ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, CELEBRAT
EL DIA VINT-I-SET D'OCTUBRE DE MIL NOU-CENTS NORANTA-U.
---ooo0ooo--A la ciutat de Sagunt, el dia vint-i-set d'octubre de mil nou-cents noranta-u, a les
divuit hores i trenta 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 Ramon García i Ortín.
Na Maria Pilar Alepuz i Herrero.
En Joan Antoni Llorens i Ferrandis.
En Llorenç Pelaez i Ruiz.
En Miquel Àngel Cortés i Flor.
NO HI ASSISTEIX, JUSTIFICANT L'ABSÈNCIA:
En Joan Miquel Campoy i Adell.
Assistits de la secretària general, N'Empar Koninckx i Frasquet, i de l'interventor,
En Joan Josep García i Cano, a fi de celebrar-hi sessió 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.
1

APROVACIÓ DE LES ACTES SESSIÓ ANTERIOR.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GIL assenyala que en la sessió del dia 28 de
juliol el Sr. Tabarés féu unes manifestacions respecte a la raó de per què quedaven en
ambre els semàfors i sobre el cost de l'obra, i sol.licita que es comprove en la gravació i si
és el cas que conste literalment.

El primer punt de l'ordre del dia se sotmet a votació i, per unanimitat, s'aprova
l'aprovació de l'esborrany de les actes corresponents a les sessions que tingueren lloc els
dies trenta de juny; u, catorze i vint-i-nou de setembre de mil nou-cents noranta-dos.
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DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'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
que s'han adoptat des de l'anterior sessió ordinària, del dia 29 de setembre d'enguany,
segons la relació següent:
MES D'AGOST:
DIA 17:
- Aprovació despeses tribunal borsa auxiliars administratius.
DIA 18:
- Aprovació despeses tribunal places de subaltern.
MES DE SETEMBRE:
DIA 10:
- Abonament assistència actes protocol.laris
a dos funcionaris.
- Abonament gratificació per jubilació avançada.
DIA 14:
- Pròrroga legalització activitat Camping Malvarrosa.
DIA 15:
- Amonestament a dos treballadors per faltes injustificades al treball.
- Termini esmena deficiències activitat torrador de cafè.
- Desestimació reposició en voluntària rebuts E. Cañizares.
- Desestimació reposició en voluntària rebuts C. Casas.
DIA 16:
- Llicència ocupació via pública amb contenidor al c/ Colom, 4.
- Desestimació devolució ingressos indeguts B. Sánchez.
- Devolució ingressos indeguts M. Sánchez i dos més.
DIA 17:
- Llicència d'ocupació via pública amb materials de construcció al c/ Serra Espina, 14.
- Reintegrament a l'INEM subvencions transferides i no utilitzades.
- Desestimació petició diferències salarials A. Salazar.
- Anul.lació providència de constrenyiment A. Gutierrez i tres més.
DIA 18:
- Llicència ocupació via pública amb materials de construcció a l'av. 9 d'Octubre.
- Reposició en voluntària tres rebuts impost vehicles.
- Anul.lació providència de constrenyiment V. Santiago i dos més.
DIA 21:
- Llicència ocupació via pública amb materials de construcció al c/ Serra Espina.
- Abonament gratificació per substitució interventor.
- Abonament salaris per assistència curs taller jardineria.
- Estimació recurs reposició activitat venda i taller motocicletes.
- Anul.lació impost vehicles i baixa V-1532-CZ.
- Aprovació relació de despeses núm. 37.

DIA 22:
- Abonament jornals treballadors agrícoles.
- Aprovació llista admesos 7 places de guàrdies.
- Aprovació llista admesos una plaça oficial mecànic polivalent.
- Concessió llicència activitat obertura: agència transports, perruqueria, venda a la
menuda petit material elèctric i venda a la menuda material esportiu.
DIA 23:
- Suspensió resolució tancament activitat PORLESA i manteniment de l'ordre de
paralització descàrrega de ciment.
- Suspensió resolució tancament activitat NEGOMAR i manteniment de l'ordre de
paralització descàrrega de ciment.
- Devolució impost construccions i denegació devolució taxa corresponent M. Martínez.
- Devolució impost construccions Santiago Ortiz.
- Desestimació devolució taxa per servei llicència obertura.
DIA 25:
- Llicència ocupació via pública amb bastides al c/ Rosari, i amb materials de
construccions al c/ Pintor Sorolla.
- Deixar sense efecte abonament secretaria Comissió d'Agermanament.
- Concessió tràmit audiència previ al tancament activitat VALENCIA EXPORT.
- Anul.lació rebut preu públic mercat J. Pontes.
DIA 28:
- Concessió bestreta mensual a compte pensió viduïtat.
- Abonament endarreriments per desplaçaments a dos funcionaris.
- Concessió permís per matrimoni familiar.
- Concessió permís per canvi de domicili.
- Abonament gratificacions per serveis especials i extraordinaris.
- Pagament PER corresponent a setembre i octubre.
- Declaració caducitat expt. 160/89-Y.
- Aprovació relació núm. 22 liquidació per ingressos directes, per 29.985 PTA.
- Aprovació relació núm. 22 liquidació per ingressos directes, per 22 PTA.
DIA 29:
- Llicència ocupació via pública amb contenidor a l'av. Doctor Palos i c/ Racó d'Ademús.
- Abonament salaris taller de jardineria.
- Concessió llicència activitat corresponsalia redaccional i venda a la menuda de flors i
plantes.
- Substitució instructor en expt. infracció urbanística núm. 337/88.
- Sobreseïment actuacions expt. infracció urbanística 446/92.
- Desestimació anul.lació quotes i baixa ciclomotor 10.257.
- Devolució impost vehicles FINORGU.
- Anul.lació quotes Impost Vehicles 5 rebuts i desestimació anul .lació quota V-4391-H.
- Desestimació anul.lació Impost vehicles i baixa ciclomotor 7.918.
- Anul.lació quota i baixa ciclomotor 8.118.
- Canvi titularitat vehicle V-3970-AJ.
- Anul.lació quotes Impost Vehicles ciclomotor 10.027.
- Desestimació anul.lació quotes i baixa ciclomotor 9.312.
- Anul.lació quota i baixa vehicle V-281663.
- Modificació liquidació i. vehicles V-1550-B i CS-1391-B.
- Anul.lació quotes i baixa vehicle V-5882-R.
- Baixa i. vehicles V-1823-Y.

