ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL, CELEBRAT EL DIA U DE JULIOL DE MIL NOU-CENTS
NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia u de juliol de mil nou-cents noranta-dos, a les tretze
hores i set minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions d'aquest Excm. Ajuntament, sota la
presidència de l'Il.lm. Sr. Alcalde En Manuel Girona i Rubio, els regidors següents:
En Miquel Almor i Marzal.
En Rafael Tabarés i Seisdedos.
N'Anna Margarida Pin i Arboledas.
En Salvador Vilalta i Mor.
En Manuel Esparza i Ripoll.
En Miquel García i Benítez.
En Carles Díaz i Casas.
N'Àngel Alonso i Rodríguez.
En Gabriel Armero i González.
En Manuel J. A. Chover i Lara.
En Josep García i Felipe.
En Miquel Sanchis i Navarro.
En Marcel.lí Gil i Gandia.
En Vicent Salvador Moros i Graullera.
En Pere García i Ferrandis.
En Josep Antoni Lluesma i Espanya.
En Manuel Sanz i Domínguez.
En Josep Gómez i Escanez.
En Joan Miquel Campoy i Adell.
En Ramón García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
Assistits de l'oficial major, en qualitat de secretari general accidental, Sr. Emili
Olmos i Gimeno, i de l'interventor, Sr. Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi
sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació, en primera convocatòria, es fa
constar que el Sr. Gil, el Sr. Alonso i el Sr. Diaz i Casas s'incorporen a la sessió en el
punt dos.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
D'acord amb el que disposa l'article 46.2-b de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, l'article 48.2 del Text Refós 781/86 i l'article 79 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, es sotmet
a votació la urgència de la convocatòria, que s'aprova per unanimitat.
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PETICIÓ DE PRÉSTEC FINANÇAMENT INCLOSES EN PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE 1992.
En aquests moments s'incorporen a la sessió el Sr. Gil, el Sr. Alonso i el Sr. Diaz i
Casas.
Vist l'informe de la Intervenció de Fons sobre el concert d'una nova operació de
crèdit per a finançar despeses extraordinàries d'inversió incloses en el Pressupost
Municipal de 1992 i atès que es tracta d'una operació a llarg termini, de les autoritzades
en l'art. 50-2-b) de la Llei 39/1988 de 28 de desembre; atès que amb la subscripció de
l'operació proposada no se supera l'índex d'endeutament que autoritza l'art. 54-3 de la
Llei 39/1988.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ALMOR manifesta que continuant una mica
amb la línia del que s'ha exposat en el Ple anterior sobre el Pressupost i donant una
informació global, a causa que cal considerar-ho tot en conjunt, i atès que en el Ple
anterior tot el tema relacionat amb la plantilla de personal, capítol I, va ser aprovat per
majoria absoluta, entrarà a analitzar els punts de l'ordre del dia que no van ser aprovats.
Aquests punt eren el tema de la renegociaicó del deute i el que ara es discuteix que és la
petició de préstec finançament d'inversions incloses en el Pressupost municipal del 92.
L'equip de govern -diu-, després del darrer Ple i vistes les posicions d'aquesta segona
part de l'aprovació dels Pressupostos, retira la renegociació del deute i això encara que
continuen pensant (creu que compartit per tots els grups), la situació econòmica de
l'Ajuntament no és una situació pomposa, i sense fer-hi catastrofisme cal reconèixer que
s'està en una sitació de preocupació econòmica.
Continuant amb l'exposició, reitera que d'acord amb els distints grups polítics
municipals s'ha eliminat la renegociació del deute, amb la qual cosa l'índex d'endeutament
de l'Ajuntament a hores d'ara és del 22,75%, que serà incrementat una mica més en l'any
93 quan comence l'amortització del capital i que això no va a fer que aquest Ajuntament,
dins de la política econòmica que es va dissenyar l'altre dia i que ha d'agrair als grups
polítics, que en majoria coincidien amb l'anàlisi que feien, de cara al futur i quan
s'aproven les ordenances municipals, que espera que siga en el mes de setembre o
octubre, i es comence amb la discussió del Pressupost del 93, caldrà buscar-hi fórmules
que impedesquen que l'índex d'endeutament que hi ha a hores d'ara els restringesca la
capacitat de maniobra de la corporació.
Reconeixent novament l'alt índex d'endeutament d'enguany, és suportable tot i que
siga alt, i esperant trobar en l'exercici pròxim fórmules que permetes nous ingressos que
facen que no es frene el desenvolupament de la ciutat, s'ha optat per retirar el punt de
renegociació del deute. En un altre aspecte, i en el tema de la petició del préstec per al
finançament de les inversions incloses en el Pressupost del 92, manifesta que les
inversions pressupostàries pugen a 470 milions de pessetes, dels quals sol.liciten un
préstec de 364 milions de pessetes de préstec estan condicionades pels acords plenaris
presos per aquesta corporació al llarg dels sis primers mesos d'enguany (finançar els de
300 milions per a la promoció d'ocupació, 47 milions per al finançament de la via
internuclis, i 11 milions per a l'adquisició de vehicles i tancament de l'abocador antic i per
úlitm 8 milions són per a la reparació de camins, que és una petició del Consell AGrari
aprovat unànimement en aquest organisme autònom).
Per tant -diu-, com es veu, el finançament dels 364 milions és exclusivament per a
obres reglades i aprovades pel Ple d'aquesta corporació, amb la qual cosa l'eixida lògica i

