DESCÀRREC........................ 123.817.209 PTA.
SALDO (valors pendents cobrament)........ 382.052.240 PTA.
- Compte de certificats de descobert:

DEURE O CÀRREC................................. 44.749.293 PTA.
HAVER O DESCÀRREC.......................... 9.602.267 PTA.
SALDO (valors pendents cobrement)......... 35.147.026 PTA.
SEGON: La no exigència de responsabilitat per perjudici de valors al Sr. Francisco
Sebastián Sánchez, fonamentalment en els termes que s'hi especifiquen en aquest
informe.
19 APROVACIÓ PLECS DE CONDICIONS CONCURS OBERT CONCESSIÓ
LLOCS DE VENDA MERCAT MUNICIPAL.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per
unanimitat es declara la urgència i procedir al seu debat.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. ALEPUZ manifesta que tot i que s'ha aprovat
la urgència d'aquest assumpte, se n'hauria de deixar sobre la taula fins que l'ordenança
municipal estiguera aprovada definitivament. A més, els tècnics haurien d'aclarir alguns
termes, ja que aquest asssumpte passà també per urgència en la Comissió Informativa de
Contratació i no s'hi va poder tractar en profunditat.
La Sra. PIN justifica la urgència d'aprovar avui el plec per les condicions
infrahumanes en què es troba el mercat, motiu de tancament pels serveis de Sanitat, i
tenint en compte que l'ordenança està en tramitació i consensuada amb l'Associació de
Comerciants, no hi haurà cap problema per a l'aprovació definitiva, ja que es va quedar
que al mes de setembre podrien estar ubicats de nou dins del recinte del mercat.
El Sr. LLORENS s'adhereix a la petició de la Sra. Alepuz que es deixe sobre la
taula perquè alguns aspectes de l'adjudicació dels llocs no s'han arribat a estudiar en
profunditat.
El Sr. CORTÉS s'adhereix també a la proposta, i assenyala que no va poder
assistir a la Comissió de Contractació, i desconeix totalment el plantejament que s'hi ha
fet. Per això, en cas que es sotmeta a l'aprovació, hauria d'abstenir-se.
La Sra. ALEPUZ assenyala que li agradaria saber quins criteris s'hi han seguit en el
plec, ja que en cas contrari no pot opinar. Així, per exemple, el motiu dels 40 anys de
concessió, o del tipus de licitació, de manera que reitera la necessitat que l'assumpte
s'explique més.
El Sr. GARCÍA I FELIPE també s'adhereix a la petició que l'assumpte es quede
sobre la taula, perquè no té coneixement del contingut del plec, i per això, si bé no estan
en contra, no poden aprovar-lo en aquestes circumstàncies.
El Sr. VILALTA explica que efectivament aquest punt passà per urgència en la
Comissió de Contractació, per les raons que s'hi han argumentat, ja que les ordenances
s'estan tramitant, i era molt important que paral.lelament anara el plec de condicions. En
la Comissió es va dir per part dels tècnics que era un plec tipus, tot i que s'havia de tenir
en compte l'amortització i duració de la concessió. Es va repartir una còpia del plec entre
els membres de la Comissió per si hi havia alguna qüestió per a exposar-la a fi de no
paralitzar-ne la tramitació.

La Sra. PIN, en nom del seu grup, sol.licita que se sotmeta a l'aprovació ja que els
comerciants no han de carregar amb la conseqüència que alguns regidors no assistesquen
a les comissions, atès que el tema és que si no s'aprova avui, el mercat no podrà estar fins
a Nadal.
La Sra. ALEPUZ contesta que des de la Comissió Informativa de la setmana
passada hi ha hagut prou temps per a incloure'l en l'ordre del dia d'aquest Ple, i que quan
va sol.licitar informació sobre el que es va tractar en aquesta Comissió, li van dir que
segurament no passaria per aquest Ple, perquè calia que s'aprovaren les ordenances, i no
obstant això s'ha dut per urgència sense que la majoria de regidors hagen tingut ocasió
d'estudiar el plec de condicions, i hi ha punts extrem, com la duració de la concessió,
contra la qual haurà de presentar al.legacions, si bé no està en contra d'aquest assumpte,
tampoc no té fonaments per a defensar-lo.