- Desestimació anul.lació quotes i baixa vehicle V-2782-DP.
- Desestimació anul.lació quotes i baixa vehicle V-208666.
- Anul.lació 27 rebuts impost vehicles.
- Anul.lació quotes i nova liquidació F. Gutiérrez i dos més.
- Devolució proporcional 33 rebuts i. vehicles i baixa 11 vehicles.
DIA 30:
- Aprovació llista admesos plaça educador.
- Pròrroga contracte laboral auxiliar informació turística.
- Acomiadament dos contractats laborals.
- Concessió llicència activitat venda a la menuda peces vestir i tocat.
MES D'OCTUBRE:
DIA 1:
- Descompte quantitat abonada indegudament per núpcies.
- Suspensió cautelar programa PER 2 beneficiàries.
- Transferència a Consell Local Agrari aportació 4t. trimestre 92.
- Imposició sanció per no tenir llicència activitat magatzem begudes, impremta, aplanat i
tall de bobines xapes acer, magatzem muntatges elèctrics hidràulics i protecció contra
incendis.
- Abonament a associacions portadores cítrics quantitat corresponent a recaptació i
inspecció fruits.
DIA 2:
- Aprovació liquidació núm. 23 per ingressos directes per 461.726 PTA.
DIA 3:
- Llicència ocupació via pública amb materials de construcció al c/ Hernan Cortés i c/
Pare Claret, i amb bastides al c/ Luis Cendoya.
DIA 5:
- Modificació tribunal qualificador places administratiu.
- Concessió permís per matrimoni de familiar.
- Abonament gratificació per substitucions EDAR.
- Abonament gratificació per substitució encarregat.
- Inscripció al registre municipal d'associacions col.lectiu dones de Sagunt 8 Març, i
Associació de Mestresses de Casa i Consumidors.
- Provisió de fons regidor delegat de Promoció Econòmica, president Comissió de Règim
Interior i Agent de Desenvolupament.
- Concessió llicència activitat neteja d'interiors, oficina consignatària de bucs, magatzem
per a major de maquinària.
- Aprovació relació de despeses núm. 38.
DIA 6:
- Llicència ocupació via pública amb contenidor a l'av. Camp de Morvedre i c/ Verge del
Carme.
- Abonament salaris i dèbits reclamats.
- Abonament gratificacions per serveis especials i extraordinaris personal distints serveis,
serveis tècnics municipals i Policia Local.
- Imposició sanció per no tenir llicència activitat: taller i reparació i venda motocicletes,
autoservei, fàbrica de mobles, fregiduria, bar restaurant, armeria i botiga esports,
abocador incontrolat, supermercat, acadèmia de ball, fusteria metàl.lica, fabricació de pa
i derivats de farina i bar.
- Imposició multa per infracció urbanística expt. 138/87.

- Desestimació devolució taxa per llicència d'obertura GRANOVITA, SA.
DIA 7:
- Llicència ocupació via pública amb materials de construcció al c/ Vall d'Albaida i amb
contenidor al c/ Alacant.
- Abonament gratificació per substitució.
- Adjudicació contracte subministrament ordinador.
DIA 8:
- Pagament PER mesos setembre a març diversos beneficiaris i suspensió cautelar a altra
beneficiària.
- Nomenament instructor i secretari expts. infracció urbanística a la parcel.la 94 del
polígon E-2, c/ Abilix, 19, c/ Santo Domingo, 50 i c/ Penyetes, 10.
DIA 13:
- Abonament bestreta a compte pensió viduïtat.
- Abonament subvenció sanitària sis funcionaris.
- Abonament gratificació per natalitat, dos funcionaris.
- Abonament subvenció per núpcies.
- Incoació expt. disciplinari sergent Policia Local, falta greu.
- Incoació expt. disciplinari sergent Policia Local, falta molt greu.
- Multa per infracció urbanística expt. 121/89.
DIA 14:
- Aprovació llista admesos plaça d'informàtica.
- Substitució instructor expt. infracció urbanística 375/91.
DIA 15:
- Abonament interessos de demora Carmen Micó Pérez.
- Abonament salaris i dèbits reclamats Carmen Micó Pérez.
- Gratificació per naixement dos fills.
- Llicència ocupació via pública amb contenidor al c/ Massamagrell.
- Nomenament instructor i secretari expt. infracció urbanística per obres al c/ Mar
Cantàbric, 19.
- Anul.lació liquidació interessos demora i recàrrec de constrenyiment expt. 53/85 dels de
l'impost de solars i terrenys urbans.
DIA 16:
- Aprovació liquidació núm. 24 per ingressos directes, 45.171 PTA.
DIA 19:
- Abonament desplaçament a València a funcionària.
- Nomenament membre Comissió Patrimoni Històrico-Artístic.
- Anul.lació quotes impost 9 vehicles i aprovació liquidació proporcional.
- Desestimació reposició en voluntària rebut imp. vehicles.
- Anul.lació quota imp. vehicles V-3246-T.
- Rectificació matrícula V-8709-DZ.
- Anul.lació quota imp. vehicles i baixa M-789198.
- Anul.lació quota imp. vehicles V-294010.
- Desestimació reposició en voluntària rebuts imp. vehicles V-9155-DF i V-2366-DG.
- Anul.lació quota i devolució imp. vehicles V-8768-A.
- Devolució imp. vehicles V. Santiago.
- Devolució imp. vehicles V-4581-CZ.
- Anul.lació quota imp. vehicles V-5194-CN i aprovació liquidació proporcional.
- Devolució part proporcional imp. vehicles J.S. Candel.
- Alta i liquidació imp. vehicles TE-1604-D.