coherent és l'aprovació del pla d'inversions i el finançament i la conclusió lògica de
l'aprovació d'aquest pla d'inversions és la sol.licitud al Ple que autoritze d'anar al banc a
fer la petició dels 364 milions per a les obres concretes que adés s'han esmentat. La
supressió de la renegociació del deute -continua- els ha obligat a haver de fer un
reajustament pressupostari de manera que els 70 milions i mig aproximadament que s'han
de pagar més d'amortització en no renegociar el deute, s'ha hagut de sostraure de
despeses corrents de l'Ajuntament i després proposar en el punt 4 l'aprovació de
l'expedient primer de modificiació de crèdits, per a agafar part d'aquestes despeses
corrents que s'han hagut de llevar en augmentar la despesa d'amortització pel no
refinançament del deute. En el tema d'augments de despeses corrents s'ha incrementat un
milió de pessetes en Sanitat i Seguretat; en Educació Especial, dos milions; en Premsa i
Informació, un milió de pessetes; en enllumenat públic, 14 milions de pessetes; en
transferències corrents del capítol 4 s'han suplementat cinc milions més de transferències
a famílies necessitades (bàsicament beques d'ajudes de famílies necessitades en beques
escolars o de menjador escolar); i això respon a una espècie de política consensuada en
els departaments de Serveis Socials que van en la línia de potenciar les ajudes a les
famílies que ho necessiten. També s'ha ampliat en la modificació amb 10 milions el
programa d'ajuda a la solidaritat, això és un acord que es va prendre en aquest Ple, de
fixar una partida pressupostària per a ajudar bàsicament a emigrants que puguen venir a
aquest poble, que molts d'ells tenen problemes d'adaptació, problemes de legalització de
la seua situació.
També s'ha pressupostat una partida amb 9 milions de pessetes més que és
"transferències a guarderies", punt que creu que va ser un acord unànime de tots els
membres de la corporació en la Comissió d'Economia i Hisenda i que caldria que se'n
matisara una mica, ja que en el tema de transferències a guarderies es va suplementar
amb 9 milions de pessetes més la partida pressupostària però amb una sèrie de premisses
que vol manifestar perquè reste clar o perquè els grups polítics si no estan d'acord
puguen matisar-los. La primera premissa era que les guarderies que sol.liciten ajuda o
subvenció per part de l'Ajuntament, han de ser guarderies que estiguen completament
legalitzades, és a dir, que paguen l'impost d'obertura d'establiment, les taxes, que tinguen
la llicència fiscal i que tinguen la llicència d'obertura com a establiment per a procedir a
funcionar com a guarderia infantil. El segon punt era que la Comissió de Serveis Socials
marque i fixe uns criteris de repartiment per a aquestes guarderies, criteris de repartiment
que els fixarà la Comissió de Serveis Socials, d'acord amb els criteris següents que es
comentaren en la Comissió: en primer lloc que les guarderies que reben subvenció de
l'Ajuntament mantindran durant el període en què se'ls estiga pagant la subvenció la
plantilla íntegra de treballadors. En segon lloc, les guarderies que reben els diners hauran
de col.laborar amb el Departament de Serveis Socials a l'hora de fixar els criteris per a
impedir que famílies amb gran poder adquisitiu puguen pagar la quota íntegra al col.legi
en el pagament de la guarderia.
Continuant amb la intervenció, diu que també s'han suplementat partides per a
l'adequació de dependències municipals, s'ha inclòs una inversió de 5 milions i mig de
pessetes per a l'adquisició de terrenys patrimonials que van encaminats a oferir a la
Conselleria terreny suficient per a la creació d'una residència escola per a disminuïts físics
i psíquics. També s'ha pressupostat en el tema d'inversions l'adquisició d'un vehicle petit
de recollida de fem atesa l'edat dels que estan a hores d'ara recollint el fem (la inversió és
de 4 milions de pessetes). També s'ha obert una partida per a l'adquisició de terrenys en
primera fase per a l'ampliació del cementeri de Sagunt ciutat, així mateix es mantindran
les inversions socials tant en Cultura com el projecte d'adequació del teatre del Col.legi

Begonya del Port de Sagunt. Així mateix el tema de l'adequació de la façana del
poliesportiu. A més d'això, s'han incrementat també les inversions en el tema de
biblioteques amb 5 milions de pessetes per a l'adquisiicó de lector òptic. Totes aquetes
inversions que s'han esmentat, juntament amb les inversions compromeses que tenia
aquest Ajuntament com és l'obertura del carrer del Maestrat, by pass, el tema de
l'"addicional" de Pedres Blaves, el tema de l'enllumenat Barri Sant Josep al cementeri, el
tema del finançament de la finalització de l'addicional de l'emmallat d'11 milions de
pessetes de Sagunt ciutat, el tema del desenvolupament del programa de planejament del
Pla General d'Ordenació Urbana que són inversions compromeses per aquesta corporació
fan que la modificació de crèdit tinga un global de 214 milions de pessetes, dels quals
158.750.000 exactament són d'inversions complementàries al Programa d'Inversions que
figura en els Pressupostos.
Acaba afirmant que en la línia del que deia en el Ple anterior d'anar mantenint un
equilibri entre inversions socials i inversions en infrastructures, s'ha seguit com l'única
maenra de millorar la qualitat de vida dels ciutadans sense prioritzar el que són
infrastructures sobre inversions socials, i dins de la capacitat de maniobra que ha tingut
l'equip de govern en retirar la renegociació del deute s'ha intentat mantenir l'esperit
íntegre de la política que defensava l'equip de govern amb els objectius que s'ha marcat, i
mantenir aquest equilibri entre, com deia, aspecte social i aspecte de desenvolupament
d'infrastructures que permetrà continuar avançant en la ciutat i sobretot mantenir i
incrementar el nivell de vida dels ciutadans de Sagunt.
El Sr. CORTÉS reconeix en primer lloc que va ser dilatada la seua intervenció en
el Ple anterior, i manifesta la voluntat de ser més concís. L'oposició, diu, a pesar d'estar
bojos per destruir l'Ajuntament (segons paraules del nostre alcalde), ha demostrat una
gran serietat i responsabilitat evitant que es renegociara el deute que, com s'ha vist, o era
més un problema polític de desqualificació de l'anterior gestió que un problema
econòmic. Reconeix que el que ha dit el Partit Popular és cert, només encerten quan
rectifiquen, tot i que rectificar és de savis. S'ha demostrat, continua, que variant unes
petites partides, tenint en compte que la partida de Personal, que era on es podien haver
fet més restificacions, no s'ha pogut tocar perquè s'aprovà en el Ple de despús-ahir, es
podien aprovar uns pressupostos que en conjunt no eren dolent però ara pensen que
s'han millorat. Insisteix que hi ha algunes partides en Serveis Socials que considera que hi
ha hagut una gran discriminació amb altre tipus d'associacions, el simple fet d'aquesta
discriminació -segons el seu parer- és, pel que sembla, que siguen associacions
humanitàries amb un servei a la societat desinteressadament i es refereix a Cáritas,
Remar, associacions d'alcohòlics, etc., i espera que d'aquests 10 milions de suport al
tercer món, que li sembla perfecte, però ací també hi ha associacions que estan en el
tercer món.
Contesta al Sr. Almor sobre el percentatge de l'endeutament, i li assenyala que el
de l'any vinent estarà en funció dels recursos liquidats, per la qual cosa caldrà esperar el
pròxim any per veure si se'n fa una bona gestió en recaptació. El problema, continua, és
que no es poden basar els recursos d'un Ajuntament en els impostos perquè ja no se li pot
exigir més als ciutadans i afirma que creu que gestionant millor es poden fer més coses.
L'única solució que tenen els ajuntaments per a eixir de la situació en què es troben, a
part de gestionar bé i no estirar més la mà que la màniga, és el fons de cooperació, és que
l'Estat transferesca més diners als ajuntaments i mentre això no es faça no serveix per a
res, sempre s'estarà en la misèria absoluta i això s'ha de dir on calga i no partits que tenen
practicament representativitat.