El Sr. GARCÍA I FELIPE replica a la Sra. Pin que no pot venir ací i dir que ells no
tenen culpa que els regidors no assistesquen a les comissions, del que es tracta és que el
mercat fa dos anys que començaren a reconstruir-lo i el PSOE ja sabia que anava a
arribar aquest moment. Per això, que no vinguen amb tanta urgència, perquè encara que
es va donar una còpia als regidors, no ha sigut tractat pels grups, en no incloure's en
l'ordre del dia.
El Sr. CORTÉS assenyala que en alguns casos hi ha cinisme pur, ja que un tema
com aquest, de tants de milions, es passa per la Comissió de Contractació, per urgència.
Assumeix que no va a moltes comissions, tot i que potser assistesca més que altres que
tenen més representants. De tota manera, considera li podien haver enviat una còpia.
Es sotmet a votació la proposta de la Sra. Alepuz de deixar l'expedient esmentat
sobre la taula, i el Ple de l'Ajuntament, amb 13 vots a favor del CIPS, de la Sra. Alepuz,
del Sr. García i Ortín, el PP i el CDS, i 12 vots en contra del PSOE i del Sr. Campoy,
ACORDA:
Deixar l'expedient sobre la taula.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. CORTÉS pregunta a l'alcalde i al regidor de Trànsit si saben amb quina
quantitat sanciona la Direcció General de Trànsit l'ocupació de via amb guals, el doble
aparcament, la direcció prohibida, etc., bé que no fa falta que li responguen ja que ho
dirà ell mateix. En relació amb la campanya de conscienciació als ciutadans considera que
mentre no s'aprove l'ordenança, la policia no pot denunciar en la via pública per
infraccions que no siguen de trànsit, i les infraccions que són de trànsit les han deixar
sense sancionar en l'ordenança que han presentat, perquè la resta -que són la majoria- són
competència de vostè. Per tant, quan es diu una cosa s'ha de saber el que es diu o, si més
no, no deixar els altres com a idiotes. Pregunta a l'alcalde si són certes les afirmacions
que s'han fet que l'oposició arriba a la bogeria en el seu afany de destruir l'Ajuntament. Li
demana a l'alcalde que en cas que siguen certes, se'n retracte, ja que considera que està
faltant a la veritat, i si no són certes, li demana que hi haja una declaració pública a través
dels mitjans de comunicació que les declaracions que ha fet -a determinades premses- no
són veritat. Si no és així, i lamentant-ho molt, a pesar que el CDS només té un
representant ací, li demana que dimitesca, perquè el CDS no pot permetre que es diguen

aquestes coses de l'oposició, quan està governant gràcies al suport de l'oposició, s'han
aprovat els projectes més important per a Sagunt, i el que no s'ha aprovat és perquè no
era digne d'aprovar-se, com el tema de la renegociació. Per tant, considera que les
paraules que ha dit l'alcalde, si és que les ha dit, des del seu punt de vista, són greus, i
mereixen una resposta contundent. Creu que hi haurà partits que en un moment
determinat estaran a favor d'unes coses o d'altres, però ficar a tots en el mateix sac i dir
que estan bojos, i que pretenen destruir l'Ajuntament és excessiu.
El Sr. PELAEZ demana que al carrer de la Verge dels Dolors del Port, on hi ha
uns pivots que protegeixen la circulació cap al col.legi del convent, siguen anul.lades
perquè les classes ja han acabat, i s'ha de deixar en situació normal esperant que s'estudie
un altres sistema que no siga tan molest per a la circulació. Així mateix, sol.licita que es
veja la possibilitat d'evitar que hi hagen persones no desitjables al passaig marítim perquè
estan perjudicant el poble.
El Sr. GARCÍA I FELIPE dirigeix la seua primera pregunta a la secretària sobre
les mesures que es poden prendre quan l'alcalde incompleix els acords del Ple.
