ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-VUIT DE JULIOL DE MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents noranta-dos, a les
dinou hores i cinc 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 la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Joan Josep Carcía i Cano, a fi de celebrar-hi sessió ordinària del Ple de la corporació,
en primera convocatòria.
Oberta la sessió per la presidència, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
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APROVACIÓ DE L'ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Sotmès a votació el primer punt de l'ordre del dia, s'acorda, per unanimitat,
l'aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió que tingué lloc el dia
vint-i-vuit de juliol de mil nou-cents noranta-dos.
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DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA.
D'acord amb el que disposa l'art. 53.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret de 28 de

novembre de 1986, s'informa el Ple de l'Ajuntament de totes les resolucions de l'Alcaldia
adoptades des de l'anterior sessió plenària ordinària, amb data 28 de juliol d'enguany,
segons la relació següent:
ABRIL:
DIA 14:
- Devolució quantitat ingressada per duplicitat.
MAIG:
DIA 22:
- Anul.lació Resolució Alcaldia 14-5-92.
JUNY:
DIA 5:
- Sol.licitud subvenció Gabinet Psicopedagògic.
DIA 8:
- Llicència obres c/ Bisbe Miedes, 33.
- Anul.lació preu públic taules i cadires J. González.
DIA 11:
- Concessió permís C. Pallarés.
DIA 12:
- Nomenament cap Servei Arquitectura i Planejament, i Projectes i Obres.
- Gratificacions per serveis especilas i extraordinaris.
DIA 15:
- Aprovació liquidacions IBI Urbana per 1.228.493 PTA.
DIA 16:
- Concessió llicència activitat venda a la menuda articles regal.
- Ampliació contracte enginyers tècnics en obres públiques.
- Rectificació errada en liquidació tribunal qualificador.
DIA 17:
-Devolució part proporcional imp. sobre vehicles i baixes al registre corresponent,
V-1126-BJ i quatre més.
- Anul.lació quotes imp. sobre vehicles V-4634-Y i cinc més.
- Devolució quantitat ingressada en excés per imp. sobre vehicle V-4935-DS.
- Rectif. Resolució Alcaldia 15-10-91, V-0224-BL.
- Desestimació excempció impost sobre vehicles V-9000-EB.
- Alta al registre de vehicles A-3880-U.
- Alta al registre de vehicles remolc 3185-R.
- Devolució rebut imp. sobre vehicles i baixa domiciliació V-6439-BM.
- Rectificació matrícula ciclomotor 8320.
- Anul.lació quotes imp. sobre vehicles V-1953-AB.
- Anul.lació quota imp. vehicles ciclomotor 3840.
- Devolució imp. vehicles CS-37086.
- Desestimació anul.lació imp. vehicles V-3313-DD.
- Anul.lació quota imp. vehicles V-5013-DU.
- Anul.lació quota imp. vehicles M-12268-R.
- Anul.lació quotes imp. vehicles TE-1284-A i nou més.
- Anul.lació quotes imp. vehicles ciclomotor 6339.
- Anul.lació quotes imp. vehicles CS-5394-E.

- Anul.lació quotes imp. vehicles V-9034-BB.
- Anul.lació imp. vehicles V-9454-DB.
- Anul.lació impost vehicles ciclomotor 13065.
DIA 18:
- Llicències ocupació via pública al c/ Raseta, 2 i av. Sants de la Pedra, 7.
- Anul.lació liquidació núm. 1597 impost IVT.
- Desestimació recurs liquidació 1996/87 impost IVT.
- Desestimació recurs liquidació 1548/91 impost IVT.
- Anul.lació rebut IBI autopista Marenostrum SA.
- Anul.lació rebut IBI Sr. Fernández.
- Aprovació liquidació IBI E. Albert.
DIA 19:
- Llicència ocupació via pública c/ Buenavista.
- Abonament quilometratge M. J. Chacón.
- Concessió llicència activ. venda subministraments industrials.
DIA 20:
- Llicència ocupació via pública c/ La Rosa, 14 i Toledo, 6.
- Concessió permís per canvi domicili J. Bernat.
DIA 22:
- Aprovació llista admesos oposició tèc. aux. Arxius i Bibl.
- Aprovació llista admesos oposició inspec. serveis.
- Pagament salaris assistència Taller de Jardineria.
- Compensació quantitat resultant IBI c/ Castell, 17.
DIA 23:
- Abonament dietes i quilometratge jornades tècniques reflex. i debat.
- Abonament diferència gratificació A. Pacheco.
- Abonament gratificació per substitucions.
- Abonament pagament PER juny i juliol.
- Concessió tràmit audiència a R. Plumed.
- Denegació cèdula habitabilitat: c/ Lliria, 14 i Trovador , 65.
- Concessió cèdula habitabilitat pol. B-Almardà, 126-A i 126-B.
- Resolució al.legacions expt. sancionador 375/91.
- Desestimació al.legacions i imposició multa infrac. urbanística expt. 1129/89.
-Nomenament instructor i secretari en expts. infracc. urbanística c/ Na Marcena,
29 i c/ Cap Moraira, 6.
- Anul.lació rebut núm. 34 preu públic ocupació terreny.
- Dessestimació devolució taxa per llicència obertura A. Marigil.
- Anul.lació rebuts IBI P. Granero.
- Anul.lació liquidació C. Urbana V. Izquierdo i set més.
DIA 24:
- Concessió permís i abonament matícula, dietes i quilometratge a Vicent Peña.
- Abonament matrícula i quilometratge J. L. del Molino.
- Concessió llicència reobertura porta garatge c/ Montcada, 11.
- Concessió llicència ampliació porta garatge c/ Emili Llopis, 12.
- Imposició multa per infracc. urbanística J. Castell.
-Nomenament instructor i secretari en expt. infracc. urbanística c/ Felipe Collado,
12; c/ Pare Maresme, 27; plaça Vicente Aleixandre, i c/ Herois, 25.
- Aprovació padró preu públic mercat i parades a la via pública.
- Desestimació recurs reposició contra liquidació impost IVT expt. 1813/92.

DIA 25:
- Llicència ocupació via pública, c/ Conqueridor, 3 i pl. Ferrisa .
- Concessió subv. per nupcialitat C. González.
- Concessió subv. per natalitat J. V. Salvador.
- Concessió subv. per nupcialitat A. Ortiz.
- Concessió permís per serveis extraord. M. Illán.
- Contractació dos monitors de platja.
- Aprovació bases selecc. metge per a platja.
- Rectif. resolució Alcaldia A. Crispín.
- Imposició multa infracc. urbanística c/ Astúries, 1.
- Anul.lació rebuts IBI, A. Martínez i tres més.
DIA 26:
- Llicència ocupació via pública c/ Teodor Llorente, 187; plaça Reis Catòlics, i c/
La Pau, 16.
- Aprovació llista admesos opos. tècn. aux. de redacció.
- Aprovació llista admesos opos. caporal Policia Local.
- Aprovació llista admesos opos. dos tècn. adm. general.
- Aprovació llista admesos opos. transcrip. traductor.
- Aprovació llista admesos opos. admtiu. adm. general.
- Concessió llicència actv. perruqueria.
- Concessió llicència venda a la menuda confeccions.
- Concessió llicència activ. venda a la menuda peces de vestir.
- Incoació expt. sancionador empresa SELESA.
-Aprovació liquidació per retirada i repos. enllumenat públic, Promociones
Morvedre, SA i V. Moros.
- Nomenament instructor i secretari en expt. infracc. urbanística, c/ Trovador, 65.
- Anul.lació rebuts C. Urbana J. Sánchez.
- Desestimació recurs reposició bonificació C. Urbana.
- Anul.lació liquidació C. Urbana A. López.
- Ratificació liquidació C. Urbana A. López.
DIA 29:
- Rectificació Resolució Alcaldia bestreta reint. F. Villar.
- Abonament quilometratge per assistència a curset, A. Camarelles i cinc més.
- Abonament quilometratge curs instructor tir J. R. Arnal i tres més.
- Desestimaicó recurs reposició contra opos. tèc. aux. redacció.
- Elevar a definitiva llista admesos una plaça lector comptadors.
- Elevar a definitiva llista admesos dues places subalterns.
- Nomenament tribunal selecció metge platges.
-Imposició sanció per no tenir llicència obertura a M.T.Gómez, E. Rorner, I.
Paniagua, R. Moreno, J. A. Mas, J. Sancho, J. A. Galdón, E. Cañamache, M. Gil, R.
Plumed.
- Tancament cautelar supermercat situat al passatge Vicent Moliner.
-Sol.licitud subvenció Concelleria Treball i Afers Socials per import de
18.875.000.-Adhesió a "Unitat Mòbil de Tractament del Dolor Crònic".
-Aprovació liquidacó per retirada i reposició enllumenat públic, A. Benito.
-Nomenament instructor i secretari en expt. infracc. urbanística c/ Illa Sardenya, 8.
-Anul.lació rebut núm. 74 ocupació via pública amb taules i cadires.

-Anul.lació rebuts preu públic per entrada vehicles a través de les voreres núm. 45,
427, 366 i 311.
- Reposició en voluntària rebuts per diversos conceptes.
- Aprovació relació de despeses núm. 20.
DIA 30:
- Llicència ocupació via pública al c/ Pintor Sorolla i pl. 1 Maig.
- Gratificacions per serveis especials extraord. Policia Local.
- Transferència Fundac. Municipal Menjadors 4.500.000.- Denegació cèdula habitab. c/ Trovador.
- Desestimació al.legaicons i imposició sanció per infracció urb. 372/90.
- Anul.lació rebuts taxes activ. industr. comercials 889 i 4 més.
- Aprovació provisió de fons Rafael Tabarés.
- No admetre a tràmit recurs de reposició, expt. 374/92.
MES DE JULIOL:
DIA 1:
-Llicències ocupació via pública al c/ Catalunya, c/ Pare Claret, 25 i c/ Illa
d'Ambot, 3.
- Concessió permís per tràmit separació.
- Deixar sense efecte indemnització per desplaçament.
-Desestimació al.legacions i concessió termini per a complir ordre d'execució J. M.
Agües.
- Anul.lació 39 rebuts per distints conceptes.
DIA 2:
- Llicència ocupació via pública c/ Almenara, 4 i 6.
- Llicència obres A. Ortiz.
-Desestimació al.legacions i manteniment multa per infracció urbanística, expt.
175/89.
- Anul.lació 9 rebuts per distints conceptes.
DIA 3:
- Autorització funcionament activ. cafeteria-pub per al dia 3 de juliol de 1992.
- Aprovació pagament PER mesos juliol a desembre.
- Acord de no execució aval en relació amb recurs contenciós administratiu 59/92.
- Ampliació peíode voluntari pagament taxa aigua potable gener-feb.
- Anul.lació 18 rebuts per distints conceptes.
DIA 4:
- Llicènci ocupació via pública av. País Valencià, 29 i Sants de la Pedra, 3.
DIA 6:
- Abonament pagament extraordinari a funcionari permutat a Benidorm.
- Manteniment sanció per infracc. urbanística. Expt. 122/87.
- Anul.lació rebut 435 preu públic per entrada vehicles.
-Devolució part ingrassada en excés imp. sobre construccions, instal.lacions i
obres, A. Marigil.
DIA 7:
- Llicència ocupaicó via pública c/ Escalante, 10 i c/ Murillo, 31.
- Abonament indemnització tribunal opos. 7 places de psicòlegs.
- Abonament indemnització tribunal opos. 1 plaça enginyer tècnic obres públiques.
- Abonament quantitat al Registre Mercantil.
- Canvi titularitat activ. gelateria orxateria.