Pel que fa a les guarderies, vol matisar que s'alegra que a la fi s'entenga el que el
CDS ha anat dient en les comissions, i que encara que no ho han tingut en compe per a
res, si més no s'ha dit i recollit. El CDS deia que el problema no era que a una guarderia
que tenia subvenció se li la llevara, sinó que el plantejament d'un partit progressista, com
se suposa que haurien de ser ells, era anar a cobrir més guarderies sense llevar-les la
subvenció amb el risc que pogueren tancar. Acaba afirmant que s'alegren que les idees
del CDS s'hagen plasmat majoritàriament en els Pressupostos.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que el Sr. Almor ha plantejat que caldria
buscar fórmules per a evitar que l'endeutament, en el qual estan sempre ficats i es
poguera rebaixar o solucionar en certa mesura la situació econòmica de l'Ajuntament. Hi
ha hagut un apartat que ha tocat el Sr. Cortés, i és que, efectivament, el pes el té el
Govern de la nació i pot transferir més quantitat del fons de cooperació als ajuntaments,
aquesta és una via. Hi hauria una altra que tothom rebutja que és l'increment dels
impostos i de la pressió envers els ciutadans -aquesta darrera via la donen per morta-. Hi
ha una altra via, però, que sí que competeix al govern municipal i fa un suggeriment, i és
el tema que qui més tinga més pague, o millor dit que els grans també complesquen les
seues obligacions, sobretot urbanístiques. I recorda el tema del Conveni amb Ingruinsa
en el qual practicament se li condona les obligacions urbanístiques quan arribe el moment
es denuncie, perquè en definitiva això està en detriment dels ciutadans. Vol fer una referència a la situaicó preocupant del que significa l'Ajuntament, es va a demanar un préstec
de 364 milions i se'n van a amortitzar 223, o se li busca una solució i creu que poden
anar per aquestes dues vies que ha assenyalat anteriorment, una que l'ha de prendre el
Govern central i l'altra que l'ha de prendre el govern municipal.
El Sr. LLORENS assenyala que el Partit Popular continua pensant que una de les
partides que podia no haver-se augmentat, i amb la qual cosa possiblement no hauria
hagut necessitat de sol.licitar els 364 milions de pessetes de préstec, és la partida de
Personal. Amb l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació, pensa que fa augmentar el
capítol I, i possiblement si no s'haguera aprovat haurien tingut arguments perquè ara en
l'aprovació del Pressupost dir que no estan d'acord en el fet que es pujaren a 1.115
milinosn aquesta partida. Per tant, entén que com el capítol I ja està aprovat, perquè es
va aprovar en el Ple anterior, en aquest capítol ja no poden fer res.
El Sr. GARCÍA I FELIPE manifesta que el Sr. Almor ha fet un discurs carregat
d'humilitat i també ha dit que la situació és preocupant però creu que no coincideix una
cosa amb l'altra. El CIPS creu que el debat d'aquests Pressupostos ha donat prou de si,
malauradament sempre s'ha dit que aquest acte és el més important, el que més càrrega
política du durant l'any perquè s'hi donen les línies mestres d'actuació del govern
municipal i per tant de la corporació i per això han de lamentar que s'hagen anat
convocant els plens d'aquesta manera i que s'haja convocat un Ple que durara el que
durara estigueren ací debatent hores i hores fins arribar a un acord o no. És lamentable
-diu- que s'haja dut d'aquesta manera, primer d'una manera, ara per urgència. Ell creu que
aquests Pressupostos van a passar a la història com els Pressupostos de les urgències. El
CIPS manifesta que el capítol I per a ells està inflat, el tema dels 1.115 milions creuen
que es podrien haver retallat i es poden retallar -creu per la pràctica quotidiana que quan
es pren en un Ple un acord per majoria, altra majoria pot deixar en suspens aquest acord i
rectificar, perquè altrament quan ací es pren un acord d'alguna cosa, això és per a tota la
vida, i això no pot ser-.

Recrimina al Sr. Almor que no ha fet cap esforç, junt amb el seu company d'equip,
d'estudiar el capítol I. El capítol II també es pot fer un repàs detallat, i es pot retallar
alguns milions. Pel que fa al capítol d'ingressos, ja van dir que per a ells també estava
inflat, ja que no s'ha explicat res en relació d'aquest. Per tant, desinflant el capítol
d'ingressos i retallant en alguns altres capítols, s'aniria a un Pressupost el més objectiu
possible i aquesta preocupació que ha dit el Sr. Almor anteriorment, seria menys
preocupant. Consideren que amb l'esforç que sembla que s'ha estat fent i que han retallat
les despeses, no hi ha hagut prou, ja que s'hi ha modificat perquè la resta de grups els ha
obligat a això. Per a l'equip de govern, l'aprovació d'aquests Pressupostos no tenia una
altra eixida que renegociar el deute. Estan d'acord amb el capítol d'inversions -diu-, ja
que el CIPS esmenà la moció que presentava EU, i per tant estan d'acord que es demane
aquest crèdit per a afrontar les obres i estaran pendents i vigilants de com es gasten
aquests 300 milions i el Grup Independent demana que es vigile quines obres es van a fer,
ja que han vist unes "Memòries" i els ha causat certa estranyesa que totes menys una
estiguen valorades en la mateixa quantitat. Per a acabar assenyala que no poden donar
suport als Pressupostos, van a donar suport a la qüestió de les inversions, però res més,
per tot el que s'ha comentat anteriorment i perquè l'equip de govern olímpicament han
renunciat, quan estan dient que hi ha una situació de preocupació, a uns milions referents
a uns terrenys. Pel que fa als Pressupostos del 93, li diu al Sr. Almor que no es preocupe,
que faça un gir de 180 graus, i veurà com li aprovem els Pressupostos.
El Sr. ALMOR, contestant a les intervencions dels distints grups polítics, agraeix
el Sr. Cortés que haja dit que s'han millorat els Pressupostos, ja que aquesta era la
intenció de l'equip de govern. Pel que fa a les transferències a famílies sense ànim de
lucre, està d'acord amb ell, però també hauria de reconèixer que han incrementat en un
100% la consignació inicial, amb la qual cosa, tot acceptant que és una partida important
que s'hauria de potenciar, no estaria de més reconèixer que han fet un esforç. Pel que fa a
la major participació en fons de l'Estat, això ho comparteix amb ell, però també cal
reconèixer i dir que en aquest mateix Ajuntament s'ha passat que en l'any 90 el 20'78%
dels Pressupostos municipals era l'aportació de l'Estat i a hores d'ara estem en un
23'27%, no és l'ideal, s'està millorant. El Sr. García i Ortín ha parlat també d'augmentar
les transferències de l'Estat, per això li contesta el mateix, també ha dit que no s'han
d'augmentar els impostos en absolut, i ell no accepta aquesta afirmació com a categòrica,
ja que creu que una cosa és que s'ha de moderar la pressió fiscal i altra afirmar que no
s'han de pujar més impostos. En el que sí que coincideix és en el fet que pague més qui
més té, no solament en l'aspecte urbanístic sinó en l'aspecte patrimonial. En el tema de
major incidència en els ingressos dels temes urbanístics està d'acord, la prova és que
tenen una consignació pressupostària per al desenvolupament del Pla Urbanísitc, que en
l'arpovació del Pla General s'ha ficat després de la Llei 9/90, amb la qual cosa estan en la
línia que el Sr. Ortín aportava en el tema de majors quotes d'urbanització a hora de
generar més ingressos. Pel que fa al préstec de 364 milions, és una imposició del Ple, en
aquest cas s'ha de ser congruent, ja que no es pot aprovar en el Ple 300 milions per a
donar jornals i que la via internuclis és prioritària i després mantenir que no es vaja al
banc a demanar aquests diners, perquè si hi ha un superàvit de 220 no és possible gastar
350 si no van al banc. Per això, quan un pren les decisions per a gastar, ha de ser
conseqüent amb la decisió que pren per a traure els diners. Per tant, els 364 milions que
quede clar d'una vegada que és una imposició d'aquest Ple. Ningú no pot dit que no han
assumit tots els compromisos pressupostaris que en aquest Ple s'han aprovat.