- Canvi titularitat remolc V-2793-CJ.
- Devolució part proporcional imp. vehicle M. Galdón.
- Devolució imp. vehicles i baixa V-4706-V.
- Desestimació sol.licitud baixa vehicle i anul.lació rebut V-244867.
- Anul.lació quotes imp. vehicles V-004337-A (1989-92).
- Estimació recurs reposició contra liquidació 220/92 imp. IVT.
DIA 20:
- Substitució instructor expt. infracció urbanística núm. 1438/89, 336/90, 381/90,
605/90, 657/90.
- Desestimació reposició en voluntària liquidacions expt. 1169/92.
DIA 21:
- Nomenament instructor i secretari expts. infracció urbanística per obres al c/ Serra
Espina, 14; c/ Font, 15; parcel.la 103-383 pol. 4; Quarta Planta (ENFERSA).
- Substitució instructor expt. infracció urbanística núm. 1131 i 1132/90.
- Liquidació taxa per obertura establiment expt. 592/92.
- Rectificació Resolució Alcaldia 24-7-92 sobre devolució a J. Villena.
DIA 22:
- Nomenament instructor i secretari expt. infracció urbanística per obres a la parcel.la
108, polígon 4.
- Aprovació taxa per obertura establiment expt. 591 i 594/92.
DIA 23:
- Aprovació Padró preu públic mercats nov-des. 92
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DONAR COMPTE RESOLUCIONS REGIDOR URBANISME.
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 del regidor
delegat d'Urbanisme adoptades des de l'anterior sessió plenària ordinària, del dia 29 de
setembre d'enguany, segons la relació següent:
MES D'OCTUBRE:
DIA 5:
- Llicència obres reparacions immoble c/ Rosari, 10.
- Llicència obres substitució plaques marbre c/ Camí Reial, 18.
DIA 6:
- Llicència obres alicatat façana c/ Luis Cendoya, 81-B.
- Llicència obres col.locació taulells a la façana de l'av. Joan d'Àustria, 44.
- Llicència obres alicatat cuina i substitució portes c/ Cervantes, 1.
- Llicència obres alicatat façana c/ Mestre Giner, 11-B.
- Llicència obres reparació barana i col.locació sòl terrassa a l'av. País Valencià, 63.
- Llicència obres enderroc cel ras col.locació escaiola i substitució alicatats al c/ Luis
Cendoya, 146.
- Llicència obres reparació bany a l'av. Hispanitat, 38.
- Llicència obres substitució alicatats c/ La Rosa, 19.
- Llicència obres substitució alicatats c/ Castella la Nova, 1.
- Llicència
obres reparació enfoscats de façana polígon F-1.
- Llicència obres alicatat façana c/ Concepció Arenal, 82.
- Llicència obres substitució finestres i sanejament c/ Horts, 75.

- Llicència obres substitució porta i finestra av. País Valencià, 65.
- Llicència obres substitució porta i finestres, reparació neteja i cuina i col.locació
d'enrajolat av. Camp de Morvedre, 101.
- Llicència obres alicatat pati i enrajolat corral c/ Aragó, 10.
DIA 8:
- Denegació cèdula habitabilitat c/ Penyetes, 10.
DIA 14:
- Llicència obres obertura rasa telefònica, av. Camp de Morvedre.
DIA 15:
- Denegació cèdula habitabilitat c/ Ben Montel, 5.
- Denagació cèdula habitabilitat c/ Cap de Creus, 10.
DIA 16:
- Aprovació liquidació retirada i reposició enllumenat públic obres al c/ Camí Reial, 51.
- Ordre d'apuntalament biga al c/ Terol, 3.
DIA 19:
- Llicència obres substitució enrajolat i alicatat c/ Raseta, 10.
- Llicència obres substitució alicatat c/ Sogorb, 79.
- Llicència obres substitució finestra c/ Bravo, 11.
- Llicència obres substitució finestres i altres c/ Castella la Vella, 1.
- Llicència obres col.locació enrajolat c/ Cánovas del Castillo, 47.
- Llicència obres canvi enrajolat i altres c/ Pintor Sorolla, 45.
- Llicència obres rehabilitació habitatge av. 3 d'Abril, 6.
- Llicència obres substitució alicatat c/ La Rosa, 5.
- Llicència obres enblanquinat façana c/ Gómez Ferrer, 17.
- Llicència obres reparació fuga aigua potable av. Doctor Palos, 20.
- Llicència obres alicatat façana c/ Vall d'Albaida, 54.
- Llicència obres reparació terrassa c/ Llarg, 4.
- Llicència obres construcció sòcol a la façana c/ Verge Losar, 67.
- Llicència obres reparació goteres i altres, c/ Llibertat, 101.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN demana una explicació
sobre la Resolució del dia 17 de setembre sobre la devolució a l'INEM d'una quantitat de
subvenció per a obres de la Ronda Urbana del Castell, entre altres.
El Sr. CHOVER li explica al Sr. García i Ortín que en els convenis de l'INEM
quasi sempre quan es pressuposten les obres amb un determinat nombre de personal,
posteriorment hi ha personal contractat que cau de baixa per malaltia, i per això no es
paga el salari als treballadors ja que cobren la prestació de Seguretat Social, i per aquesta
raó a vegades sobra alguna quantitat i s'ha de tornar a l'INEM el sobrant de cada obra.
El Sr. GARCÍA I FELIPE demana que se'ls done la informació que ha donat el Sr.
Chover per escrit, i sol.licita que es llegesquen les resolucions corresponents al dia 13 de
l'actual mes referent als expedients que s'han obert als sergents de la Policia Local.
Tot seguit, la secretària general procedeix a la lectura de les resolucions que ha
sol.licitat el Sr. García i Felipe.
4 SOL.LICITUD A LA GENERALITAT VALENCIANA SUBVENCIÓ ESTUDI
ESTRATÈGIC SOBRE SAGUNT.