El Sr. ALCALDE li assenyala que les preguntes se li poden contestar per escrit o
verbalment, per la qual cosa ja se li contestarà.
El Sr. GARCÍA I FELIPE, en aquest aspecte, li assenyala que fa dos plens li va
preguntar si havia convocat o pensava convocar la conferència intermunicipal sobre
Enfersa, i ni li ha contestat per escrit ni de paraula. Per això, li demana que li conteste
d'una manera o altra per a prendre les mesures oportunes, ja que l'alcalde és qui ha de
vetlar perquè els acords del Ple es complesquen i és el primer que els incompleix. Al
Grup Independent els pregunta si s'han guarit ja dels colps que reben d'ell quan els
maltracta, perquè com li tenen por física, està fent un curs de karate i possiblement se li
anirà la mà i aquest matí se n'ha anat un a la residència. En relació amb això, i unint-se a
la proposta que li ha fet el representant del CDS, li indica a l'alcalde que sempre que s'ha
utilitzat la paraula bogeria en aquest Ple ha sigut per a referir-se a ell. Que aquestes
declaracions que lesionen la imatge de l'oposició no són forme de fer política, i que la
seua incompetència i la manca d'ètica no estan justificades.
El Sr. GIL pregunta a la Sra. Pin en relació amb els acords adoptats sobre la
restauració del Teatre Romà. Recorda que en maig es va fer i no hi havia temps per a fer
un informe abans del Ple, però ha passat el temps i continuen sense saber en quina
situació es troba. Demana que els acords que hi ha entre ajuntament i Conselleria es
complesquen, i s'informe en quina situació es troba aquest tema. Demana que es lleven
els pals que tallen la circulació del carrer de la Verge dels Desemparats i que es procure
que almenys durant algunes hores s'hi circula amb normalitat.
El Sr. MOROS assenyala, en primer lloc, pel que fa a la transmissió de vehicles
que per un error de l'equip d'informàtica hi ha hagut la casualitat que de tots els vehicles
vells que s'hi han transmès, han aparegut els rebuts de l'impost de vehicles a nom del
titular nou, però amb el número de compte de l'anterior propietari, per la qual cosa s'han
produït moltes devolucions de rebuts. D'altra banda, es va fer una venda d'una parcel.la,
es va dur l'escriptura en l'any 90, i l'Ajuntament se n'assabentà des que es va liquidar la
plus-vàlua, i ara li arriba un imprès de l'Impost de Béns Immobles de l'any 91. Per això,

sol.licita que hi haja coordinació entre els departaments per tal que no molesten els
ciutadans. Assenyala que en el seu moment es va presentar una reclamació de l'Impost
d'Immobles de Rústica, l'oficial major informà amb data de 30 de març, i reconegué que
efectivament estava malament i indicava que s'havien d'anul.lar els rebuts i emetre altres
de nous. No obstant això, ahir es tornà a rebre una notificació de providència de
constrenyiment dient que els rebuts que l'Ajuntament reconeix que estan mal fets i que
diu que s'han pagat, els torna a reclamar en constrenyiment. Per això, reitera que es
coordinen tots els departaments de l'Ajuntament.
El Sr. CAMPOY comenta que la situació no és tot l'agradable que un voldria amb
el que està succeint en aquesta corporació. Creu que la majoria de l'oposició ha de ser
coherent amb els seus propis plantejaments, quan es denuncia la incompetència de l'equip
de govern, quan no s'aproven els Pressupostos, s'ha de ser coherent i utilitzar la norma
democràtica que significa la presentació d'una moció de censura, perquè, si no, s'està
prostituint la democràcia, tot i que potser axiò no siga compartit per alguns, però cal
tenir coratge i ser valents.
El Sr. ALCALDE vol aclarir que diversos regidors han fet referència a unes
paraules que posaven la boca seua, i que textualment no ho són. En algunes sessions
plenàries s'han dit coses encara més fortes adreçades a l'alcalde i al Partit Socialista i
altres. Considera que el que han de fer és deixar llibertat a l'alcalde que és qui certament
s'ha de mossegar la llengua moltes vegades, i que en un acte que organitza el seu partit
pot intervenir com ho fan els regidors en aquest Ple, que aboquen paraules molt més
greus.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les vint
hores i quaranta-cinc minuts, de tot això, com a Secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC.