- Nomenament instructor i secretari expts. infracció urbanística per obres al c/ Sant
Domènec, 6; c/ Llíria, 14; c/ Almudàfer, 26; av. 9 d'octubre (quatre expts.), i c/ Cap
Moraira, 3.
- Desestimació recurs reposició expt. 1754/91 imp. IVY.
DIA 8:
- Abonament endarreriments per conducció.
- Concessió pròrroga 48 hores tancament supermercat.
- Concessió llicència activitat venda a la menuda de roba.
- concessió termini 15 dies per a aportar documentació comerç a la menuda de
drogueria.
- Concessió termini 15 dies per a aportar documentació ber-rest.
- Concessió llicència obres, J. Velasco, J.S. Pans, J. Sánchez, J. Peruga, J.J. López,
F. Martí, C. Oviedo, J.M. Sarrión, J.L. Aja, L. Calvo, G. Soto, J. Pérez, M. Mateo, V.
Villanueva, Comunitat de Veïns c/ Llibertat, 162, P. J. Fuster, E. Fernández, F. Roca, A.
Royo.
- Concessió termini presentació al.legacions expt. ruïna.
DIA 9:
- Llicència ocupació via pública c/ Llibertat, 162 i Verge del Carme, 3.
- Desestimació petició abonament serveis extraordinaris.
- Llicència activ. agència per a cobrament de morosos.
- Desprencintada habitatge c/ Llibertat, 39.
-Nomenament instructor i seceretari en expts. d'infracció urbanística per obres al c/
Almenara, 13; c/ 14 d'abril, 28; c/ Periodista Azzati, 12 i 14; c/ Herois, 4; av.
Mediterrani, 103; Club de Campiste el Garbí i Port Autònom.
- Aprovació liquidació ingressos directes núm. 1 de 1.889.221.- Aprovació liquidació ingressos directes núm. 18 de 221.949.DIA 10:
- Pròrroga contracte laboral F. Fernández.
DIA 11:
- Llicència ocupació via pública c/ Pedro Cartagena.
DIA 13:
- Arxiu expt. 488/92 activ. comercials i industrials.
- Anul.lació rebuts IBI i emissió nova liquidació Sr. Bonet.
- Reposició en voluntària dos rebuts IBI F. Hermana.
- Devolució import pagat indegudament IBI J. Martínez.
- Desestimació reclamació IBI J. Garcerà.
DIA 14:
- Llicència ocupació via pública al c/ Reina Isabel II; c/ Capellà Pallarés; passatge
Vicent Moliner; travessia Sant Ramon, 8; c/ Colom, 4; c/ Luis Cendoya, 198; c/ Hernán
Cortés, 48.
- Aprovació llista admesos enginyer industrial interí.
- Denegació cèdula habitabilitat c/ Cid, 6 i travessia Sant Ramon, 8.
- Anul.lació 3 rebuts CTU i emissió nova liquidació B. Madrid.
- Anul.lació rebut IBI, C. Sebastiá.
- Anul.lació 4 rebuts llicència fiscal V. Arduña.
- Desestimaicó reclamació CTU, A. Mateo.
- Devolució ingrés indegut per taxa aigua potalbe A. Gascó.
- Devolució ingressos indeguts CTU, J. M. Hernández.
- Cobrament recàrrec constrenyiment J. M. Martín i dos més.

DIA 15:
- Delegació Rafael Tabarés per a l'Alcaldia.
- Inscripció Asociación Primer Radio Club Camp de Morvedre.
- Incoació expt. sancionador empresa SELESA.
- Estimaació recurs reposició impost IVT, PROBOCA, SA.
- Desestimació reclamació IBI, M. Blasco.
- Aprovació relació núm. 21 de despeses.
DIA 16:
- Anul.lació quotes impost vehicles A. Peris i altra.
- Anul.lació quotes impost vehicles V-1506-AU i V-9078-P.
- Devolució impost vehicles V-4431-AY.
- Anul.lació quota impost vehicles V-0062-DX.
- Anul.lació quota impost vehicles V-2753-BJ.
- Anul.lació quota impost vehicles TO-5142-D.
- Devolució impost vehicles ciclomotor 1803.
- Anul.lació quota impost vehicles V-04394-R i altre.
- Anul.lació quota i canvi titularitat ciclomotor 12006.
- Devolució impost vehicles V-4957-BB.
- Devolució impost vehicles V-9264-CW.
- Devolució impost vehicles ciclomotor 5239.
- Devolució impost vehciles V-9356-BL.
- Alta vehicle V-5214-CW.
- Exempció impost vehicles V-83849-VE i V-83850-VE.
- Canvi titularitat vehicle V-0798-BW.
DIA 17:
- Autorització funcionament cafeteria-pub dia 17-7-92.
- Anul.lació quota impost vehicles V-5517-CG i dos més.
- Desestimació anul.lació quotes impost vehicles V-9393-AW.
- Anul.lació quotes impost vehicles ciclomotor 10165.
- Baixa vehicle V-1693-DD.
- Devolució quota impost vehicles V-6217-AY.
- Anul.lació quota impost vehicles V-7848-DU.
- Rectificació nom propietari vehicle V-4826-DG.
- Aprovació relació núm. 2 liquidació per ingressos directes.
- Aprovació relació núm. 19 liquidació per ingressos directes.
- Aprovació relació núm. 20 de despeses.
DIA 20:
- Desestimació petició R. Hernández, preu públic mercats.
- Aprovació relació núm. 13 liquidació per ingressos directes.
DIA 21:
- Alta vehicle CR-3105-H, V-6046-BS, BI-0216-AL i V-7068-BP.
- Desestimació anul.lació quota imp. vehicles V-8231-CP.
- Anul.lació quota impost vehicles V-0788-DZ.
- Suspensió proced. cobrament liquidaicó 595/92 taxa llicènia obertura.
DIA 22:
- Anul.lació quota impost vehicles V-0307-AN i nou més.
- Anul.lació quota impost vehicles ciclomotor 2746 i quatre vehicles.
- Devolució part proporcional quota impost vehicles M-4053-BP i 22 més.
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DONAR COMPTE DE LA DELEGACIÓ DEL SR. RAFAEL TABARÉS.
Es dóna compte de la Resolució de l'alcalde amb data 15 de juliol de 1992, segons
la qual:
"Atès que, d'acord amb el que disposa l'art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els arts. 43 i 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, l'alcalde pot delegar l'exercici de
determinades atribucions en els membres de la Comissió de Govern, sense perjudici de
les delegacions especials que per a comeses específiques podrà efectuar en favor de
qualssevol regidors. Les delegacions genèriques podran contenir tant la facultat de dirigir
els serveis com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afecten a persones terceres.
Vist que amb la Resolució de l'alcalde amb data 9 de juliol es va delegar el Sr.
Rafael Tabarés i Seisdedos per a l'Àrea d'Urbanisme, Activitats i Serveis Municipals; fent
ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
PRIMER: Delegar el primer tinent d'alcalde, delegat de l'Àrea d'Urbanisme,
Activitats i Serveis Municipals, Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos, per a la incoació,
tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els actes administratius que afecten a
persones terceres, i les altres actuacions directament relacionades amb els assumptes que
es deleguen, inclosa la resolució del recurs de reposició de les matèries següents:
-Cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació.
-Llicència d'obres menors, obertura d'activitats innòcues, instal.lacions temporals i
totes les llicències o les autoritzacions no delegades expressament en la Comissió de
Govern.
- Expedients de legalització la resolució dels quals es delega.
- Ordres d'execució.
- Ruïna imminent.
-Exigència de compliment normes d'actuació en l'execució de les noves
instal.lacions d'enllumenat i reposició.
- Execució forçosa que pertoque en els assumptes que se'n deleguen.
SEGON: Delegar, així mateix, el Sr. Rafael Tabarés i Seisdedos per a la incoació,
tramitació i tots els actes de tràmit i altres actuacions que s'hi relacionen, exclosa la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a persones terceres, en les
matèries següents:
- Llicències i autoritzacions la resolució de les quals no se li haja delegat d'acord
amb l'apartat anterior.
- Informe raonat de llicències qualificades.
- Tràmits de ruïnes contradictòries atribuïts a l'Alcaldia.
TERCER: La delegació requerirà, per a ser eficaç, l'acceptació per part del regidor
delegat, que s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
comptadors des de l'endemà de la notificació no hi presenta davant l'alcalde renúncia
expressa.
QUART: Notificar-la personalment a l'interessat en el dia d'avui, de manera que
produirà efecte, si s'escau, segons el que disposa el paràgraf anterior, el proper dia 19
d'aquest mes, tret que de forma prèvia s'accepte expressament.
CINQUÈ: Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la propera sessió que tinga
lloc, i trametre-la al cap del Negociat d'Urbanisme.