Vist que la Comissió de Promoció Econòmica, en sessió que tingué lloc el dia 17
de desembre de 1991, va acordar sol.licitar un estudi
socioeconòmic sobre Sagunt.
Vist que es va sol.licitar a través del FEDER una subvenció per a la realització
d'aquest estudi.
Atès que la Comissió de les Comunitats Europees ha aprovat una ajuda de
135.396 ECU (17.459.750 PTA, aproximadament), corresponents al 70 per 100 del cost
total (24.942.500).
Per tot això, i d'acord amb la Comissió de Promoció Econòmica, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Sol.licitar que la Generalitat Valenciana finance part del 30 per 100
restant.
SEGON: Que Intervenció de Fons consigne en el Pressupost l'aportació municipal
corresponent.
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DONAR COMPTE MEMBRES CONSELL MUNICIPAL DONA.
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en sessió que tingué lloc el dia 30 de desembre de
1991, va acordar la creació del Consell Municipal de la Dona com a òrgan
complementari de l'Ajuntament, i s'aprovaren inicialment els estatuts, els quals s'han
exposat al públic.
Vist que l'Alcaldia, per Resolució del dia 23 d'Octubre de 1992, va delegar la
presidència d'aquest Consell.
Atès que en els estatuts s'estableix de forma detallada la seua composició, i s'ha
comunicat els representants de cada entitat i associació.
Obert el torn d'intervencions, la Sra. MARGARITA PIN explica que amb l'elecció
de les dones que han de formar part del Consell Local de la Dona acaba el procés d'un
lloc en marxa d'un dels organisme més apreciats per ella. L'Ajuntament ha estat sensible a
la realitat d'una lluita que s'ha de continuar realitzant sense defalliment perquè el
col.lectiu de dones del municipi tinguen una possibilitat real de plantejar les situacions de
desigualtat que, per desgràcia, continuen havent-hi. Aquest acord és el punt final per a la
posada en marxa del Consell Local de la Dona, i el primer per a la gestió efectiva a favor
de les dones de la nostra comunitat. Vol agrair a tots els col.lectius i organitzacions de
dones que hi ha al municipi el seu interès en tot el procés de constitució del Consell.
Finalitza dient als grups municipals que els seus vots favorables són necessaris perquè el
Consell es pose en funcionament, vot que continuarà sent necessari, en un doble sentit,
perquè la dotació pressupostària faça possible l'existència real de les activitats del Consell
de la Dona, i perquè les propostes del Consell es convertesquen en decisions municipals
vinculants.
La Sra. ALEPUZ manifesta que quan es va plantejar el tema del Consell Municipal
de la Dona, EU, tot i que no considerava el més convenient, s'adhereix, ja que podia ser
un pas en el camí per a aconseguir la igualtat de la dona. Recorda que en un informe que
va emetre l'Àrea de la Dona es va dir que no s'havia creat abans el Consell de la Dona
perquè al Registre de l'Ajuntament no figuraven inscrites associacions de dones. Pel que
fa a la composició del Consell Local de la Dona, assenyala que hi ha tres grups: en
primer lloc el dels representants polítics, que el forma l'alcalde o regidor en qui delegara i
per part dels grups municipals una representant de cada un amb representació en
l'Ajuntament, amb veu i vot; en segon lloc, la participació tècnica, que a proposta d'EU