Un ciutadà del públic vol manifestar a la primera autoritat, com a veí del Port de
Sagunt, que avui en dia no han rebut vot i queden com a ciutadans de segona diversos
centenars del Port de Sagunt i Sagunt; en totes les eleccions, tant municipals com
generals, han votat i no obstant això l'Instituto Nacional de Estadística els ha enviat la
baixa del cens, la qual aquest ciutadà creu que és injusta. Primer perquè l'envien des de
Madrid al mateix interessat, s'ha de signar en el termini de deu dies i presentar-la a
l'Ajuntament, i que el funcionari a qui s'entrega es quede l'únic document que els consta
de baixa. Sol.licita a l'Alcalde que per ban o edicte tots aquests ciutadans de segona que
han quedat sense el dret a vot puguen exercir aquest dret.
Un altre ciutadà assenyala que la comissió per la recuperació de la platja, en
l'última reunió que es convocà com a conseqüència del temporal que havia liquidat
l'arena que s'havia posat, tornà a acordar que a través d'aquesta Alcaldia es demane una

nova entrevista amb el conseller Burriel per a donar-li una altra volta alternatives al
transvasament d'arena; d'altra banda, totes les forces que componen la comissió per la
recuparació de la platja es manifestaren contràries a la més mínima possibilitat que
l'abocament del clavegueram de l'Almardà puga anar a l'emissari de Canet; i per a acabar
li agradaria que algú normalitzara el qualificatiu de persones no desitjables, per a poder
posar-se d'acord en qui tiren de la platja. I ja posat a llevar barreres, a més d'això de
l'escola, l'associació de veïns en què treballa van fer un dia la proposta que les barreres
que s'hi han posat en les rodalies de la comissaria se'n lleven, si s'han posat per seguretat
se suposa que és perquè hi ha algun temor al risc de l'edifici de la Policia, si hi ha un risc
en aquest edifici, que es traga l'edifici fora del poble. En relació amb els pressupostos, tot
i que és molt tard, les associacions de veïns encara no han rebut cap tipus d'informació al
respecte i això que en la Carta de Participació Ciutadana hi ha algun apartat que fa
referència a la importància i l'obligació de l'Ajuntament d'informar sobre els pressupostos
a les associacions. Una altra qüestió és que si la Carta de Participació Ciutadana
s'aprovà, si més no, en el Ple, amb el compromís en la mateixa redacció de l'edició en
castellà i en valencià per al coneixement del veïnat en general, és una cosa que encara
estan esperant.
Un altre ciutadà del públic, en representació de l'Associació de Veïns del Baladre,
vol presentar un grup de senyores del barri de Baladre que els preocupa el tema de
l'escolaritat, per la qual cosa sol.licita que la presidència s'avinga a concedir-les la
paraula, ell els cedeix la seua.
Una ciutadana indica que el problema és que el barri del Baladre és un barri de
treballadors, que depenen del treball per a poder viure, i per això no poden dur els seus
fills a guarderies particulars. Volen que se solucione el problema d'una forma immediata,
ja que l'any passat es quedaren quaranta-un xiquets sense escola infantil, i enguany 51,
per la qual cosa els xiquets no poden anar a la guarderia ni les mares exercir el dret al
treball. Ha havien parlat abans amb l'Alcalde i volen saber com se troben en aquest
moment aquestes.
El Sr. ALCALDE, en resposta a la ciutadana que ha parlat anteriorment, assenyala
que els tràmits que quedaren que s'anaven a realitzar, ja s'han fet. S'ha preparat l'escrit
per al conseller on s'hi sol.licita la construcció en els solars per a unes aules prefabricades
per a guarderia, la possible utilització de les dues aules que quedes buides al Col.legi de
Baladre. No és una decisió seua la solució d'aquest problema, però s'hi va a intentar
aconseguir una solució.