En relació amb la intervenció del Sr. García i Felipe, vol donar-li les gràcies per la
referència que li ha fet a ell. Després ha parlat del tema de la situació preocupant, del
capítol I (que en el Ple anterior ja es va debatre i resulta ociós entrar novament a debat).
Pel que fa al capítol II, el Sr. García i Felipe li demanà unes xifres, però va a tornar a
donar-les per si vol contrastrar-les. Així, en el tema de les llicències d'obres en l'any 91,
aquest Ajuntament, la previsió que tenia va ser de 115 milions de pessetes; engunay, la
previsió real eren els 115 més l'IPC, amb la qual cosa s'està en una línia de modearació
quant a l'increment perquè sap que no s'ha modificat el percentatge sobre l'impost de
llicència de construcció, el que passa és que sí que es tenen dades reals, enguany, de dues
obres les llicències de les quals repercuteixen positivament en aquest Ajuntament, un és
el tema de la inversió d'obres de Galmed, i un altre tema, que ja ve de l'anterior
legislatura, és el tema de la cooperativa d'habitatges de Sant Francesc de Borja que
l'aprovació del Pla General permet dinamitzar el tema de la cooperativa i per tant donar
llicènciea d'obres que també comporta diversos milions al 2'95% d'impost, amb aquestes
dues obres fixes i acabades, el tema de les llicències d'obres d'altres instal.lacions s'ha
abaluat que aquest incremnet és de l'ordre d'uns 60 milions més i li pot demostrar amb
números en la mà que no han tirat alegrement per dalt, sinó raonablement. En el tema de
vehicles, li diu que les previsions reals del 91 van ser de 154 milions de pessetes, enguany
n'han estimat 170, que representen un 6'22% d'increment de l'impost de circulació més
aproximadament un 8'3% d'increment de parc nou, i per últim en el tema de l'IAE sí que
li dóna la raó, ja que és un impost nou posat en marxa enguany, l'any passat es recaptaren
160 milions en el tema de llicència fiscal, el padró que ha enviat Hisenda de la matrícula
de tots els que s'han donat d'alta, enguany la previsió que ha estat de 195 milions pot ser
que al final de l'any no tinguen temps de cobrar aquesta quantitat perquè l'impost de
l'IAE ha arribat en el mes de juny i el van a posar al cobrament a partir d'agost, setembre.
És un impost nou, s'ha fet una previsió nova, hi ha epígrafs fiscals que han pujat el 100%,
altres que han pujat el 40, altres que han disminuït, per exemple el de transposts, i tot
això en encaixar-ho s'ha de veure al final d'any -ell ho reconeixerà amb la mateixa actitud
d'ara- si s'han passat en la previsió o si s'han quedat curts. En la resta, creu que no han
inflat els Pressupostos i que les dades que ha manejat pot comprovar perfectament que
s'ajusten al que és una manera racional de fer unes previsions pressupostàries.
Continua l'exposició assenyalant que també el Sr. García i Felipe ha parlat de la
rendibilització dels 300 milions en inversió i en això coincideixen totalment, però la idea
del PSOE quan han fet el desglossament han previst un capítol important dedicat al
suport tècnic perquè entenen que l'Ajuntament no té capacitat tècnica suficient com per a
gastar-se 300 milions en obres d'infrastructura en un període de dos, tres mesos, amb la
qual cosa figura en la partida corresponent la contractació de tècnics, de capatassos, fins
i tot d'una assistent social que puga ajudar la gent que vaja a treballar, tenen delineants,
aparelladors i fins i tot creu recordar que un tècnic superior, amb això s'estan dotant de
suport tècnic precisament per a rendibilitzar dins del possible la inversió prevista sense
perdre de vista, és clar, que la dedicació important és aconseguir que la gent tinga treball.
Finalment, vol agrair enormement i amb sinceritat que el Grup Independent vaja a
votar a favor del punt número 2 que és la petició del préstec per al finançament de les
inversions, coherentment amb el que ha dit anteriorment, i lamenta que no vagen a votar
els Pressupostos. Bàsicament han puntualitzat el tema d'Ingruinsa. Li diu al Sr. García i
Felipe que aquest tema, el Conveni a què s'arribà i ja està signat, el retrotraure el tema
una altra vegada, quan és fruit d'una negociació i d'un conveni, creu que això no és
positiu. Hi ha antecedent en aquesta corporació on equips de govern anteriors, han
arribat a acords amb grans empreses, han tret diners, que el Ple aprovà, que s'han invertit

en benefici dels ciutadans, i tothom ha tirat endavant. No es pot condicionar qualsevol
tipus de política que es realitze ací, de cara als ciutadans, sobre la base del tema
d'Ingruinsa. Per a acabar, agraeix a l'oposició les intervencions que han tingut en relació
amb el tema dels Pressupostos i sobretot li diu al Sr. García i Felipe que ell sap i coneix
que els Pressupostos que s'han presentat enguany són socialment avançats, i responent a
les expectativves dels ciutadans de SAgunt perquè es fa per a ells. I de la mateixa manera
que ha estat conseqüent amb la petició que en el seu moment va fer i va a votar a favor
de la petició del préstec, que reconsiderara la seua postura i votara a favor els
Pressupostos de Sagunt.
El Sr. CORTÉS matisa sobre l'última cosa que ha dit el Sr. Almor, que es referia a
l'empresa Continente. Continente no tenia cap obligació de donar una pesseta, ells podien
posar més o menys problemes, el terreny hi era i era per a aquest tipus d'empresa.
Sempre hi haurà el dubte de si es demanà molt o poc. No hi havia obligaicó en la Llei del
Sòl, i per això no se li podia demanar el 15% d'aprofitament mitjà, a diferència
d'Ingruinsa, que té l'obligació, d'acord amb la nova Llei del Sòl, de cedir el 15%
d'aprofitament mitjà, que pot significar aproximadament 500 milions, però a més hi ha
una nota que ell va dir en aquest Ple, que no es va tenir en compte, que hi haja una
possibilitat que els empresaris de la nostra ciutat, els petits empresaris que estan en els
nuclis causant problemes, tinguen accés a parcel.les de terrenys d'Ingruinsa a preus
raonables. Acaba dient que quan la situació econòmica és preocupant a mitges, no es pot
anar perdonant, i menys 500 milions.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que ells pensen que quan en la sessió de
dijous no s'aprovaren els Pressupostos, a persar que hi hagué dos punts que si
s'aprovaren, allò lògic i més coherent hauria sigut obrir els Pressupostos a una sessió
informativa dels grups de l'oposició i admetre suggeriments com s'ha fet darrerament,
però condicionant a certes partides. Li diu al Sr. Almor que la forma que han arribat per
a reestudiar els Pressupostos no ha estat la correcta, ja que en el capítol I no han rebaixat
el que s'hauria d'haver fet, ja que hi ha partides que no es poden, però en canvi altres,
com és ara persones en comissions de serveis, etc., es podrien haver eliminat, igual que
es podrien haver rebaixat altres moltes més partides. Creu que això ha patit de presses,
ell no diu que s'aproven els Pressupostos a l'agost, però es podrien haver aprovat al final
de setmana o al principi de la vinent i no intentar ficar-los d'aquesta manera.
Quant a Ingruinsa, ell no vol fer molt d'esment ja que va ser tractat al seu dia, però
li diu al Sr. Almor que ací coincideix que ells fa tres mesos renuncien a una possible
ajuda econòmica per al municipi amb una quantitat de milions, i ara vénen plorant que no
hi ha diners. I de Continente, ells aconseguiren 75 milions d'una aportació econòmica que
no hi havia cap obligació i que destinaren per al Parc Llindar i 17 milions de subvenció
que hi havia compromesos a Bosal amb la creació de 200 llocs de treball, que es fixe si
han estat ben utilitzats aquests diners. Per tant, creuen que si s'haguera obert un debat, hi
hauria hagut una sessió, i s'hauria repassat tot el conjunt dels Pressupostos, no les
partides que el Sr. Almor ha interessat i que eren més fàcils de moure, possiblement
hauria obtingut els vots dels independents, ja que no és impossible arribar a un consens.
Quan diu que el Parc Ingruinsa és per a crear llocs de treball, ell es reitera en el que va
dir en la sessió que s'aprovà el Conveni, que el polígon Sepes està a un 40, 50 o 60%
d'ocupació, que hi ha parcel.les que no estan ocupades, que s'ocupen aquestes, que està
urbanitzat, que té totes les comunicacions, etc. El govern municipal té l'obligació de
vetllar perquè es complesquen, si és que encara estan en vigor, les normes que regeixen