s'ha ampliat amb una sexòloga, amb veu però sense vot; i en tercer lloc la representació
social, representació de les entitats i grups de dones que actuen a nivell municipal amb
àmbit municipal, inscrits al Registre d'Associacions de l'Ajuntament. Adverteix que la
proposta que se sotmet al Ple inclou set noms que pertoquen a una associació de veïns i
dues associacions de dones que sí que estan inscrites al Registre Municipal, però les
altres quatre persones proposades vénen de la Secretaria de la Dona de CCOO, de la
Federació de Dones Progressistes i del Partit Socialista Obrer Espanyol -Dones Socialistes-; pel que fa a aquestes darreres, EU considera que la composició del Consell
Municipal de la Dona no és correcta ja que els grups polítics tenen la via de representació
al municipi, per tant no poden consentir que aquestes persones acudesquen amb veu i
vot; les dones que volen, poden assistir al Consell, ja que està obert a totes les que ho
desitgen, però no com a membres amb veu i vot. EU proposa que, ja que cada grup
polític té una representació, s'eliminen els noms de les representants de partits polítics o,
si no ho considera la presidència, que s'eliminen les associacions que no figuren inscrites
al Registre.
La Sra. PIN, contestant a la Sra. Alepuz, assenyala que es tracta de crear un
Consell de la Dona de caràcter pluralista, pel la qual cosa totes les associacions, partits
polítics i sindicats que han demanat de pertànyer al Consell de la Dona no se'ls ha de dir
que no. En qualsevol cas, hauria de ser el Consell qui ho decidira en la primera reunió.
Tots els col.lectius que estan treballant al municipi de cara a la dona tenen tant de dret a
representar la dona com qualsevol altre. El PSOE pensa que no se'ls ha de prohibir
aquesta representació.
La Sra. ALEPUZ reitera l'anterior intervenció sobre la constitució del Consell tot
assenyalant que no cal canviar els estatuts, si no simplement que es complesca el que s'hi
disposa. Ja que el PSOE ja té la seua representant, no té perquè haver representants
d'associacions no inscrites al Registre -com és el cas del PSOE Dones Socialistes de
Sagunt, i PSOE Dones Socialistes del Port. Aquestes poden assistir al Consell sempre
que ho desitgen, però no com a membres amb veu i vot.
El Sr. ALCALDE assenyala que pel que entén en aquest debat, és que en cas que
qualsevol grup tinguera -com a partit- un grup de dones treballant en una àrea
determinada, també podrien estar dins del Consell. Assenyala que una cosa és el grup
polític en l'Ajuntament i altra distinta són els partits polítics i els sindicats.
La SECRETÀRIA aclareix que, segons que consta en l'ordre del dia, es tracta de
"donar compte" de les persones designades ja que la composició està clarament
establerta en els estatuts, i segons l'art. 7.4 d'aquests, el Consell és qui ha de decidir
l'ingrés, i si es desitja establir una altra composició es poden modificar els estatuts.
La Sra. Alepuz pregunta a la secretària que qui nomena els membres, i aquesta
respon que no els nomena ningú, cada associació designa els seus representants, no és el
Consell qui ho fa.
El Sr. ALCALDE torna a repetir que ells no designen a ningú, sinó que són les
associacions les que els presenten les propostes i ells simplement se n'assabenten.
Per tot això, i d'acord amb la proposta de la presidenta del Consell Municipal de la
Dona, i amb l'informe de la Secretaria General,el Ple de l'Ajuntament queda assabentat

dels membres representants d'associacions i altres entitats que formaran part del Consell
Municipal de la Dona, de manera que queda condicionada la pertinença de les persones
representants d'associacions no inscrites a la sol.licitud en el termini de 15 dies, a
comptar des de la comunicació que en aquest aspecte s'efectue.
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APROVACIÓ DE LES BASES D'ENGINYER INDUSTRIAL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. CORTÉS assenyala que és un tema que a
hores d'ara, atesa la crisi econòmica, preocupa a tots els grups polítics, any rere any
s'està incrementant el personal de l'Ajuntament sense uns objectius clars: es va dir fa
temps que anava a haver un projecte d'organització que és fonamental, cosa que hauria
aclarit les necessitats. Per això, el CDS es va a abstenir o a votar en contra a algunes

bases perquè no té clar la funció d'aquestes persones i perquè pensen que hi ha prou
tècnics.
El Sr. LLORENS avança que el PP també va a votar en contra d'alguns punts, i
que s'oposa que ingresse més personal a l'Ajuntament fins que no s'aclaresca el nombre
de persones que hi fan falta, ja que creuen que hi ha prou.
El Sr. CHOVER explica que el que avui es du al Ple és l'aprovació de les bases del
personal la plaça dels quals ja va ser aprovada amb els Pressupostos Municipals, no
personal nou. Assenyala que serà més convenient que es tracten i debaten tots els punts
referents a les bases de personal globalment. Pel que fa a la base de l'enginyer industrial,
diu que és la substitució de Sergio Samper. La de l'enginyer tècnic d'obres públiques és
una plaça de l'oferta pública de l'any 91 que va quedar vacant. La de l'enginyer tècnic
agrícola també està ocupada interinament, i per això es pretén traure-la en propietat. La
del tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques és exactament igual a la de l'enginyer agrícola.
Els set auxiliars d'administració general també estan cobertes ja interinament, des de l'any
passat. L'inspector de mercats i els tres guàrdies de la Policia Local també estan
ocupades interinament. El caporal de la Policia Local es produeix per una vacant per
jubilació. Els dos tècnics d'administració especial actualment estan cobertes en prestació
de serveis. Els únics llocs nous que no estan coberts a hores d'ara són el tècnic mitjà en
gestió de personal i l'animador juvenil.
El Sr. CORTÉS recorda que ell no votà a favor de l'oferta pública perquè pensa
que hi havia places que no eren necessàries. Reconeix que les places estan cobertes
interinament però també n'hi ha dues que obeeixen a comissions de serveis, i pregunta
per què tot el personal interí en aquest Ajuntament ha de ser finalment fix.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN demana que es llegesca el dictamen de la Comissió
Informativa.
La secretària general llegeix el dictamen i el Sr. ARMERO assenyala que li
agradaria que el Sr. Cortés diguera quants TAE hi ha a l'Ajuntament per a dir que sobren
tan rotundament.
El Sr. GARCÍA I FELIPE assenyala que el CIPS, en la segona reunió de la
Comissió Informativa que es va fer en dies anteriors, va deixar clar que respecte a les
places dels tècnics d'administració especial no està d'acord. A més, el CIPS no donà
suport a l'oferta d'ocupació pública i, en canvi, ara està donant un vot de confiança en
algunes places que sense aprovar-les en l'oferta van a votar-les favorablement, perquè
després no es diga que estan fent obstruccionisme polític. Avança que votarà en contra
les places de tècnic d'administració especial (llicenciat en dret, econòmiques o
empresarials), la d'arquitecte i tècnic mitjà en personal, perquè el capítol I del Pressupost
s'ha incrementat considerablement, a més de dur tècnics d'administració en comissió de
serveis.
El Sr. CORTÉS, tot contestant a la pregunta del Sr. Armero, li assenyala que a
hores d'ara els TAE que li vénen a la memòria són per exemple la secretària general,
l'oficial major, el Sr. Valentín i la Sra. Amparo Badia.