SISÈ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Butlletí d'Informació
Municipal."
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, se n'assabenta de la Resolució
esmentada.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL X ANIVERSARI DE L'ESTATUT
D'AUTONOMIA.
El rei Jaume I no va considerar avinent unir les noves terres valencianes a uns
altres territoris, sinó que va decidir constituir una nova estructura jurídica i política, un
regne que dotà, per la seua idiosincràsia, del "Costum" cedit a València a l'any 1240, i hi
va establir un ordre propi que posteriorment es va veure complert amb la promulgació
dels "Furs", al 1261.
Tot i que les últimes Corts se celebraren al 1645, el dinamisme propi de la
Diputació, de la Generalitat i de les Juntes d'Estaments, mantenia organitzat el regne, fins
que al 1707 els decrets de Nova Planta aboliren els Furs i amb això tot el que es referia al
dret públic i privat valencià.
Després de no pocs esforços, l'1 de juliol de 1982 es va aprovar l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Això va ser el resultat d'una sentida
reivindicació democràtica que donà lloc que les institucions de la Generalitat acostaren
l'Administració al ciutadà. Han estat deu anys d'esforç per a dotar-nos d'un autogovern i
d'una Administració eficaç i transparent. Amb la consecució de l'Estatut tancàvem una
etapa que va començar al 1707. La Generalitat actual té moltes més competències que la
foral, i les Corts Valencianes a més de ser, evidentment, més representatives, serveixen
millor al poble valencià.
Deu anys d'autonomia són el resultat de la col.laboració i la voluntat de l'actual
generació de valencians; per això, ha arribat el moment de felicitar-nos i de celebrar la
feina realitzada. Hem heretat unes institucions que tenien les arrels en els drets de nova
planta i els hem transformat en un instrument al servei del poble valencià.
La gran virtut de l'Estatut d'Autonomia ha estat d'agilitar i de fer més eficaces les
administracions, perquè els ciutadans de la Comunitat Valenciana es puguen sentir
orgulloses dels canvis derivats de la democràcia.
En deu anys d'Estatut hem fet, en molts aspectes, tant de camí com en tota la
història anterior. Els valencians hem aconseguit, gràcies a l'Estatut, iniciar la recuperació
de la nostra llengua; que milers i milers de xiquets i joves l'aprengueren i que molts la
usaren; hem fet més estrets els llaços i les afinitats amb Europa, i hem après a ser més
solidaris amb la resta del món.
L'Estatut d'Autonomia va restituir la Generalitat Valenciana i a dintre, com a
institució fonamental, les Corts Valencianes, com a representants directes de la veu del
poble valencià. Les corporacions locals, des del primer moment, van ser el suport, sorgit
de les primeres eleccions democràtiques, i són encara avui el millor vehicle de comunicació i relació de l'autonomia amb el poble. Els alcaldes i els regidors municipals saben
com ningú quina ha sigut l'evolució de les nostres institucions d'autogovern en la darrera
dècada. També les nostres ciutats, cada vegada més, participen activament en la
construcció d'una Europa més unida i solidària. La Generalitat som tots i junts treballem
per a un futur millo.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:

Subscriure aquesta Declaració Institucional del X Aniversari de l'Estatut
d'Autonomia en els termes abans transcrits que es tenen ací per reproduïts a tots els
efectes.
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APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ AMB L'INSTITUT
VALENCIÀ DE LA JOVENTUT.
Vist l'avantprojecte del conveni de col.laboració entre l'Institut Valencià de la
Joventut de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Sagunt en matèria de joventut.
D'acord amb el contingut d'aquest conveni que pretén fonamentalment la millora
dels serveis de promoció d'activitats de desenvolupament social en matèria de Joventut a
fi d'aconseguir una optimació dels recursos públics.
Vist l'interès que representa per al municipi de Sagunt, ja que regula la cooperació
entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament i dóna a aquesta ciutat una major oferta
per a la joventut (clàusula 1a).
Finalment, d'acord amb la idoneïtat d'aquest conveni emmarcat dins de l'àrea de
joventut, com a base per a desenvolupar el projecte integral de joventut "SAGUNT:
CIUTAT JOVE".
Per tot això, i d'acord amb la proposta de la regidora delegada de Joventut, el Ple
de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar el conveni de col.laboració entre l'IVAJ (Institut Valencià de la Joventut)
i l'Ajuntament de Sagunt, que figura en l'expedient que es té ací per reproduït a tots els
efectes.
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CONVENIS AMB L'INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS
SOBRE
PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
REGLADES
(PER)
I
MINI-RESIDÈNCIA INFANTIL "LES MORERES".
Vist que amb data 29 de febrer de 1992 es va signar un conveni entre l'Il.lm.
Director de l'Institut Valencià de Serveis Socials i l'Il.lm. Alcalde-President d'aquest
Ajuntament, per qual la Conselleria de Treball i Afers Socials subvenciona l'Ajuntament
de Sagunt en concepte de manteniment de la Residència Infantil Les Moreres i del Centre
de Dia per a menors, i l'aportació de la Conselleria en aquesta subvenció és d'11.031.000
PTA.
Vist, així mateix, que amb data 25 de maig de 1992 es va procedir a signar un
conveni entre l'Institut Valencià d'Afers Socials i aquest Excm. Ajuntament, en matèria
del Pla de Mesures d'Inserció Social per a l'any 1992, a fi de permetre la implantació de
programes d'Integració i les Prestacions Econòmiques Reglades.
Vist que l'import del conveni puja a 30.999.857 PTA, i el seu desglossament per
capítols és el següent:
- PRESTACIONS ECONÒMIQUES REGLADES:
Nombre.............................................................. 40.
Pressupost (40x36.000 PTA x 12 mesos)......... 17.280.000 PTA.
- PERSONAL:
1 assistent social
1 educador
1 auxiliar administratiu
Pressupost......................................................... 5.850.000 PTA.
- PROGRAMES D'INTERVENCIÓ:
Programes de prevenció..................................... 3.924.394 PTA.

TAPIS............................................................... 3.500.000 PTA.
TOTAL..................... 7.869.857 PTA.
Vist que es donà compte de tots dos convenis a la Comissió de Govern en sessions
que tingueren lloc el 14 d'abril i el 25 de juny de 1992, respectivament.
El Ple de l'Ajuntament en queda assabentat, dels convenis referits anteriorment.
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APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA RELACIÓ CODIFICADA
D'INFRACCIONS I SANCIONS ADAPTADES A LA LLEI DE SEGURETAT
VIAL I REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CORTÉS assenyala que el CDS ja va deixar
clar aquest tema quan es va tractar en la sessió anterior del Ple. El CDS s'oposa
totalment a incrementar les denúncies sense elaborar abans un estudi per a veure si la
solució al problema del trànsit i seguretat vial està en el fet d'incrementar les denúncies.
Creu que hi ha quatre elements que cal tenir en compte a l'hora d'incrementar les multes.
El primer és que les multes només les paga un 25% dels ciutadans, i per això, de cada
quatre ciutadans denunciats, només en paga un, i ara va a seguir pagant pels altres tres, ja
que les denúncies més corrents s'incrementen un 400%. Creu que abans d'incrementar les
denúncies, es poden adoptar altres mesures que la llei permeta. Altre problema afegit a
l'anterior és la solució del problema del trànsit, perquè quan es pretén incrementar la
quantia de les multes un 400% han de donar-s'hi alternatives al problema del trànsit a la
nostra ciutat. Les solucions alternatives que hi havia, s'eliminaren i a hores d'ara no n'hi
ha cap. El tercer aspecte importantíssim és la igualtat de tots els ciutadans, els que estan
al carrer i els regidors, ja que s'estan retirant denúncies als regidors, el CDS no pot
admetre que es lleve cap denúncia, perquè possiblement si les pagara tothom, no
proposarien augments del 400%. El quart punt és que hi ha regidors que no paguen les
seues denúncies. Per tant, aquests quatre paràmetres són molt importants, ja que si hi ha
regidors que no estan pagant les seues denúncies no es pot exigir que s'incrementen en
un 400%.
El Sr. ALCALDE demana al Sr. Cortés que expose la relació de persones que no
paga les multes quan aquestes són justes; perquè efectivament hi ha gent que no les paga
perquè fa un plec de descàrrecs i la mateixa Policia l'accepta o no. Li demana que si té
informació d'algun regidor al qual se li ha llevat una multa, que ho comunique per a analitzar-ho, perquè a ell, reitera, no li consta que a cap regidor se li lleven les multes.
El Sr. PELAEZ assenyala que el Grup Popular creu que no és convenient que
s'aprove aquest assumpte perquè el considera un increment excessiu, que oscil.la en la
majoria dels casos sobre el 300 o 400%. No estan en desacord amb el cost final de les
sancions, però l'increment s'ha d'elevar en un període de tres o quatre anys. Considera
que per a poder aplicar aquestes multes, la primera cosa és donar solucions, ja que
aquestes no es realitzen incrementant les multes.
El Sr. CAMPOY indica que li sembla una barbaritat el que ha dit el Sr. Cortés, ja
que en aquest moment hi ha 24 regidors acusats, i li exigeix que diga noms i dates,
perquè quan es fa una acusació, s'ha de provar abans d'acusar, perquè ell se sent acusat, i
pot assegurar-li que ningú no li ha llevat una multa. Contesta al Sr. Cortés que si els
grups decideixen votar o no, és una norma democràtica, però no accepten les amenaces.

Sol.licita saber des de quan aquestes quantitats no s'han pujat, si és que és possible
saber-ho -a la qual cosa li contesten que des de l'any 88-, i diu que EU estarà d'acord a
augmentar des de l'any 88 els IPC corrents de tots els anys.
El Sr. CORTÉS demana disculpes, perquè pensava que parlava per a llestos, però
indiscutiblement sembla que no és així. Explica que quan estava parlant dels qui poden
retirar i aprovar les denúncies, és a dir, l'equip de govern, per la qual cosa lamenta que el
Sr. Campoy es done per al.ludit. Diu que no ha amenaçat a ningú, sinó que adverteix,
aconsella perquè se n'assabenten alguns, que igual no se n'assabenten, possiblement no
era convenient que ell ho diguera però ho ha remarcat. Assenyala que quan ha comentat
això de les sancions, és perquè hi ha dades i està tot en ordre, i no té cap inconvenient a
dir-li a l'alcalde el que ha demanat. Pensa que els primers que han de donar exemple són
els regidors, ja que s'està desprestigiant la policia perquè si ell fora policia, des del
moment en què retirara denúncies als regidors, es pensaria molt posar una denúncia més
a un ciutadà. Li contesta al Sr. Campoy que les dades estan aquí, que a ell no li n'han
llevat cap, si no és que siga de l'equip de govern. Assenyala que amb data 17-5-92, hi ha
un vehicle matrícula V-8650-BU, al qual se li lleva la denúncia (anul.lar vehicle autoritzat
pel regidor de Trànsit, això és a la plaça del Sol, el propietari és el regidor de Trànsit).
Amb data 28-10-92, al carrer de l'Autonomia, 2, multa per estacionar en lloc prohibit
senyalitzat, es procedeix a l'anul.lació, és vehicle d'un regidor. Aquí poden aparcar
vehicles oficials, però no vehicles de regidor. No es pot venir ací volent incrementar les
denúncies en un 400% amb aquestes actuacions. Pel que fa als regidors que tenen les
seues denúncies per pagar, hi ha un Citroën AX V-DB que en deu una; un Ford Escort
V-4480-CD que en deu dues; un Peugeot 405 V-3589-DX que en deu tres; un Ford
Fiesta V-0030-DI que en deu quatre; un Peugeot 405 V-DV que en deu quatre; un Seat
Ritmo que en deu cinc; un Seat 127 que en deu una; un Peugeot 205 que en deu quatre;
un Seat Ritmo, un altra; un Renault 18 que en deu dues; un Ford Fiesta que en deu tres,
etc. Aquestes és la realitat, les poden pagar demà, però ara es troben sense pagar. Li
remarca al Sr. Girona que, si vol, el poden dur al Jutjat, ja que ells són experts en això, ja
que quan estaven en l'oposició ja dugueren a algú. Aquestes són les dades que ell té, i
creu que seria convenient que l'alcalde prenguera la iniciativa en l'assumpte, perquè seria
bo que els primers que donaren exemple als ciutadans foren tots els regidors. Demana
disculpes si s'ha pogut creure que tots els regidors eren culpables, aquesta no era la seua
intenció, però pensava que no havia d'arribar a dir noms, creu que el problema de fons no
era dir qui eren, sinó que el problema és que tots han de pagar, i els primers, els regidors.
El Sr. ARMERO diu que el Sr. Cortés pot fer perfectament les denúncies que
vulga, però en la primera intervenció ha dit que l'equip de govern es retira les multes, i
això no és així. Qualsevol ciutadà o qualsevol regidor pot no donar exemple i tenir una o
diverses multes sense pagar, però l'acusació que ha fet amb tota claredat és que l'equip de
govern, abusant de l'autoritat i del poder que té, es lleva les multes, per la qual cosa
demana per favor al Sr. Cortés que torne a donar una explicació en què deixar clar quina
és l'actitud de l'equip de govern. L'equip de govern no es lleva les multes, però és qui
més aparca davant de l'Ajuntament i està suportant que li posen multes. Nous, despistats,
o amb mala llet que posen multes deliberadament, i això ho suporta qui ve tots els dies
ací, però d'això a acusar públicament l'equip de govern dient que fa el que vol, aparcant
on li dóna la gana, és una barbaritat.