l'ocupació i concessició de terrenys al polígon Sepes, i que no s'especule amb els terrenys
de Sepes, és a dir que hi ha molt de terreny industrial perquè vinguen indústries ací.
Una vegada s'han acabat les intervencions i s'ha conegut l'expedient referit, d'acord
amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA.
PRIMER: Aprovar el concert de l'operació de crèdit proposada, les
característiques essencials de la qual són les següents.
- Import: 364.000.000'-PTA.
- Interès efectiu: màxim 14'1989446% anual.
- Termini d'amortització: 11 anys, inclòs un de carència.
- Càrrega finencera anual: 66.864.540'-PTA.
- Trimestralitat: 16.715.134'-PTA.
- Recursos afectats: Participació en el Fons Nacional de Cooperació Municipal.
SEGON: Sol.licitar l'autorització al Ministeri d'Economia i Hisenda, en virtut del
que disposa l'art. 54 de la Llei 39/198.
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APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A 1992.
Vist el Projecte de Pressupost General per a l'exercici de 1992 que inclou el
Pressupost Municipal i els pressupostos dels organismes autònoms municipals.
Atès que en l'estructura pressupostària s'adapta a les normes prescrites en l'Ordre
de 20 de setembre de 1989.
Atès que l'estat d'ingressos ha estat calculat, pel que fa als impostos municipals de
Béns Immobles de Naturalesa Urbana i de Naturalesa Rústica, d'acord amb les bases dels
respectius padrons; en l'Impost sobre Activitats Econòmiques sobre la base del Padró
provisional que ha facilitat l'administració d'Hisenda de Sagunt; i pel que fa a les exaccions pròpies municipals d'acord amb les bases i tipus que consten en les respectives
ordenences fiscals, així com sobre la base dels rendiments que s'han obtingut en 1991.
Atès que la participació en els impostos de l'Estat s'avaluen d'acord amb les xifres
obtingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1992.
Atès que els rendiments d'aprofitaments especials es calculen partint de les
licitacions convocades.
Atès que en l'estat de despeses del Pressupost es contenen tots els de caràcter
obligatori i es calculen els de personal amb un increment del 5%, com també les
ordenances laborals i convenis de treball vigents.
Atès que les despeses de la MUNPAL han estat calculats d'acord amb els
increments de les bases de cotització per a 1992.
Atès que es troba degudament calculada la càrrega financera, fent-hi distinció entre
la càrrega real i pressupostària sense que aquella supere el 25% dels recursos ordinaris
liquidats de l'exercici de 1991.
Atès que els serveis obligatoris han estat suficientment dotats, de manera que s'hi
han pres com a base les noves estructures de servei i les despeses efectivament
realitzades en l'exercici passat.
Atès que en les transferències corrents del Pressupost Municipal s'hi han previst les
d'aportació obligatòria al Consorci d'Incendis, i que també s'hi ha consignat crèdit per a
les aportacions als organismes autònoms d'Esports, Cultura, Menjadors Escolars i
Consell Local Agrari.

Atès que en el capítol 6è del Pressupost Municipal s'hi recullen les despeses
d'inversió previstos en el Pla d'Actuació Municipal per a 1992, que es troben finançades
per préstecs a obtenir i recursos ordinaris.
Atès que en cada un dels pressupostos integrants del Pressupost General de la
Corporació no hi ha dèficit inicial, i per tant compleix el que estableix l'art. 146 de la Llei
39/1988 de 28 de desembre.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. LLORENS pregunta a l'interventor si els
Pressupostos, quan es presenten, han d'estar quadrats. A la qual cosa li contesta que sí.
Per això, demana 10 minuts de recés perquè quadren i tornen a presentar, ja que hi ha
una diferècnia de 500.000 pessetes.
El Sr. ALMOR aclareix que és un error de suma, en la partida d'Ensenyament hi ha
19 milions d'aportació de Menjadors Escolars; premi de beques 1.500.000 que es manté i
on posa transferència de guarderia 4.500.000 pessetes, és 5 milions, on estava l'error era
en la suma de la partida.
Una vegada es rectifica l'error, per tot això, i d'acord amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda, el Ple de l'Ajuntament, amb 15 vots a favor del PSOE, Sr. Campoy,
Sr. García i Ortín, Sr. Llorens i CDS, i 10 abstencions del CIPS, Sra. Alepuz i Sr. Pelaez,
ACORDA:
Aprovar el Pressupost General de la Corporació que puja a la quantitat de
3.555.351.000'-PTA en l'estat d'ingressos i de 3.555.351.000.-PTA en l'estat de
despeses, d'acord amb el desglossament següent:
PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SAGUNT
1r.- PRESSUPOST MUNICIPAL
ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

Cap. Denominació

Cap. Denominació

Import

1 Remun. Personal 1.115.000.000
2 Compra Béns i
Serveis
993.087.061
3 Interessos
291.000.000
4 Transf. corrent
248.111.939
6 Invers. reals
470.801.000
7 Transf. de capital
--8 Var.actius finan.
9 Var.pasiu.financ.

12.000.000
200.000.000

Import

1 Impostos directes 1.032.800.000
2 Impostos indirec.
180.000.000
3 Taxes i altres
ingressos
809.399.000
4 Transf. corrent
775.000.000
5 Ingres. patrim.
52.500.000
6 Alineació inversions
reals
104.200.000
7 Transf. de capital
100.000
8 Var. activ. finan.
12.000.000
9 Var. pasiv. finan. 364.001.000

Total pressupost 3.330.000.000
Total pressupost 3.330.000.000
===============================================================

2n.- PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS QUE DEPENEN DE
L'AJUNTAMENT.
2.1. FUNDACIÓ DE CULTURA
ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

Cap. Denominació
1 Remun. Personal

Cap. Denominació
Import
3 Taxes i altres
ingressos
2.000.000
4 Transf. corrent. 57.650.000
5 Ingressos Patrim.
50.000

Import
12.391.486

2 Compra B. i Serv. 37.508.514
4 Transf. corrent
9.300.000
6 Invers. Reals
500.000

Total pressupost
59.700.000
Total pressupost
59.700.000
===============================================================

2.2. PATRONAT D'ESPORTS
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació
1
2
4
6

ESTAT D'INGRESSOS
Import

Remun. Personal 29.569.000
Compra B. i serv. 27.480.000
Transf. corrents 26.001.000
Invers. reals
3.000.000

Total pressupost 86.050.000
============================

Cap. Denominació

Import

3 Taxes i altres ingr. 11.000.000
4 Transf. corrents 74.700.000
5 Ingres. patrim.
350.000

Total pressupost 86.050.000
===============================

2.3. FUNDACIÓ DE MENJADORS ESCOLARS
ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

Cap. Denominació

Cap. Denominació

1
2
3
6
9

Import

Remun. personal 31.410.000
Compra B. i Serv. 32.690.000
Interessos
--Inver. reals
500.000
Variac. passius f.
---

3
4
5
9

Import

Taxes i altres ing. 45.360.000
Transf. corrents 19.000.000
Ingressos patrim.
240.000
Variac. passius f.
---

Total Pressupost 64.600.000
============================

Total Pressupost 64.600.000
==============================

2.4. CONSELL LOCAL AGRARI.
ESTAT DE DESPESES
Cap. Denominació

ESTAT D'INGRESSOS
Import

Cap. Denominació

Import

2 Compra béns corrents
i serveis
13.000.000
6 Invers. reals
2.001.000

4 Transf. cts. 15.000.000
5 Ingres. patrim.
1.000

TOTAL

TOTAL

15.001.000

15.001.000

RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL
=======================================================
Estat de despeses
Estat d'ingressos
--------------------------------PRESSUPOST MUNICIPAL....................... 3.330.000.000'3.330.000.000'PRESSUPOST FUNCACIÓ CULTURA...... 59.700.000'50.700.000'PRESSUPOST PATRONAT ESPORTS....... 86.050.000'86.050.000'PRESSUPOST FUNDACIÓ MENJADORS
ESCOLARS.................................................. 64.600.000'64.600.000'PRESSUPOST CONSELL LOCAL AGRARI 15.001.000'15.001.000'----------------------------PRESSUPOST GENERAL......................... 3.555.351.000'3.555.351.000'===============================================================
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ
===========================================
A) ESTAT DE CONSOLIDACIÓ D'INGRESSOS:
==================================
Pressupost municipal.................................................... 3.330.000.000'Pressupost dels organismes autònoms...........................
225.351.000'_______________
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS (Sense consolidar) 3.555.351.000'==========================================================
A DEDUIR:
Transferències internes.............................................. 165.450.000'_______________
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT.............. 3.389.901.000'==========================================================

______________________________________________________________________
_
B) ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DE DESPESES
=================================
Pressupost Municipal................................................... 3.330.000.000'Pressupost dels organismes autònoms........................... 225.351.000'_______________
TOTAL ESTAT DE DESPESES (sense consolidar) 3.555.351.000'==========================================================
A DEDUIR:

Transferències internes.............................................
165.450.000'_______________
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT.............. 3.389.901.000'==========================================================
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APROVACIÓ EXPEDIENT 1/92 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOST MUNICIPAL.
Vista la memòria justificativa de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/92
del Pressupost Municipal; atès que hi ha despeses que s'han de realitzar en l'exercici
actual, sense que se'n puguen retardar fins l'exercici següent i respecte de les quals no hi
ha crèdit o bé el disponible és insuficient, per import de 214.000.000 PTA; atès que per
al finançament d'aquests crèdits, d'acord amb el que disposa el paràgraf 4 de l'art. 158 de
la Llei 39/88, es fa ús de part del romanent líquid de tresoreria disponible.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, amb 15 vots a favor del PSOE, Sr. Campoy, Sr. García Ortín, Sr. Llorens i
el CDS, i amb 10 abstencions del CIPS, Sra. Alepuz i Sr. Pelaez, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la modificació de crèdits proposada, el resum de la qual, a
nivell de capítols, és el següent:
1r AUGMENTS:
CAPÍTOL 2n. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE
SERVEIS................................................. 25.750.000'CAPÍTOL 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.......... 29.500.000'CAPÍTOL 6è. INVERSIONS REALS............................ 158.750.000'TOTAL AUGMENTS............................... 214.000.000'2n RECURSOS QUE LA FINANCEN:
2.1. APLICACIÓ PART ROMANENT LÍQUID TRESORERIA
DISPONIBLE LIQUIDACIÓ 1991...................... 214.000.000'TOTAL RECURSOS QUE FINANCEN LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS................................................................................ 214.000.000'-
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APROVACIÓ EXPEDIENT 1/92 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS FUNDACIÓ DE CULTURA.
Vista la proposta de modificació de crèdits núm. 1/92 tramitada dins del
pressupost de l'organisme autònom de Cultura i vist que les modificacions es basen en
l'aplicació de majors ingressos per l'aportació de l'Ajuntament a l'organisme autònom,
atès que les despeses els crèdits de les quals s'amplien són propis de la competència de
l'organisme autònom, es proposa la modificació pels seus òrgans de gestió; atès que la
proposta s'adapta al que disposa l'article 158 de la Llie 39/1988, de 28 de desembre.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ALMOR vol matisar en elpunt de l'expedient
de modificació de crèdits en el Pressupost de la Fundació Municipal de Cultura, un tema
que es va quedar pendent en la Comissió d'Hisenda d'ahir, perquè creu que va donar lloc
a una mala interpretació, potser, ha de reconèixer, perquè va aparèixer en algun escrit, si
més no això és el que li han dit alguns regidors, on figura el tema del gerent. El
Pressupost que hi ha no és per a l'eleció d'un gerent en la Fundació de Cultura, entenent
gerent com a una persona de confiança de l'equip de govern, la plaça és d'animador
cultural tècnic per a la Fundació de Cultura que serà coberta pel sistema d'oposició.
El Sr. CORTÉS manifesta que en aquest aspecte, el CDS no entén que diga que no
es va a contracta un gerent que el que va a contractar és una animador, ja que per a 6
mesos hi ha un pressupost de 2 milions, cosa que significa que per a l'any seran 4 milions,
espera que anime prou bé ja que li sembla un cost excessiu. El problema -continua manifestant- no és que pensaren que era personal de confiança o que el personal siga fix. El
CDS no està en contra que a Cultura se li incrementen els pressupostos com tampoc
estan en contra que s'incrementen a Esports, el que passa és que hi ha hagut una mala
interprestació del que va dir ell, però el que pensa el CDS és que Cultura té poca infrastructura abans i ara. Que en Cultura el que ha d'haver és una política cultural
consensuada no solament per a quatre anys, sinó per al futur, però per a això caldria
modificar algunes coses. Pel que fa al gerent, no estan en contra, el que no comprèn és
com al mateix temps hi ha un regidor alliberat, al CDS no li quadra, i per això el CDS va
a votar en contra.
La Sra. PIN li diu al Sr. Cortés que això es va tractar en la Fundació de Cultura i
s'aprovà per majoria, i li va demanar al Sr. Cortés que li diga el dia que ell pot assistir-hi i
que per favor hi assistesca a la Fundació de Cultura. En principi, diu, es parla d'un tècnic
que du la política cultural d'aquest municipi, perquè durant els quatre anys que ells
governaren hi hagueren tres gerents.
El Sr. CORTÉS assenyala que assisteix a les reunions que vol i manifesta les
opinions que considera oportunes i ja va dir per què no anava a anar a la Fundació de
Cultura i va a continuar sense anar-hi. Per que fa al que ha dit la Sra. Pin sobre l'anterior
regidor que hi havia, el gerent va estar sis mesos, a partir de la seua marxa no hi hagué
cap gerent. Diu que no vol entrar en l'assumpte anterior, i reitera que des del punt de
vista del CDS no s'entén com pot haver-hi un gerent i al mateix temps un regidor
alliberat, perquè ella -tot referint-se a la Sra. Pin- acaba de dir que aquest senyor és el
que va a dur la políca cultural, aleshores què és el que va a fer ella. Acaba dient que si
explica el que va a fer cadascú, igual el CDS vota a favor.

Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del PSOE, Sr. Campoy, Sr. García Ortín i Sr. Llorens,
amb 1 vot en contra del CDS, i 10 abstencions del CIPS, Sra. Alepuz i Sr. Pelaez,
ACORDA:
PRIMER: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/92 del pressupost
de la Fundació Municipal de Cultura per import de 2.000.000 PTA, d'acord amb el detall
següent:
1r. AUGMENTS:
CAPÍTOL 1. Remuneracions del personal.................. 2.000.000'TOTAL AUGMENTS........................ 2.000.000'RECURSOS QUE LA FINANCEN:
MAJORS INGRESSOS:
CAPÍTOL 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS.............. 2.000.000'TOTAL MAJORS INGRESSOS.................. 2.000.000'SEGON: Exposar-lo al públic pel termini establert en l'article 150.1 de la Llei
39/1988, en relació amb l'art. 158.2 de l'expressada Llei, de manera que l'acord
d'aprovació quedarà elevat a definitiu en cas que no s'hi formulen reclamacions.
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APROVACIÓ OFERTA DE TREBALL PÚBLIC.
Vist que el 25 de juny d'enguany es va convocar Ple extraordinari, en l'ordre del
dia del qual es va incloure l'aprovació del pressupost d'aquest Excm. Ajutament i
conseqüentment la plantilla del personal al seu servei, composta pels llocs de treball
reservats a personal funcionari, laboral i eventual.
Vist que, de com d'avançades són les dates en què ens trobem, deriva la urgent
aprovació de l'oferta de treball públic per a 1992, de manera que és avinent incloure, per
a una major celeritat, aquest punt en l'ordre del dia de la sessió plenària que tindrà lloc el
proper dia 25 de juny.
Atès que l'article 91 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, estableix que les corporacions locals formularan públicament l'oferta de treball que
s'adaptarà als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.
Atès que l'article 18 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de
la Funció Pública, norma bàsica segons que estableix l'article 1r, apartat 3r, i en
conseqüència aplicable a totes les administracions públiques, determina el contingut
d'aquest oferta i el procés d'aprovació, i assenyala que "les places dotades que no puguen
ser cobertes amb els efectius de personal existent, constitueixen l'oferta de treball", i que
"aquesta haurà de contenir necessàriament totes les places dotades pressupostàriament i
que es troben vacants".
Atès que l'article 128 del RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text articulat de disposicions legals vigents en matèria de règim local, assenyala que "les
corporacions locals elaboraran i aprovaran dins del termini d'un mes, des de l'aprovació
del pressupost l'oferta de treball per a l'any corresponent que s'adaptarà a la legislació
bàsica de l'Estat sobre funció pública".
Atès que no es podrà nomenar personal interí per a places que no hauran estat
incloses en l'oferta de treball, tret que es tracte de vacants produïdes amb posterioritat a

la seua aprovació i que, per analogia, no s'hauran de cobrir places creades, interinament o
provisionalment, fins l'aprovació.
Atès que l'article 2.1.a) del RD 352/86, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen
criteris de coordinació de l'oferta de treball públic de les corporacions locals per a 1986,
vigent en virtut del que disposa la disposició addicional vuitena del RD 235/88, de 18 de
març, estableix que es podran incloure's en l'oferta les vacants que s'han de produir per
jubilació forçosa durant el mateix exercici, tret en tot cas de les places reservades a
personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional i les ocupades per personal amb
contractes administratius de col.laboració temporal i personal interí.
Atès que l'actuació administrativa s'ha de dur a terme d'acord amb les normes
d'economia, celeritat i eficàcia, tal com assenyala l'article 29 de la Llei de Procediment
Administratiu, cosa que necessàriament comporta una simplificació de tràmits.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i
Personal, el Ple de l'Ajuntament, amb 14 vots a favor del PSOE i EU, 1 vot en contra del
Sr. Llorens, i 10 abstencions del CIPS, Sr. Pelaez i CDS, ACORDA:
PRIMER: Aprovar l'oferta de treball públic de l'Exmc. Ajuntament de Sagunt per a
1992, que inclou totes les places vacants, a més de les jubilacions forçoces, tant de
personal funcionari com del laboral fix, i que es ressenya en l'ANNEX I.
SEGON: Trametre l'acord aprovatori de l'oferta de treball públic d'aquest Excm.
Ajuntament per a engunay a la delegada del Govern, per a trametre'l al Ministeri per a les
Administracions Públiques a l'efecte de la publicació coordinada amb la resta de les
ofertes de treball de les altres administracions públiques.
ANNEX I
FUNCIONARIS DE CARRERA:
*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: A
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala Tècnica.
Nombre de vacants: 2
Denominació: Tècnics d'administració especial.

*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: A
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala tècnica.
Nombre de vacants: 1
Denominació: Enginyer superior industrial.

*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: A
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala
tècnica.
Nombre de vacants: 1
Denominació: Arquitecte.

*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: D
Classificació: Escala d'administració general. Subescala auxiliar.
Denominació: Auxiliars.
Nombre de vacants: 7 (1 per promoció interna i 6 per oposició lliure).
Grup de titulació segons la Llei 30/1984: D
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala de

*

serveis especials. Classe Policia Local i els seus auxiliars.
Nombre de vacants: 1
Denominació: Caporal.
*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: D
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala de
serveis especials. Classe de la Policia Local i els seus auxiliars.
Nombre de vacants: 3
Denominació: Guàrdies.

*

Grup de titulació segons la Llei 30/1984: D
Classificació: Escala d'administració especial. Subescala de
serveis especials. Classe places de comeses especials.
Nombre de vacants: 1
Denominació: Inspector coordinador mercats.