El Sr. CAMPOY assenyala que, coneixent com coneix el tema del CDS, és lògic
que el Sr. Cortés faça aquestes declaracions i li recorda que és el regidor que ha estat
més unit a l'equip de govern, ja que acceptà les delegacions del PSOE, per la qual cosa
no ha de fer falses acusacions. Li preguntaria al Sr. Cortés si durant el temps que va estar
com a regidor de Trànsit llevà alguna multa a l'equip de govern en què militava. Sol.licita
a l'alcalde que respecte a la legislatura anterior faça un informe del cap de la Policia
Local on s'assenyale si es retiraren o no denúncies a veïns i a regidors.
El Sr. CORTÉS manifesta que reitera el que ha dit respecte que l'equip de govern
abusa del poder en retirar les denúncies, però indiscutiblement no es lleven les denúncies
a tots els membres de l'equip de govern, només a alguns. L'alcalde ha de prendre mesures
perquè no hi ha dret que un ciutadà pague les denúncies i un regidor no. Li contesta al
Sr. Campoy que possiblement, per l'ètica del CDS, estan on estan, perquè han entès que
des de l'oposició es pot construir i no destruir. Quan es diu que ell ha estat més prop de
l'equip de govern, li diu que si treballar per Sagunt, estar col.laborant amb una delegació,
defensar el que ha defensat durant cinc anys, és estar prop de l'equip de govern, sí que ha
estat. Contesta a la pregunta del Sr. Campoy, dient-li que ell no ha llevat una sola
denúncia en quatre anys, als ciutadans sí que n'ha retirat, de denúncies, dues vegades.
El SR. GARCÍA I FELIPE opina que dur per dues vegades aquest assumpte és un
interès que no està justificat, s'està anunciant des del Govern que cal ajustar-se el cinturó,
que hi ha una crisi, el Govern fa un ajust econòmic, etc., i ells s'entesten a dur una per la
qual quan un ciutadà, per necessitat, per equivocació, per tenir pressa, etc., se li imposarà
una multa de 16.000 pessetes. Li diu a l'alcalde que quan faça qualsevol ensopegada, per
petita que siga, en cas d'anar al Jutjat, el primer que anirà serà ell per a denunciar-lo. No
creu que el que ha dit el Sr. Cortés fos motiu per a dir-li el que li ha dit. El CIPS demana
que s'aclaresca el tema i s'hi exigesquen les responsabilitats polítiques que tingueren lloc.
Li recorda a l'alcalde que té potestat per a fer una targeta especial d'autorització perquè
l'equip de govern puga aparcar on vulga, i així tots els regidors que vulguen podran
aparcar on vulguen.
El Sr. ALCALDE els recorda als senyors regidors que el tema que estan debatent
ha passat per Comissió Informativa dues vegades, que s'hi han introduït modificacions
d'augments en uns casos i de disminució en altres, fetes pels mateixos regidors de
l'oposició, i no es refereixen només als aparcaments, sinó a fets que ocasionen freqüentment morts, i desgràcies per a tota la vida per accidents de circulació, la multa per
aparcament és una, i l'ordenança comporta molts articles del codi de circulació. Fa vint
anys, hi havia menys accidents, però ara les normes han de ser més estrictes per a
protegir la vida dels ciutadans.
El Sr. CAMPOY assenyala que a vegades s'intenta donar la imatge que s'estan
defensant els interessos generals, però opina que aquesta vesprada s'està fent demagògia,
no estan d'acord en el fet que la població urbana, els automobilistes acovardesquen els
ciutadans, amb velocitat, amb aparcaments dolents, amb sorolls, amb les màquines, etc., i
per això no està d'acord amb les posicions que s'estan abocant a hores d'ara. No hi ha
dret que un ciutadà tinga por de creuar un carrer com està passant a Sagunt. Qui està
impedint que la llei exercesca en funció d'uns interessos generals, al seu parer, estan
equivocats, estan fent una mala política.

El Sr. ARMERO recorda que hi ha hagut dues comissions, i que la resta de grups
proposaren les modificacions necessàries per a dur aquest tema consensuat al Ple. Per
part del PSOE no els importaria fer un recés o deixar el tema sobre la taula, però vol
deixar clar en aquest Ple que des del 4 d'octubre del 88, les multes no s'han modificat.
Proposa que es manifeste una voluntat de consensuar aquest assumpte, i el seu grup
estaria disposat a un acord, però s'ha de fer una proposta concreta.
La Sra. ALEPUZ explica que en les comissions on s'ha tractat aquest tema han
apuntat diferents aspectes que consideraven que eren convenients que es reflectiren, quan
es presentà en la Comissió hi havia una sèrie de multes quantificades i altres no
quantificades, les que estaven quanticades es va preguntar quin era l'augment percentual,
i no se sabia. Quant a les que no estaven quantificades, demanaren que si és la Policia
Municipal la que posa la multa, siga la Policia Municipal la que propose el cost que ha de
pagar l'usuari, ja que si no es quantifica, la multa la cobrava la Direcció General de
Trànsit i no l'Ajuntament. Així mateix, proposaren que es duguera a la Comissió de
Trànsit de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè s'estudie i s'elabore
una proposta per la seua banda per a unificar les quanties a nivell, de la Comunitat
Valenciana. No és correcte que es diga que hi havia un cert consens perquè no és així, en
les votacions s'abstingueren, precisament perquè en les quanties no ho tenia clar ningú,
igual que altres aspectes i creu necessari fer una campanya d'informació i conscienciació
prèvia a l'aplicació d'aquesta ordenança, perquè evidentment el que es pretén no és
multar la gent, sinó que no es cometen infraccions. A més, segons EU, s'hauria de
millorar el transport urbà, habilitar llocs d'aparcament pròxims a la platja.
El Sr. PELAEZ, en nom del Partit Popular, assenyala que està d'acord de deixar el
tema sobre la taula o en un recés, per a tractar aquest tema novament, i per veure la
fórmula de consensuar-lo.
El Sr. CORTÉS creu que el problema de fons no és incrementar les denúncies,
perquè no hi ha aparcaments, etc. Hi ha solucions que no s'estan aplicant, com qui
compra un vehicle, abans de vendre'l si té multes pendents que les pague, hi havia una
altra solució que va fer en l'anterior corporació per a evitar que els regidors, per descuit,
per negligència, etc., no paguen les seues denúncies, o impostos, i és que se'ls deduesca
de les nòmines o indemnitzacions que cobren.
El Sr. TABARÉS considera que el Sr. Cortés és prou atrevit en els plantejaments.
Creu que s'està donant a les multes un valor que potser no tenen, el percentatge de
cobrament de multes en aquest i altres ajuntaments és molt baix. Li contesta al Sr. García
i Felipe que el tema de l'aparcament s'està estudiant, i esperen resoldre'l de la millor
forma possible i amb el cost mínim per a l'Ajuntament, sobretot en Sagunt ciutat, s'ha
aprovat el projecte que encarregaren d'aparcametn subterrani, i s'estan redactant els plecs
de condicions, l'aparcament de camions també es va a intentar resoldre. Pel que fa al
tema de les platges, s'han habilitat, fonamentalment a la zona de l'Almardà, per a protegir
les dunes, alguns solars per a aparcament.
El Sr. ALMOR creu que el debat d'aquest punt s'ha tret del seu context, no era el
moment ni de recordar coses del passat ni era el moment de fer catastrofismes per una
ordenança, i ningún no ha col.locat el tema de les multes en els termes justos. Quan s'obri
una discussió, cal situar el debat en uns termes que la gent entenga i a partir d'això poder

racionalitzar el debat. En primer lloc, hi ha una llei, llei de l'Estat espanyol, on tipifica el
tema de les infraccins de trànsit, creu que en aquest Ple no hi ha ningú que diga
públicament que no està disposat a sotmetre's a la llei que isca dels òrgans de govern i de
les Corts espanyoles. La llei, exactament, tipifica tres casos, faltes greus, molt greus i
lleus, i fixa unes quanties màximes, les faltres lleus podran sancionar-se fins 15.000
pessetes, les graus fins 50.000, i les molt graus fins 100.000, amb la qual cosa la llei
marca ja unes regles, a part de les infraccions que tinguen processos judicials perquè es
consideren delictes. Amb això no es pot venir ací a dir que botar-se un semàfor roig és
una barbaritat que se li posen 4.000 pessetes, la llei diu que això és una falta greu i per
tant ha d'estar tipificat entre 16.000 a 50.000 pessetes, i això és per llei, i no es pot venir
ací i dir que un es nega que puge res. Hi ha un altre apartat que són les faltes lleus amb
una quantia fins 15.000 pessetes, però amb una cosa que tampoc no s'ha dit, hi ha uns
serveis tècnics que en aquests casos representa la Policia i en nom de la Policia, el seu
cap, que consideren i fan una proposta, com totes les propostes que vénen al Ple des dels
Serveis Tècnics, fixant unes quanties que des de l'any 88 no s'han modificat i on estimen
unes quanties que poden ser raonables, aquestes sí que són motius de discussió, però allò
lògic és que es discutesquen en les dues comissions que hi ha hagut, i el que no es pot fer
és estar en les comissions discutint o deixant els temes sobre la taula diverses vegades i
després, en el Ple, una altra vegada a discutir. I ací sí que hi ha una voluntat inequívoca
de l'equip de govern d'intentar arribar a un acord i de consensuar el tema, fixant els límits
legals que marca la disposició intentar consensuar. Demana, en nom del seu grup polític,
retirar el punt de l'ordre del dia, però amb la condició que en la pròxima comissió
discutesquen realment les quanties de cadascuna de les infraccions dins del marc legal
com a referència.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que l'última intervenció del Sr. Almor, en lloc
d'un debat sobre un punt, ha estat una renyina com si estiguera en l'assemblea del partit,
l'equip de govern que s'acorda del consens i del diàleg quan veuen que els 14 vots de
l'oposició estan en contra del que proposen, el que ha dit ara es podria haver dit molt
abans. Al Sr. Almor li assenyala que la llei l'ha fet el seu partit i, per descomptat, és lògic
que l'accepten, però el seu grup, tot i que l'ha d'acatar com a ciutadans, no té perquè
acceptar l'ordenança.
A petició del Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, amb 22 vots a favor del PSOE,
CIPS, PP i CDS, i 3 abstencions d'EU, ACORDA:
Retirar l'expedient referit de l'ordre del dia.
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SOL.LICITUD A CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER
CONCESSIÓ AIGÜES SUBTERRÀNIES RENOVABLES AL POLÍGON
INDUSTRIAL SEPES, AMB DESTINACIÓ A PROVEÏMENT POBLACIÓ.
Vist l'escrit que ha tramès la Confederació Hidrogràfica del Xúquer on es
concedeix el termini d'un mes per a aportar el certificat de l'acord plenari pel qual se
sol.licita formalment la concessió d'aigües subterrànies renovables al polígon industrial
Sepes de Sagunt, amb destinació al proveïment de la població, tal com sol.licitava
l'Alcaldia amb data 24-4-90.
Vist, així mateix, l'informe que ha emès l'enginyer tècnic industrial municipal, i
d'acord amb el que disposa la Llei d'Aigües, de 2 d'agost de 1985, el Ple de l'Ajuntament,
per unanimitat, ACORDA:

Sol.licitar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la concessió d'aigües
públiques, amb destinació al proveïment de la població, de l'aqüífer núm. 56 "Plana
Castelló-Sagunt" al polígon SEPES.
9
APROVACIÓ BASES CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
ANIMADOR JUVENIL.
Vist que es va aprovar en la sessió plenària que tingué lloc l'1 de juliol l'oferta
d'ocupació pública per a l'any 1992, en la qual es troba prevista una plaça d'animador
juvenil.
Vist que cal comptar amb personal especialitzat en l'àmbit juvenil.
Vist que està previst de forma immediata la signatura d'un conveni de col.laboració
amb l'Institut Valencià de la Joventut a fi de realitzar els programes i els projectes
previstos.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar les bases que han de regir la provisió pel sistema de concurs-oposició
lliure d'una plaça d'animador juvenil que figuren en l'expedient i es tenen ací per
reproduïdes a tots els efectes per a la posterior contractació laboral temporal fins que en
siguen cobertes pel procediment reglamentari d'oferta pública.
10
ABONAMENT PREU JUST I INTERESSOS DE DEMORA PER
EXPROPIACIÓ TERRENYS OBRES EIXAMPLAMENT I PAVIMENTACIÓ
CARRERS PORT DE SAGUNT.
Vist que el Sr. Atonio Quesada Sanchez ha sol.licitat el pagament de l'interès legal
de demora del preu just dels terrenys de la seua propietat, afectats en l'expedietn
d'expropiació forçosa incoat per a l'execució del projecte d'obres de "Pavimentació de
carrers del Port de Sagunt (PPO i S 87/3199".
Vist que mitjançant Resolució de l'hble. conseller d'Administració Pública, amb
data 28 de juliol de 1988, es va declarar la urgent ocupació dels béns i els drets subjectes
a l'expedient d'expropiació forçosa.
Atès que si bé l'art. 64 de la vigent Llei del Sòl assenyala que l'aprovació dels plans
d'ordenació urbana implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat
d'ocupació dels béns afectats per aquestes, això s'ha d'entendre en el sentit de comportar
una habilitació legal per a l'expropiació de caràcter genèric i complerts els requisits
essencials que viabilitzen la privació dels béns i els drets que puguen resultar afectats,
PERÒ NO LA INICIACIÓ LEGAL DE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI
ESPECÍFICAMENT CONSIDERAT..... sent.... quan en execució de les previsions
d'aquell Pla General es concreten les obres, el moment en què, precisats elsbéns, els
titulars, i l'afectació que aquells produeix al planejamnet que es du a terme, ha de
referir-se la iniciació de l'expedient expropiatori per ser el moment en què la genèrica
necessitat d'ocupació que l'aprovació del Pla General comporta, es materialitza
determinant individualitzadament els béns i els drets que han de ser ocupats, les
característiques, les peculiaritats i els seus titulars, i s'iniciarà, així, en total plenitud,
l'expedient expropiatori... (STS 8-10-90 (A. 9034) i 28-2-90 (A.2148).
Atès que a l'empara del que preveu l'article 52.8 de la Llei d'Expropiació Forçosa,
conformement amb el 56, els interessos de demora en l'expropiació de caràcter urgent,
com és la que ens ocupa, es perceben des de la data de l'ocupació, si aquesta és anterior
al transcurs dels sis mesos a què es refereix l'art. 56, o bé es computen com si d'una
expropiació normal es tractara, des que aquests sis mesos han transcorregut, si
l'Administració, malgrat la declaració d'urgència, no ha procedit a l'ocupació..., de

manera que la data inicial de l'expedient expropiatori ordinari és la data en què l'acord
d'ocupació siga ferm i en el d'urgència la data de l'acta d'ocupació. (STS 4-7-90), fins la
resolució definitiva pronunciada pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa, quan
aquesta no siga impugnada.
Atès que si l'endarreriment és imputable a l'Administració expropiant o al Jurat
Provincial d'Expropiació, la responsabilitat es farà efectiva d'acord amb el procediment
previst en el mateix Reglament per al suposat article 121 de la Llei.
Atès que a l'empara del que preveu l'article 34 de la repetida Llei, el jurat
d'expropiació, a la vista dels fulls d'apreuament formulades pels propietaris i per
l'Administració, decidirà executòriament sobre el preu just que corresponga als béns i els
drets objecte de l'expropiació, en el termini màxim de vuit dies, prorrogables, excepcionalment, fins un màxim de quinze.
Atès que aquest Ajuntament va trametre la peça separada de l'expedient
expropiatori al jurat el dia 28 de juliol de 1989 (registre d'eixida núm. 13566), i aquest
organisme dictà acord fixant el preu junt el 31 d'octubre de 1991, sense que aquest
endarreriment puga ser imputat a l'entitat local.
Atès que, amb aquesta finalitat, procedeix l'exigència de l'abonament dels
interessos legals corresponents al període de temps que mitjança entre el dia 22 de
novembre de 1988 (data acta prèvia a l'ocupació) i el dia 31 d'octubre de 1991, en què el
jurat dictà resolució al mateix Jurat Provincial i no a l'entitat local.
Per tot això, i d'acord amb l'informe de la Secció de Patrimoni i Contractació, i
amb l'informe d'Intervenció, el Ple de l'Ajutament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Declarar el dret del Sr. Antonio Quesada Sánchez de ser indemnitzat
per interessos de demora en la determinació del preu just en la quantitat que resulte
d'aplicar al preu just assenyalat pel Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa: 669.262
PTA, l'interès legal dels diners que per a cada anualitat es fixa en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat pel període que mitjança entre el 22 de novembre de 1988 i el 31
d'octubre de 1991, de manera que es percebran els interessos dia per dia al tipus que per
a cada moment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
SEGON: Atès que l'endarreriment en la fixació del preu just no és imputable a
l'Administració expropiant, s'haurà de requerir el pagament de les quantitats
corresponents al Jurat Provincial d'Expropiació, d'acord amb el que disposa l'article 72.2
del Reglament.
TERCER: Abonar al Sr. Antonio Quesada Sánchez la quantitat de 669.262 PTA a
què puja l'import del preu just fixat.
QUART: Facultar el Sr. Alcalde-President per a la subscripció dels documents
públics corresponents.
11 RATIFICACIÓ ACTA CESSIÓ APARCAMENTS DEL VIAL VDP, VIALS I
ZONA VERDA DE LA URBANITZACIÓ CORINTO-PLATJA, SITUADA AL
POLÍG. E-1, PLATJA D'ALMARDÀ. EXPT. 804/84.
Vist que amb data 10 de juliol de 1992 es va signar en l'Alcaldia l'acta de cessió
d'aparcaments del vial VDP, vials i zona verda de la Urbanització Corinto-Platja, situada
al polígon E-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà, obres que formen part del projecte
d'urbanització interior del polígon E-1 (expt. 506/80) que es realitza pel sistema de
compensació i el projecte de compensació del qual (expt. 196/81) va ser aprovat pel Ple
de l'Ajuntament en la sessió del 27 de març de 1981.

Per tot això, i d'acord amb el que disposa l'extipulació TERCERA de l'esmentada
acta, signat amb data 10 d'aquest mes, i amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el
Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar l'acta de cessió parcial d'obres d'urbanització a favor d'aquest Ajuntament
per la Urbanització Corinto, situada al polígon E-1 del Pla Parcial de la platja d'Almardà.
12 DECLARACIÓ RUÏNA IMMOBLE SITUAT AL C/ LLIBERTAT, 39; AV. 9
D'OCTUBRE, 30; C/ LLIBERTAT, 41, I AV. 9 D'OCTUBRE, 32. EXPT. 315/92.
Vist que, per Resolució del dia 21 d'abril de 1992, aquesta Alcaldia va resoldre
d'iniciar un expedient de declaració de ruïna de l'immoble situat al c/ Llibertat, números
39 i 41 i av. 9 d'Octubre, 30 i 32, sobre la base dels fonaments recollits en l'informe previ
als Serveis Tècnics Municipals amb data 6 d'abril de 1992, segons que estableix l'art. 18
del Reglament de Disciplina Urbanística.
Vist que mitjançant Resolució de l'Alcaldia, amb data 5 de maig de 1992, a causa
que s'ha produït una errada de fet en definir les unitats d'immobles, es deixa establert que
des del punt de vista registral i d'unitat d'immoble, se'n corresponen amb els següents:
Immoble situat al c/ Llibertat, 39 i av. 9 d'Octubre, 30.
Immoble situat al c/ Llibertat, 41 i av. 9 d'Octubre, 32.
Vist que en l'informe pericial emès pels Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament, amb
data 10 de juliol de 1992, s'estima que els danys que presenta l'immoble no són
reparables pels mitjans tècnics normals, i que el cost de la reparació és superior al 50%
del valor actual de l'edifici, per la qual cosa es proposa la declaració de ruïna de
l'immoble i que se n'ordene l'enderroc, sobre la base de l'article 183.3, apartats a) i b) de
la Llei del Sòl i Ordenació Urbana.
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 parcial enderrocament, amb audiència
prèvia del propietari i dels residents, tret d'imminent perill que ho impedira.
Així mateix, i en el punt 2n, apartat b) del mateix article, s'hi estableix que es
declararà l'estat ruïnós, entre altres, en el supòsit següent: "Cost de la reparació superior
al 50 per 100 del valor actual de l'edifici o plantes afectades".
Per tot això, 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/ Llibertat, 39 i l'av. 9
d'Octubre, 30 i c/ Llibertat, 41 i l'av. 9 d'Octubre, 32.
SEGON: Ordenar l'enderroc d'aquest immoble, de manera que s'hi han d'iniciar
aquestes obres en un termini no superior a UN MES, tal com s'estableix en l'informe que
ha emès l'arquitecte municipal, amb data 10 de juliol de 1992, comptadors des de
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, per a la qual cosa s'haurà de presentar el
projecte d'enderroc corresponent, redactat per tècnic competent i visat pel col.legi
professional corresponent.
TERCER: Advertir a la propietat que, una vegada transcorregut aquest termini,
l'enderroc serà dut a terme per aquest Ajuntament de forma subsidiària, i li repercutiran
les despeses que n'origine, segons que disposa l'art. 223 de la vigent Llei del Sòl i l'art.
104 i ss. de la Llei de Procediment Administratiu, i, a més, es posa de manifest als
interessats que en cas de no dur-se a terme per ells, serà motiu d'imposició de multa,
mitjançant la incoació de l'expedient sancionador segons que determina l'art. 10 del
Reglament de Disciplina Urbanística, en l'apartat tercer.
QUART: Que es procedesca a notificar aquest acord.