PERSONAL LABORAL FIX.
*

Nivell de titulació: Mitjà.
Denominació del lloc: Enginyer tècnic agrícola.
Nombre de vacants: 1

*

Nivell de titulació: Mitjà.
Denominació del lloc: Enginyer tècnic en obres públiques.
Nombre de vacants: 1

*

Nivell de titulació: Mitjà.
Denominació del lloc: Tècnic mitjà en personal.
Nombre de vacants: 1

*

Nivell de titulació: Batxiller superior, FP de 2n grau o equivalent.
Denominació del lloc: Tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques.
Nombre de vacants: 1

*

Nivell de titulació: Batxiller superior, FP de 2n grau o equivalent.
Denominació del lloc: Animador juvenil.
Nombre de vacants: 1

EXPLICACIÓ DEL VOT
La Sra ALEPUZ vol explicar el sentit del seu vot, que ha estat en els temes que
concretament parlaven dels Pressupostos, que avui ha sigut la primera vegada que ha
tingut l'oportunitat de votar-los, la de demostrar que no s'hi oposa, però que sosté una
postura crítica amb la posició que manté l'equip de govern i que té el reflex en els
Pressupostos perquè s'hi preveu la intenció de complir un compromís de l'alcalde que des
del dia de la investidura ha de facilitar amb aquesta corporació els mitjans als grups
polítics perquè puguen desenvolupar la funció de control de l'equip de govern i millor
relació amb els ciutadans, i no s'hi preveu -continua-, no pel cost que puga implicar, creu

ella, sinó perquè no s'està per la feina de facilitar la transparència en la gestió, ja que no
es fa res per eliminar les traves que tenen els grups polítics per a poder desenvolupar
aquesta feina de control. En aquest sentit -acaba-, no s'hi ha oposat als pressupostos però
tampoc pot estar a favor d'aquest tipus de política.

El Sr. PELAEZ explica que en el cas del Partit Popular hi ha hagut una divisió de
vot, un regidor ha entès que els Pressupostos eren correctes, però en el seu cas creu que
no hi ha tingut la participació correcta per a poder intervenir-hi, i en un Pressupost en
què no intervé el grup del Partit Popular, creu que no és lògic assumir-lo, de manera que
aquesta és la raó de la seua abstenció.
El Sr. CAMPOY dóna les gràcies a l'alcalde pel fet que cadascú puga expressar les
seues opinions personals. El dia 25 de juny va defensar l'aprovació dels Pressupostos de
l'Ajuntament de Sagunt, perquè desplegaven programes de solidaritat, milloraven els
serveis de la ciutat i mentenien un nivell d'inversió d'acord amb les necessitats més
urgents de Sagunt, per descomptat que tot això es feia, i així ho va assenyalar, satisfent,
tot i que moderadament, línies programàtiques d'EU, no està de més recordar-ne algunes:
programació d'ocupació, recuperació de l'entramat urbà de la nostra ciutat, modernitzar
l'Administració, obtenció de sòl públic, residència assistida de minusvàlids físics i
psíquics. Assenyalà que no dotar de l'instrument polític pressupostari el que se li havia
imposat a l'equip de govern en contra de la seua voluntat en relació amb programes de
desocupació era quan menys demagògic, pogué comprovar que es va venir amb la
voluntat del no, que en l'afany de dir no, ells es convertiren en l'apèndix del PSOE perquè
la seua política és sobretot una política a la contra, davant la reclamació que s'havia de
posar els interessos dels ciutadans per damunt dels interessos dels grups ningú no es va
molestar en comprovar si el que deien els Pressupostos responia o no al que s'havia promès en els programes electorals, en l'afany per dir no coincidien posicions de dreta
sobretot en el discurs d'una austeritat que s'argumenta sobre la insolidaritat en el discurs
anti-partit del que alguna persona ací present ha fet bandera, i sobretot aparegué una
falsa majoria que ni es manté en l'acord ideològic ni respon a la voluntat política expressada en les urnes. D'una cosa pot estat tothom segur, EU no va a avalar aquesta
majoria falsa, aquest poble ha votat majoritàriament opcions d'esquerra, si el PSOE en la
seua política s'oblida d'això, s'ho recordaran i ho combatran, però no van a anar en el
furgó de cua del que els sembla un enorme bunyol. Durant aquest any han pogut
comprovar la permanent incoherència de la dreta política d'aquest Ajuntament, és cert
que sense sorprendre'ls massa. Que ningú no espere que el vot d'EU reponga també a
interessos estrets de grup, o càrrecs. Han assistit també al permanent pla de desgast
envers tots els partits que legítimament representen en aquesta democràcia les opcions
ideològiques dels ciutadans, insisteix, al permanent pla de desgast protagonitzat pel Grup
Independent i alguns afins, tots són conscients que aquest pla conté aspectes qeu encara
que ací no es diuen se senten fora, de les implicacions últimes de l'estratègia del grup,
aquest Ajuntament hauria d'estar informat, a la cerimònia de la confusió a què assistiren
l'altre dia va contribuir la campanya que presentava com a pacte entre EU i el PSOE el
que no era més que una coincidència en la disposició de la despesa, com ha dit avalada
en les promeses electorals d'EU, ell no sap a quins interessos pot respondre això,
simplement ha d'assenyalar que el que es va publicar en diversos mitjans era fals, ni hi
havia ni hi ha pacte.

En la intervenció anterior, ha assenyalat que EU acceptava la tesi de l'equip de
govern que calia renegociar el deute, va dir aleshores que l'acceptaven, assenyalà algunes
de les reons que hi havien contribuït a tan lamentable estat de les finances municipals, si
l'equip de govern retira la renegociació del deute, EU no va a defensar-lo, ara bé, van a
exigir que sobretot en aquells aspectes que defineixen aquest Pressupost com un
Pressupost d'esquerres es gaste fins l'última pesseta pressupostada, al final d'any parlaran.
Però en aquest punt del deute cal assenyalar també la incoherència dels qui aproven el pla
d'inversions i el seu finançament, en el punt 4 de l'ordre del dia i en el 5 es contradiuen.
En l'ambient de crispació que han viscut enguany, sap que el missatge de seny que ell va
dir que cal col.locar per sobre de tots els interessos dels ciutadans, a alguns els molesta,
és fàcil sembrar la incomprensió envers aquest tipus de missatges, és fàcil per a aquells
que es creixen en la desqualificació, recórrer a l'insult, ara bé, que sàpiguen els qui
insulten que aquest regidor no s'acoquina, miren abans d'insultar els seus mateixos bancs,
perquè li consta que hi ha qui no comparteix aqueix estil. Sens dubte, l'aspecte més
important del Ple de l'altre dia va ser la divisió del vot d'EU. Ha de dir que per a ell fou
també l'aspecte més dolorós, és possible que hi haja qui s'alegre d'aquesta situació,
perquè pensen que beneficia les seues posicions o interessos electorals, ells són una
organització plural però és cert que no acostumen a exercir la llibertat de vot en temes
com els que eren objecte d'aprovació en aquest Ple, sense dramatitzar cal ser conscients
de la dimensió del que va succeir el dia 25, no obstant vol que els conste a tots que EU
sabrà resoldre aquesta qüestió, com és el seu costum respecte de la pluralitat i acudint a
les normes de funcionament democràtic, que tinguen la seguretat que sense vencedors ni
vençuts, EU sabrà recomposar la unitat del seu grup municipal. És evident que com a
coherència del que ha assenyalat en el Ple del dia 25 i amb el que ha dit ara, el seu vot ha
estat favorable a l'aprovació del Pressupost.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les
catorze hores i cinquanta-cinc minuts, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