13 REVISIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS.
Vist el recurs que ha presentat el Sr. Enrique Sanus Tormo, en la seua condició de
gerent de l'Institut Valencià de l'Habitatge (d'ara endavant IVH), contra les liquidacions
que contenen els expedients núms. 1534, 1570, 1574, 1578, 1579, 1583, 1596, 1597,
1598, 1599, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1616, 1635, 1636 i 1644, tots de l'exercici
de 1991 dels de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Vist que en diverses dates van ser liquidats els habitatges del "Grup Serra de
Menera", i es van notificar les liquidacions corresponents a l'IVH.
Vist que per Resolució d'aquesta Alcaldia amb data 21 de maig d'enguany,
notificada el dia 3 de juny del mateix any, es va resoldre el recurs de reposició plantejat
per aquesta entitat i per la qual sol.licitava l'exempció d'aquesta sobre la base del que
estableix l'article 106.2.a) de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que amb data 21 de juliol de 1992 ha tingut entrada en el Negociat de Rendes
i Exaccions recurs per a la rectificació d'errada de fet, deduït per l'entitat contribuent i en
el qual s'al.lega que la intervenció d'aquest institut en les transmissions objecte de liquidació ho és en qualitat de gestor del patrimoni de la Generalitat Valenciana i no a títol de
transmitent.
Vist que segons el manament que conté el número 2 de l'article 114 de la Llei de
Procediment Administratiu, l'errada en la qualificació del recurs per part del recurrent no
serà obstacle per a la tramitació, sempre que de l'escrit se'n deduesca el vertader caràcter.
Vist que l'article 73 de la Llei de Procediment Administratiu possibilita
l'acumulació dels expedients quan guarden íntima connexió, sense que contra aquest
acord càpiga cap recurs.
Vist que segons que disposa l'article 127 de la Llei de Procediment Administratiu,
en relació amb els articles 110 i ss. de la Llei 7/85, es podrà interposar recurs
extraordinari de revisió contra aquells actes ferms en què concorra alguna de les
circumstàncies següents, i s'hi disposa en el número 1 la causa que en dictar-los s'haguera
incorregut en errada de fet manifesta, que resulte dels mateixos documents incorporats a
l'expedient.
Vist que pel que fa a la competència per a la seua resolució i segons que preveu
l'article 110 anteriorment esmentat, corrapondrà al Ple de la corporació, entre altres
facultats, la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària en els casos i d'acord amb
el procediment establert en els article 153 i 154 de la Llei General Tributària.
Vist que, per la seua banda, els preceptes citats de la Llei Tributària esmentada, i
concretament el 154, estableix que seran revisables els actes dictats en via de gestió
tributària quan infringesquen manifestament la llei.
Vist que és pressupost fonamental per a interposar el recurs extraordinari de
revisió que s'adrece contra un acte ferm, requisit que no es compleix en aquest cas, per
tal com la notificació de l'acte recorregut es va produir, segons consta acreditat en
l'expedient, el dia 3 de juny de 1992, per tant, i sobre la base del que disposa l'article 58
de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa que prevé que el
termini per a interposar el recurs contenciós serà de DOS MESOS comptadors des de
l'endemà de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició si és exprés, com
s'esdevés en aquest supòsit, i per tant l'acte la revisió del qual se sol.licita no ha adquirit
en aquesta data la condició a què s'hi al.ludeix en l'article 127 de la llei procedimental.
Vist que malgrat això i sense perjudici que pertoque la desestimació del recurs
interposat, sobre la base del que estableixen els articles 29 de la Llei de Procediment

Administraciu, 154 de la Llei General Tributària en relaicó amb el 110.2 de la Llei de
Procediment Administratiu, cal entrar a resoldre sobre el fons de l'assumpte.
Vist que segons que disposa l'article primer del Decret 118/88, de 29 de juliol, del
Consell de la Generalitat Valenciana, "s'atribueix a l'IVH, SA, la GESTIÓ I
L'ADMINISTRACIÓ del patrimoni de promoció pública de l'habitatge que pertany a la
Generalitat Valenciana, constituït pels habitatges, locals comercials (...), cosa que es
detallarà en ordres conjuntes de les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Obres
Públiques, Urbanisme i Transports.
Vist que el que disposa aquest Decret entra en contradicció amb l'apartat "títol"
dels documents de transmissió presentats a l'efecte de l'impost que ens ocupa, en els
quals es fa constar que "la totalitat de les finques descrites PERTANY a l'Institut
Valencià de l'Habitatge, contradicció que ha produït la no-aplicació de l'excempció
sol.licitada en el seu moment.
Vist que, d'altra banda, i segon que s'estableix en l'Ordre del 2 de novembre de
1988, conjunta de les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Obres Públiques, Urbanisme i
Transports, consten com de propietat de la Generalitat Valenciana en la província de
València, entre d'altres, les que van ser objecte de liquidació i que es troben contingudes
en l'expedient 767 i amb matrícula 767.
Vist que pel manament que conté l'article 106.2.a) de la Llei 39/88, Reguladora de
les Hisendes Locals, són excempts d'aquest impost els increments de valor corresponents
quan l'obligació de satisfer aquest impost recaiga sobre les comunitats autònomes, entre
altres.
Per tot això, i d'acord amb la proposta del Negociat de Rendes, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Procedir a l'acumulació de les liquidacions que contenen els expedients
núms. 1534, 1570, 1574, 1578, 1579, 1583, 1596, 1597, 1598, 1599, 1602, 1603, 1604,
1605, 1606, 1616, 1635, 1636 i 1644, tots ells de l'exercici de 1991 dels de l'impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a l'efecte de la seua
resolució.
SEGON: Desestimar el recurs de revisió interposat pel Sr. Enrique Sanus Tormo,
en la condició de gerent de l'Institu Valencià de l'Habitatge.
TERCER: Anul.lar les liquidacions núms. 1366, 1398, 1402, 1406, 1407, 1411,
1427, 1428, 1429, 1430, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1444, 1465, 1466 i 1475, totes
del concepte 601.
QUART: Declarar l'exempció que a la Generalitat Valenciana correspon respecte a
l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
14
APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT FINANÇAMENT PROGRAMA
INVERSIONS 1992.
Una vegada examinades les ofertes sol.licitades de distintes entitats financeres, i
atès l'informe de l'interventor municipal sobre les seues condicions, que milloren les
condicions previstes en l'acord plenari de l'1 de juliol que autoritza l'operació, es
considera més convenient l'alternativa a) del BCL, d'acord amb les condicions següents:
- Import:
- Tipus d'interès nominal anual:
a) 13% fix.
b) MIBOR + 0'5%

364.000.000 PTA.

- Comissió d'obertura
0'5%
- Comissió d'amortització avançada:
4%
- Comissió de disponibilitat s/calendari: 0'25% trimestral.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i amb
l'informe d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Sol.licitar del Ministeri d'Economia i Hisenda la preceptiva autorització.
15 APROVACIÓ EXPT. 2/92 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.
A petició del Sr. Almor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Retirar l'expedient referit de l'ordre del dia.
16 RATIFICACIÓ CONVENI COL.LECTIU SAUSA 1992.
Vist que en l'art. 2n del Conveni Col.lectiu de Treball, subscrit entre l'empresa
"Servicios de Aseo Urbano, SA" (SAUSA) i els seus treballadors afectats als serveis de
neteja pública i recollida d'escombraries de Sagunt, que correspon a l'any 1991,
s'estableix, com a condició de validesa i vigència d'aquest el tràmit d'acceptació i
ratificació per part d'aquest Excm. Ajuntament.
Atès que estudiada la legalitat de les clàusules que contenen aquesta norma
paccional, es troben ajustades a aquesta (per tal com les millores establertes per als
treballadors han de tenir-se no solament per legals sinó per promocionals i progressives).
Atès que contràriament al que es poguera presumir, hi ha una àmplia
jurisprudència assentada per la Sala 3a del Tribunal Suprem -v.gr., entre d'altres, STS de
25 d'abril de 1989 (Sala Tercera)-, que imputa a l'Administració contractant el cost
econòmic els augments retributius pactats per l'empresa contractista amb el seu personal,
sobre la base d'una estricta interpretació de la legislació de contractes de l'Estat, en
matèria de revisió de preus i de restauració de l'equilibri financer que ha de regir entre les
dues parts, i davant d'aquesta circumstància l'única arma que disposa l'Administració titular del servei és exigir el complet compliment del plec de condicions.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de Règim
Interior, Personal i Recursos Humans, vist l'informe d'Intervenció, i no obstant l'informe
de la secretària general i el seu requeriment de l'informe del Negociat d'Enginyeria
encarregat d'aquest servei, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Ratificar el Conveni Col.lectiu de Treball, subscrit entre l'empresa "Servicios de
Aseo Urbano, SA" (SAUSA) i els seus treballadors afectats als serveis de neteja pública i
recollida d'escombraries de Sagunt, que correspon a l'any 1992, que s'adjunta.
17 APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS SAUSA, ANY 1990.
Vist que estudiada la sol.licitud de revisió de preus del servei de neteja viària,
recollida de residus sòlids de la ciutat i terme municipal, neteja de mercats, neteja
d'escorxadors i neteja de paltges, que corresponen a l'exercici 1990, formulada per
l'empresa SAUSA, adjudicatària de la concessió del servei.
Atès que d'acord amb l'art. 27.1 del plec de condicions que va servir de base en el
concurs per a l'adjudicació del servei, el coeficient de revisió ix de l'aplicació de la
fórmula polinòmica que figura en l'expedient, en funció dels distints elements del cost del
servei.
Atès que les causes que motiven la revisió es troben constituïdes per les variacions
dels distints elements del cost del servei, conseqüència de:

- La revisió de la mà d'obra i seguretat social, pels convenis col.lectius subscrits entre
l'empresa i els treballadors i ratificats per l'Excm. Ajuntament de Sagunt, i en funció de
les disposicions legals dimanades de l'organisme corresponent, tant pel que fa als tipus
com a les bases.
- La revisió del cost de gas-oil, en funció dels preus oficials autoritzats per les
disposicions legals.
- La revisió de la resta dels conceptes revisats en funció de l'IPC, determinat per l'Institut
Nacional d'Estadística.
Atès que consta en l'expedient els convenis col.lectius subscrits, així com les
disposicions que regulen per a cada període de revisió els tipus i les quotes de la
seguretat social a càrrec de l'empresa, així com els certificats lliurats per l'Institut
Nacional d'Estadística pel que fa a la revisió per l'IPC, en els distints elements revisables i
la diferència del cost del gas-oil.
Atès que consta igualment l'estat redactat pel gerent de l'empresa en el qual es
contenen els càlculs d'aplicació de la revisió de preus en funció de l'aplicació de la
fórmula polinòmica, aquest estat es fonamenta en les causes exposades en l'apartat 2n de
l'informe d'Intervenció, on efectuades les comprovacións i les correccions corresponents
per part d'Intervenció pel que fa a l'aplicació de la fórmula polinòmica, el nou cànon
revisat al 31 de desembre de 1990, quedaria de la forma següent per als distints serveis:
- Recollida de fem.......................... 116.386.146 PTA.
- Neteja viària............................. 132.103.232 PTA.
- Mercats................................... 9.996.651 PTA.
- Escorxadors............................... 1.452.184 PTA.
- Platges................................... 3.175.338 PTA.
Total cànon 31-12-90......... 263.113.551 PTA.
Que representa un increment de 73.118.568 PTA, respecte al cànon d'adjudicació,
equivalent al 38'5% d'increment.
La facturació mensual, des de la data que s'aprova la revisió de preus, quedarà de
la forma següent:
- Recollida de fem.......................... 9.698.846 PTA.
- Neteja viària............................. 11.008.603 PTA.
- Mercats................................... 833.054 PTA.
- Escorxadors............................... 121.015 PTA.
- Platges................................... 1.058.446 PTA.
(Juliol, agost i
setembre).
L'estat de diferències per la revisió de preus plantejada, segons els càlculs
d'Intervenció, quedaria de la manera següent:
- Recollida de fem.......................... 1.416.861 PTA.
- Neteja viària............................. 14.616.132 PTA.
- Mercats................................... 745.463 PTA.
- Escorxadors............................... 118.883 PTA.
- Platges................................... 239.416 PTA.
També s'hi ha tingut en compte la revisió de preus corresponent a l'augment de un
camió recol.lector, un conductor i dos peons en l'any 89, que quedaria de la manera
següent:

- Cost total del servei en l'any 89......... 10.053.325 PTA.
- Cost actualitzat a 31-12-90............... 10.202.917 PTA.
- Diferències revisió de preus any 90....... 149.592 PTA.
Atès que hi ha crèdit per a atendre la despesa en la següent aplicació
pressupostària 22703/4421; 227/5140; 227/6220; 227/6221.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, vist l'informe
d'Intervenció i no obstant el que ha informat la secretària general, el Ple de l'Ajuntament,
per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar la revisió de preus, amb l'estat de diferències que consten en
aquest dictamen.
SEGON: Aprovar els nous cànons del servei, a l'efecte que l'empresa facture
mensualment d'acord amb aquests preus.
TERCER: Requerir l'empresa adjudicatària del servei perquè, amb l'aprovació
prèvia per part del Ple de l'Ajuntament, presente les corresponents factures per la revisió
de preus de l'exercici de 1990.
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APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ A FI DE
DETERMINAR LES BASES DE REPARTIMENT EN LA REPERCUSSIÓ DEL
COST D'OBRES D'URBANITZACIÓ A LA UA D-3 DEL PLA PARCIAL DE LA
PLATJA DE L'ALMARDÀ (CLAVEGUERAM). 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 el Ple de la corporació municipal, en la sessió que tingué lloc el dia 30 de
juny de 1992, aprovà definitivament el projecte bàsic i d'execució de la xarxa de
clavegueram de la UA D-3 del Pla Parcial de la platja de l'Almardà. Aquest acord va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 161 del dia 8 de juliol de 1992; i
l'import total del qual puja a la quantitat de 29.134.481 pessetes.
Vist que a l'efecte de repercutir el cost de les obres d'execució del projecte, els
Serveis Tècnics Municipals han procedit a establir la quota de repartiment en funció de
l'aprofitament, transformant en nombre d'habitatges, ponderat al 66'7% i correcció de la
superfície neta de parcel.la, ponderada al 33'3%.
Vist que s'ha procedit a la confecció del padró de propietaris d'aquest UA, en el
qual es recullen els importes individuals a repercutir sobre la base de la quota esmentada
adés, aplicada sobre l'import del projecte que com hem dit puja a 29.134.481 pessetes.
Padró que, d'altra banda, té com a funció l'establiment del finançament de les obres en
qüestió.
Atès que aquesta UA té la consideració de consolidació segons les determinacions
del Pla Parcial referit, i per aquest motiu no pertoca la redacció i l'aprovació del projecte
de reparcel.lació, ja que no hi ha necessitat de dur a terme la justa distribució de
càrregues i beneficis entre els distints propietaris; però sí que cal establir la relació de
propietaris afectats, la valoració de les finques i la quota de participació a l'efecte de
repercutir el cost de les obres d'urbanització, i seguir per a això les pautes recollides en
l'art. 108 del Reglament de Gestió Urbanística. En conseqüència, s'estableix per al
desenvolupament d'aquest UA el sistema de cooperació sense reparcel.lació previst en
l'art. 186 del Reglament de Gestió Urbanística.

Per tot això, i d'acord amb el dictament de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de cooperació en l'àmbit de la UA D-3
del Pla Parcial de la platja de l'Almardà, a fi de repartir les càrregues i els beneficis de les
obres d'urbanització, dins del qual es preveuen les bases de repartiment i el padró de
propietaris de l'expressada UA, que tindrà com a finalitat la repercussió de les despeses
d'obres d'execució de clavegueram que puja a un total de 29.134.481 pessetes.
SEGON: El padró de propietaris afectats, amb els imports corresponents, tindrà
com a finalitat l'establiment de la forma de finançament de les obres.
TERCER: Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini d'un mes,
mitjançant anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
major circulació de la província, en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i amb citació
personal als interessats, d'acord amb el que disposa l'art. 108 del Reglament de Gestió
Urbanística.
19 APROVACIÓ INICIAL DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ DE LES UA
C-1 I BOE-1-NORD DEL PLA PARCIAL DE LA PLATJA DE D'ALMARDÀ, I
APROVACIÓ INICIAL DE LA DELIMITACIÓ DEL BOE-1-NORD, AIXÍ COM
REPERCUSSIÓ DELS COSTOS D'URBANITZACIÓ DE LA UA C-2 DEL
MATEIX PLA PARCIAL D'ACORD AMB LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ
D'AQUESTA UA, ESTABLERTES EN EL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ
APROVAT. EXPT. 557/91.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 82.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per
unanimitat es ratifica d'incloure'l en l'ordre del dia.
Vist que el Ple de la corporació municipal, en la sessió que tingué lloc el dia 30 de
juny de 1992, aprovà definitivament el projecte bàsic i d'execució de la xarxa de
clavegueram de les UA C-1, C-2 i BOE-1 del Pla Parcial de la platja de l'Almardà.
Aquest acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 161 del dia 8 de
juliol de 1992; i l'import del qual puja a la quantitat de 28.783.587 pessetes.
Vist que a l'efecte de repercutir el cost de les obres d'execució del projecte, els
Serveis Tècnics Municipals han procedit a l'establiment de la quota de repartiment en
funció de l'aprofitament, transformat en nombre d'habitatges, ponderat al 66'7% i
correcció de la superfície neta de parcel.la, ponderada al 33'3%.
Vist que les obres no van a afectar la totalitat del polígon BOE-1, i per aquest
motiu cal fer una subdivisió de la UA en la qual es delimite la zona que afecten les obres,
que segons l'informe del tècnic municipal es denomina BOE-1 Nord, la delimitació del
qual que cal executar s'ajusta, en qualsevol cas, a la delimitació prevista en el projecte
d'urbanistzació i Pla Parcial.
Vist que s'ha procedit a la confecció dels padrons de propietaris d'aquestes UA, en
el qual es recullen els importes individuals a repercutir sobre la base de la quota
esmentada adés, aplicada sobre l'import del projecte que com hem dit puja a 28.783.587
pessetes. Padrons que, d'altra banda, tenen com a funció l'establiment del finançament de
les obres en qüestió.
Atès que el tràmit de delimitació de les UA està regulat en l'art. 38 del Reglametn
de Gestió Urbanística.
Atès que en aquest tràmit es pretén l'aprovació simultània de la delimitació i del
sistema d'actuació, i s'hi veu que els terminis de tràmit i informació pública previst per la

implantació del sistema d'actuació són superiors als de la delimitació; hauran de prevaldre
aquests sobre els primers.
Atès que les UA C-1 i BOE-1-Nord tenen la consideració de consolidades segons
les determinacions del Pla Parcial referit, i per aquest motiu no pertoca la redacció i
l'aprovació del projecte de reparcel.lació ja que no hi ha necessitat de dur a terme la justa
distribució de càrregues i beneficis entre els distints propietaris; però sí que cal establir la
relació de propietaris afectats, la valoració de les finques i la quota de participació a
l'efecte de repercutir elc ost de les obres d'urbanització, seguint per a això les pautes
recollides en l'art. 108 del Reglament de Gestió Urbanística. En conseqüència, s'estableix
per al desenvolupament d'aquest UA, el sistema de cooperaicó sense reparcel.lació
previst en l'art. 186 del Reglament de Gestió Urbanística.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment respecte al BOE-1-Nord, la delimitació de la UA a
l'efecte de repercussió de costos d'urbanització, així com aprovar la implantació del
sistema de cooperació a les finalitats exposades anteriorment.
SEGON: Aprovar inicialment com a sistema d'actuació, en l'àmbit de la UA C-1
del Pla Parcial de la platja de l'Almardà, a fi de repartir càrregues i beneficis de les obres
d'urbanització, el sistema de cooperació sense reparcel.lació previst en l'art. 186 del
Reglament de Gestió Urbanística, dins del qual es preveuen les bases de repartiment i el
padró de propietaris de l'expressada UA, que tindrà com a finalitat la repercussió de les
despeses d'obres d'execució de clavegueram que pugen a un total de 28.783.587
pessetes.
TERCER: Pel que fa a la UA C-2, aplicar com a base de repartiment la quota de
participació que es preveu en el projecte de reparcel.lació.
QUART: Les quantitats imputables a cadascuna de les UA, tal com es recull en el
paràgraf tercer d'aquest acord, formen part de cadascun dels projectes de cooperació.
CINQUÈ: Els distints padrons de propietaris afectats, amb els corresponents
imports, tindran com a finalitat l'establiment de la forma de finançament de les obres.
SISÈ: Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant
anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major
circulació de la província, en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i amb citació
personal als interessats, d'acord amb el que disposa l'art. 108 del Reglament de Gestió
Urbanística.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. MOROS, tornant al tema de les multes, considera que el problema és el seu
cobrament, ja que només el 25% dels ciutadans paguen les multes, per la qual cosa
pregunta què passaria si aquest percentatge tampoc no les pagara.
El Sr. ALMOR vol fer un prec al Sr. García i Felipe, pel que fa a una expressió
que utilitza habitualment, sobre que el Govern del seu partit és qui fa açò, i allò, per la
qual cosa li recorda que el Govern és també el seu propi Govern per voluntat popular.
Per tant, li demana que quan parle del Govern es referesca al Govern de la Nació, el
Govern d'Espanya, no al Govern del Partit Socialista.

El Sr. CORTÉS assenyala al Sr. Tabarés que el 9 de juliol es va presentar un escrit
de l'Associació de Veïns de Sants de la Pedra, amb 200 signatures, on s'hi feia constar
que tenien problemes a la plaça ubicada a la part posterior de l'av. Sants de la Pedra, i
sap que s'hi han pres algunes mesures, però li agradaria saber com es troba la situació en
concret.
El Sr. PELAEZ pregunta, arran d'una explicació que els va donar el president del
Patronat d'Esports, en la passada reunió, on es tractaren dos temes una mica dubtosos,
segons el seu parer. Es diu que les instal.lacions hi són per persones que no paguen les
taxes corresponents, li pareix que això no és just, per la qual cosa, si és així, demana que
se'n prenguen les mesures que calguen. En segon lloc, van veure una carta adreçada a
l'alcalde, on el grup de musculació manifestava la disconformitat amb la forma d'actuar, i
per això demana que s'aclaresca aquest assumpte.
El Sr. LLORENS pregunta en quina situació es troben les obres de la plaça de la
Moreria, i la que es troba a la part de darrere al mateix carrer Benifairó. Així mateix,
demana que es diga a la Policia Local que tots seguiren els mateix criteri a l'hora de
sancionar els estacionaments en les cantonades, respecte als 5 metres. Per últim, li
agradaria saber si els van a enviar enguany un programa de festes tant de Sagunt com del
Port, ja que encara no l'han rebut.
El Sr. GIL recorda que en el Ple del 28 d'abril d'enguany es van fer una sèrie de
preguntes i encara no les han contestat. Recorda les preguntes, el CIPS demanava
conèixer el que l'Ajuntament s'havia gastat en publicitat des de l'1 de juliol de l'any 91 fins
la data d'avui, i a quin mitjà de comunicació s'ha destinat -continua sense tenir-ne contestació a aquest punt-. Una altra pregunta és per a veure si li pot aclarir si ha delegat la
signatura com a alcalde en el regidor de Platges -sap que no-, i per això li estranya com
és possible que un regidor escriga un document de l'Ajuntament de Sagunt, no té ni
registre d'eixida ni cap segell que l'autentifique, simplement du la signatura del regidor de
Platges per a autoritzar la instal.lació d'un tren i la instal.lació de llits elàstics, per la qual
cosa demana a l'alcalde que actue en conseqüència. Una altra qüestió és que l'edifici
Gadi, del Port de Sagunt, situat al costat de la plaça de Ramon de la Sota, l'enllumenat
públic que s'hi ha instal.lat difereix totalment de tot l'enllumenat que s'està col.locant a
Sagunt i al Port, per la qual cosa no entén com s'han col.locat aquest punts de llum, i s'ha
incomplert el procés establert per aquest Ajuntament en la qualitat dels elements
d'enllumenat, a més quan es va fer ací l'estudi del repartiment de càrregues de la plaça i
dels vials que es pavimentaren, possiblement per error, la zona de façana que corresponia
a aquest edifici tampoc no apareixien. Demana al Sr. Armero que no pense malament, és
que són documents en els quals no figura una part corresponent a una actuació seua. I
una altra cosa que ja van dir és que el carrer en diagonal que s'està projectant tampoc no
té clavegueram. Sol.licita que se li aclaresquen aquestes qüestions. Vol posar l'accent
envers l'autoritat de l'alcalde en el fet que al port marítim s'està procedint a la descàrrega
de ciment a l'engròs que procedeix de vaixells de fora d'Espanya, no per una actuació
-com tenien fa temps-, ara ja són tres. Li recorda que és una activitat que no està
legalitzada, greu a hores d'ara, s'està lesionant seriosament els interessos dels treballadors
d'aquesta empresa (es refereix a ASLAND), en principi ha d'aconseguir aturar aquesta
actuació i quan estiga regulada i legalitzada, ja serà altra qüestió.

El Sr. ARMERO, contestant al Sr. Gil, que la unitat d'actuació i que comprèn des
de la plaça que abans s'anomenava dels Reis Catòlics, ara de Ramon de la Sota fins al
carrer de Barcelona, la inicià ell i des de fa tres anys té pendent que li contestara
l'Ajuntament la modificació de la transformació d'alta que hi ha al carrer de Barcelona,
que hagué de fer amb els mitjans sense que l'Ajuntament li contestara, i en aquesta
mateixa unitat ha hagut de fer una altra transformació respecte al clavegueram segons els
Serveis Tècnics li han indicat, per això, si creu que no l'ha posat adequadament, ha
d'assenyalar-ho en la Comissió, però no dir-ho ací.
El Sr. GIL assenyala al Sr. Armero que no s'ho ha de prendre com una al.lusió
personal.
El Sr. TABARÉS contesta a les preguntes en relació amb l'Àrea que du, sense
perjudici que aprofundirà més detalladament en la pròxima Comissió d'Urbanisme. Així,
explica que quan s'urbanitza un sòl, s'hi concedeixen llicències per a edificar, pel que fa
als casos en què no estan aprovats els projectes d'urbanització de forma definitiva, evidentment en aquell moment es va decidir per la dinàmica del mercat i necessitats de
donar la llicència, la unitat d'actuació núm. 3 està en aquesta situació, l'Ajuntament no
recepciona res sinó que està en condicions i es resolen els problemes que el Sr. Cortés ha
plantejat. En relació amb l'edifici Gadi, assenyala al Sr. Marcel.lí que no s'hi ha presentat
ni aprovat el projecte d'urbanització, per la qual cosa les obres són de caràcter
provisional i a més hi ha avals. En relació amb el Port Autònom que ha denunciat el Sr.
Gil, el tema de la descàrrega de ciment a l'engròs, activitat a hores d'ara il.legal, però els
Serveis d'Inspecció d'Activitats han estat observant durant aquests darrers cinc dies el
ritme de càrregues i descàrregues, ja se sap que tres empreses són, les característiques,
han vist que jurídicament necessiten evidentment una llicència, no estan produint
problemes contaminants ni de polució, i avui se'ls ha comunicat que estan en una situació
il.legal i que han de paralitzar immediatament aquesta activitat i, si no, jo farà
l'Ajuntament.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió, a les
vint-i-una hores, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC.
Un ciutadà del públic assenyala que en primer lloc felicita Pilar Alepuz perquè ha
demostrat com es governa. Efectivament, la llei hi és, del Govern d'Espanya, com deia el
Sr. Almor, com deia l'alcalde, hi ha alguns problemes de seguretat vial, amb riscos de
fractures, etc., i per això ve la Llei de Seguretat Vial, però repeteix que Pilar ha donat
una lliçó, s'hi referix i a molts dels que hi són. És primer dir-li al ciutadà que hi ha la Llei
-informar a través de les associacions de veíns o altres mitjans que consideren avinents

del que és la nova Llei-, a fi que conscientment i responsablement els ciutadans puguen
actuar com a tals. Entén que els impostos s'han d'elevar, però també s'ha d'aconseguir
que els qui infringesquen la Llei, que la complesquen, i els qui han de complir-la -com
deia el Sr. Cortés-, són primer els regidors. Els diu que si fan una pista de 25 metres per
a baixar de Sagunt al Port, s'han de fer també per a anar de la Residència al Port, o des
de Canet, riu Palància, ja que la duplicitat de vehicles és enorme, ja que si ací hi havien
500 llocs previstos per a l'aparcament subterrani, allí hi ha més del doble de vehicles que
ací, i per això caldria anar pensant i pressupostant per al Port de Sagunt.
Una altra ciutadana del públic pregunta al regidor d'Educació quina solució els va
a donar per als 25 xiquets de tres anys que s'han quedat en el carrer, Villar Palasí, pot
acollir-ne 40 xiquets, però pensa que aquests 25 xiquets, com diu la Constitució, han
d'estar protegits com la resta, si aquests 40 xiquets entren i se'n queden fora 25, s'estan
aprofitant d'uns béns públics solament part d'aquests xiquets.
Un ciutadà del públic li diu a l'alcalde que tots els veïns del carrer de Cantàbria
enviaren una carta per a veure què passa amb aquest carrer. El carrer està fet fa 40 anys,
i encara no l'han reparat. Per tot això, vol saber si és carrer o no, ja que en els seus
impostos hi és com a carrer. Diu que l'Ajuntament els està robant, ja que ells paguen
servei d'escombraries i no hi passen els operaris fa més de 15 anys. L'únic punt que té el
polígon industrial és aquest carrer, si abans passava un cotxe ara en passen un miler.
Un altre ciutadà, president de l'Associació de Veïns de Sants de la Pedra, assenyala
que a veure qui és qui ha de pasar solucions a l'av. de Sants de la Pedre -tant fa que siga
un o altre, però ha de solucionar els problemes que hi ha-, les mesures, els semàfors i tot
el que calga perquè no continuen succeint accidents de trànsit, com són atropellaments,
morts, etc. És una problemàtica social de tot el nucli urbà, però aquesta avinguda la viu
més a prop. En segon lloc vol parlar del carrer del General Canino, els rastells de les
voreres estan en males condicions i quan s'hi instal.la el Mercat produeixen aquestes
aigües que fan mala olor, i s'hauria de reparar. En tercer lloc, demana que es facen
complir les ordenances, ja no les que parlen de trànsit, sinó les ordenances que diuen que
s'ha de complir els bans de fem i de deixalles al a via pública, ja que no es pot tolerar que
els ciutadans traguen el fem durant el dia, que se'n faça càrrec del tema la Policia.
Demana que al camí del Remei s'hi posen dos contenidors a fi que quan baixen cotxes de
la muntanya, hi tiren el fem.
Finalment, una ciutadana del públic assenyala que l'Ajuntament els obliga a pagar
els impostos i, quan no es fa així, augmenten un 20% més els interessos, més l'amenaça
d'embargament, creu que això no és just, ni democràtic, ni social, i no està d'acord amb el
que acaben d'aprovar del X Aniversari de l'Institut de l'Autonomia. A ella, en les festes
passades, tingué un problema amb el cotxe, quan es muntaren les barreres, i encara no li
han pagat la factura de la reparació.