La secretària li rectifica al Sr. Cortés que el Sr. Valentín està com a administratiu
d'administració general, i el Sr. CHOVER assenyala que l'última afirmació del Sr. Cortés
dóna una idea del coneixement que té de l'administració després de quatre anys, encara
no sap que els funcionaris d'habilitació nacional no són TAE. Li recorda al Sr. García i
Felipe que en la Comissió de Règim Interior s'aprovà per unanimitat el punt 17 (bases de
tècnic mitjà en personal), i ara sembla que va a canviar de criteri. Els punts que semblen
resultar conflictius són els d'un TAE i un arquitecte. Ells han fet un estudi en aquest
aspecte, i espera que la setmana vinent puga donar una còpia a tots els portaveus dels
grups polítics per a poder discutir el tema i tractar d'aprovar-lo entre tots. En aquest
estudi es reflecteixen els quatre arquitectes que fan falta i quines tasques tenen
encomanades. El que realment fan falta són tècnics que puguen resoldre i gestionar els
problemes de fons, l'arquitecte es necessita per a informar els expedients d'Urbanisme, ja
que un dels arquitectes està dedicat a planificació, un altre a la redacció de projectes i un
altre a la direcció d'obres. L'altra plaça de TAE està coberta avui dia per una prestació de
serveis però és necessari per a l'adequada gestió del Departament d'Urbanisme, com a
TAE. Li aclareix al Sr. Cortés que a part dels cossos nacionals solament hi ha un tècnic
llicenciat en dret a l'Ajuntament, que és la cap del Negociat de Patrimoni i Contractació.
Valentín és un administratiu que té la titulació de dret, però ocupa una plaça
d'administratiu.
El Sr. GARCÍA I FELIPE vol matisar que sembla que el Sr. Chover creu que
aprovaran les bases dels auxiliars perquè no fan res, però li aclareix que els auxiliars
compleixen una funció molt específica i important, perquè si en una obra no hi ha peons
l'obra no va avant. El CIPS no vol fer obstruccionisme. Explica que aquest matí un
senyor li ha dit que fa quatre mesos que demanà llicència per a reparar la façana al carrer
de la Caleta i encara no li han donat la llicència, i per això no pot dir el Sr. Chover que
des que la plaça de l'arquitecte per a informes tècnics d'Urbanisme està ocupada s'han
agilitat els tràmits, perquè no és així. Recorda que en personal hi havia un cap que ara
està en excedència especial, quan aquest senyor vulga tornar ací a Personal, hi haurà un
cap de Personal (TAE) més a part d'un tècnic mitjà en Personal.
El Sr. TABARÉS li diu al Sr. García i Felipe que ell no va a fer cap valoració
respecte a la necessitat o no de tècnics a l'Ajuntament. Creu que ell té prou experiència
en la gestió municipal i sap perfectament que aquest Ajuntament comparat amb altres de
la mateixa magnitud té un dèficit important de tècnics. Evidentment, un dels aspectes
fonamentals per a millorar la gestió de l'Ajuntament, a part de l'organitzatiu, és que hi
hagen recursos humans. Assenyala que les llicències d'obres s'estan tramitant al dia i que,
no obstant això, comprovaran el cas que ha esmentat.
El Sr. CORTÉS replica al Sr. Tabarés el fet que calguen tècnics per al bon
funcionament, ja que és possible que el que es necessita per a controlar-los i veure si
estan realitzant les feines que són necessàries.
El Sr. GARCÍA I FELIPE retrau que es diga que l'Ajuntament de Sagunt tinga un
dèficit de tècnics comparat amb altres ajuntaments.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 vots en contra del PP, ACORDA:

Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'un enginyer industrial.
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APROVACIÓ DE LES BASES D'ENGINYER TÈCNIC EN OBRES
PÚBLIQUES.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'un enginyer tècnic en obres públiques.
8

APROVACIÓ BASES ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA.

Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'un enginyer tècnic agrícola.
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APROVACIÓ DE LES BASES DE TÈCNIC AUXILIAR ARXIUS I
BIBLIOTEQUES.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.

Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'un tècnic auxiliar d'Arxius i
Biblioteques.
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APROVACIÓ DE LES BASES 7 AUXILIARS ADMINISTRACIÓ
GENERAL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,

com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció de 7 places d'auxiliar d'administració
general.
11 APROVACIÓ DE LES BASES INSPECTOR DE MERCATS.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).

B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'un inspector coordinador de Mercats.
12 APROVACIÓ DE LES BASES DE 3 GUÀRDIES DE LA POLICIA LOCAL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la

policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es tenen per reproduïdes a
tots els efectes, per a la selecció de 3 places de guàrdies de la Policia Local.
13 APROVACIÓ DE LES BASES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de

Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 22 vots a favor del
PSOE, CIPS, EU i CDS, i 2 en contra del PP, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça de caporal de la Policia Local.
14 APROVACIÓ DE LES BASES DE TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,
LLICENCIAT EN DRET.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer

industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 19 vots a favor del
PSOE i CIPS, 3 en contra del PP i el CDS, i 2 abstencions d'EU, ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça de llicenciat en dret.
15 APROVACIÓ DE LES BASES DE TÈCNIC ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,
LLICENCIAT EN DRET, ECONÒMIQUES O EMPRESARIALS.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.

Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, sotmès a votació del Ple de l'Ajuntament, i vist que
s'han obtingut 11 vots a favor del PSOE, 11 en contra del CIPS, PP i CDS, i 2
abstencions d'EU, amb resultat d'empat, s'efectua una nova votació i s'hi obté el mateix
resultat, per la qual cosa, d'acord amb l'article 100.2 del ROF, pel vot de qualitat del
president, S'ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça de llicenciat en dret,
econòmiques o empresarials.
16 APROVACIÓ DE LES BASES D'ARQUITECTE.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en

termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, sotmès a votació del Ple de l'Ajuntament, i vist que
s'han obtingut 11 vots a favor del PSOE, 11 en contra del CIPS, PP i CDS, i 2
abstencions d'EU, amb resultat d'empat, s'efectua una nova votació i s'hi obté el mateix
resultat, per la qual cosa, d'acord amb l'article 100.2 del ROF, pel vot de qualitat del
president, S'ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça d'arquitecte.
17 APROVACIÓ DE LES BASES DE TÈCNIC MITJÀ EN PERSONAL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.

Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, sotmès a votació del Ple de l'Ajuntament, i vist que
s'han obtingut 11 vots a favor del PSOE, 11 en contra del CIPS, PP i CDS, i 2
abstencions d'EU, amb resultat d'empat, s'efectua una nova votació i s'hi obté el mateix
resultat, per la qual cosa, d'acord amb l'article 100.2 del ROF, pel vot de qualitat del
president, S'ACORDA:
Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça de tècnic mitjà en personal.
18 APROVACIÓ DE LES BASES D'ANIMADOR JUVENIL.
Vist que en la sessió plenària del dia 1 de juliol de 1992 es va aprovar l'oferta
d'ocupació pública d'aquest Ajuntament.
Vist que amb data 22 del passat mes d'agost es va publicar en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament corresponent a l'any 1992.
Vist que, com a procediment selectiu que s'ha de seguir en les convocatòries, s'hi
ha fet servir el següent:
A. El concurs-oposició lliure per a les places de l'escala d'administració especial, tant la
subescala tècnica, dues places de TAE, una plaça d'enginyer industrial, una d'arquitecte,
com la de serveis especials, classe de comeses especials (inspector coordinador de
mercats) i per al personal fix (enginyer tècnic agrícola, enginyer tècnic en obres públiques, tècnic mitjà en personal i animador juvenil).
B. L'oposició lliure per a sis places d'auxiliar d'administració general, de manera que se'n
reserva una a minusvàlids per donar compliment a la Llei 13/82, de 7 d'abril, d'Integració
Social dels Minusvàlids, i se n'afegeix una per a promoció interna (oposició restringida).
C. Oposició lliure combinada amb concurs de mobilitat, previst en el desplegament de la
Llei Valenciana de Coordinació de Policies Locals, per a les tres places de guàrdies de la
policia local (escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe:
policia local i els seus auxiliars.
C. Pel que fa a la plaça de caporal de la policia local ofertada (administració especial),
serveis especials, s'hi ha fet servir el sistema previst en el Decret 152/1991 del Consell de
la Generalitat Valenciana que desplega la Llei 2/1990, de 4 d'abril, de Coordinació de
Policies Locals de la Comunitat Valenciana, és a dir: el concurs oposició restringit i,
subsidiàriament, el concurs de mobilitat.
Atès que en el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, en l'article 8, número 3, s'hi
estableix l'extensió i la profunditat dels programes adequats als nivells de titulació; en
aquest sentit, els temaris de l'oposició són de 90 temes per a les places d'enginyer
industrial, llicenciat en dret, llicenciat en econòmiques, empresarials o dret i arquitecte;
60 temes per a enginyer en obres públiques, enginyer tècnic agrícola i tècnic mitjà en
personal; per a tècnic auxiliar d'arxius i biblioteques i animador juvenil, mínim de 40
temes, i per a caporal, auxiliar, guàrdies i inspector coordinador de mercats, mínim de 20
temes.
Atès que, en virtut del que disposa l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
l'aprovació de les bases de selecció del personal pertoca al Ple de la corporació, i que en
termes idèntics es pronuncia l'article 50.7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les corporacions locals.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió de Règim Interior i Personal
i amb la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per 21 vots a favor del
PSOE, CIPS i EU, i 3 en contra del PP i el CDS, ACORDA:

Aprovar les bases que consten en l'expedient, i que ací es consideren per
reproduïdes a tots els efectes, per a la selecció d'una plaça d'animador juvenil.
EXPLICACIÓ DEL VOT:
El Sr. GARCÍA I FELIPE explica que amb el seu vot ha estat coherent amb la
votació en el Pressupost, en el debat han deixat clar per què s'oposen a aquestes places, i
volen manifestar la seua estranyesa ja que és la primera vegada des de l'any 79 que en
aquest Ajuntament s'aplica el vot de qualitat, i assenyala a l'alcalde que passarà a la
història com el president del Tribunal de Comptes de l'Estat que també aplica el vot de
qualitat constantment.
El Sr. ALCALDE li dóna les gràcies al Sr. García i Felipe i li diu que no sap si és
la primera vegada o no que s'utilitza el vot de qualitat, però li assenyala que és un vot tan
reglamentari i legal com qualsevol altre, i a més és automàtic com a conseqüència de la
segona votació.
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EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS PER A L'OBERTURA DEL C/
MAESTRAT, TRAM V. EXPT. 8/92.
Vist que la Comissió de Govern, en sessió que tingué lloc el dia 28 de gener
d'enguany, va acordar aprovar el projecte d'obres d'"obertura del carrer del Maestrat,
tram V".
Vist que aquest Ajuntament ha adquirit part dels terrenys afectats per l'execució
del projecte de pavimentació en la part que recau a la plaça dels Reis Catòlics, sense que
haja estat possible arribar a un acord amistós amb els dos propietaris afectats per la V
fase d'aquest projecte.
Vist que l'execució de les obres es considera urgent a fi d'urbanitzar totalment el
carrer del Maestrat des de la confluència amb el carrer de Maria Cristina, com també
executar les determinacions que conté el Pla d'Ordenació Urbana, i complir amb
l'obligació que imposa la vigent Llei del Sòl a les entitats locals, en l'article 141,
d'executar els plans d'ordenació, de manera que l'execució del planejament és
substancialment una funció pública de la qual l'administració no se'n pot desentendre en
cap moment, i en això posa l'accent l'article 3, conformement amb el 5 del Reglament de
Gestió Urbanística, que atribueix específicament a les entitats locals la competència i
l'obligació d'executar els plans municipals, bé individualment o associats entre si.
Atès que la utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys
s'entén declarada segons que preveu l'article 10 de la Llei d'Expropiació Forçosa, per tal
com la revisió del Pla d'Ordenació Urbana de 1981 es troba aprovada definitivament, i
perquè la revisió d'aquest pla conté el traçat viari, a l'empara del que preveu l'article 132
del Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana aprovat pel Reial
Decret Legislatiu núm. 1/1992, de 26 de juny.
Per tot això, i d'acord amb l'informe de la Secció de Patrimoni i Contractació i amb
la conformitat de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Iniciar els tràmits necessaris que conduesquen a l'expropiació forçosa
dels terrenys situats al polígon 69, parcel.la 69 i 70 afectats per l'execució del projecte
d'obres d'obertura del carrer del Maestrat, fase V.
SEGON: Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns, els
drets i els propietaris afectats per l'execució del projecte esmentat.
TERCER: Sotmetre, per tant, a informació pública durant el termini de 15 dies (tal
com estableixen els articles 17 i ss. de la Llei d'Expropiació Forçosa, i 16 i ss.,

conformement amb el 171 de la Llei del Sòl) la següent relació de propietaris i la
descripció de béns:
a) Sr. JOAQUIN MONLEON GÓMEZ.
C/ Altamira, 3.
Port de Sagunt.
Polígon 69, parcel.la 69.
Sòl: 750 m2.
Volada: vitualles.
b) Sr. JOSÉ MONPARLER OLMEDO
C/ Maestrat, s/n (Vila el Roser, s/n)
Port de Sagunt.
Polígon 69, parcel.la 70.
Sòl: 480 m2.
Volada: 40 clemenules.
QUART: Durant els 15 dies d'exposició pública i fins el moment de l'alçament de
l'acta prèvia a l'ocupació, els interessats podran formular per escrit, davant de l'organisme
expropiant, totes les al.legacions que consideren avinents en defensa dels seus drets,
d'acord amb el que preveu l'article 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa.
En cas de no formular-se reclamacions, la relació es considerarà definitivament
aprovada.
CINQUÈ: Sol.licitar de la Conselleria d'Administració Pública de la Generalitat
Valenciana, la qual té transferides les competències en aquesta matèria de l'administració
de l'estat, per Reial Decret número 3318/1983, de 25 d'agost, que propose al Ple del
Consell que adopte l'acord en el qual es declare la urgent ocupació dels béns afectats per
l'expropiació atès que hi ha raons evidents d'interès públic com són ara:
1r. Executar les disposicions que conté el planejament urbanístic vigent.
2n. La necessitat de procedir a l'execució del projecte d'obres d'obertura del carrer
del Maestrat des de la confluència amb el carrer de Maria Cristina, a fi d'urbanitzar tota
la zona i construir-hi una via d'accés directe que enllace la població i la carretera de la IV
Planta a Puçol, per a descongestionar el trànsit rodat que procedeix de la zona de
València.
3r. Que l'aplicació de l'excepcional procediment previst en l'article 52 de la Llei es
justifique pels arguments assenyalats en el paràgraf anterior i, a més d'això, per la
necessitat d'urbanitzar la zona perifèrica del nucli urbà, i, al seu torn, millorar l'ordenació
del trànsit rodat, i dotar d'una via d'accés directe des de la carretera de la Diputació a la
població.
SISÈ: Trametre a l'organisme assenyalat en l'apartat anterior una còpia d'aquest
acord en el qual es conté la referència expressa als béns a què l'ocupació afecta, i també
el certificat acreditatiu del resultat de la informació pública a què se sotmet la relació de
propietaris i béns afectats, d'acord amb el que disposa l'article 56.1) del Reglament
d'Expropiació Forçosa.
20 DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L'IMMOBLE SITUAT A LA ZONA CLOT
DEL MORO (CONSTRUCCIÓ AÏLLADA AMB UNA TIPOLOGIA
CONSTRUCTIVA DE NAU INDUSTRIAL D'UNA SOLA PLANTA D'ALTURA).
EXPT. 394/92.
Vist que amb la Resolució de l'Alcaldia del dia 29 de maig de 1992 es feia palès a
la propietària de l'immoble situat a la zona Clot del Moro d'aquesta ciutat (construcció
aïllada, amb una tipologia constructiva de nau industrial d'una sola planta d'altura), l'inici

de l'expedient de declaració de ruïna d'aquest immoble, en virtut del que estableix l'art.
18 del Reglament de Disciplina Urbanística, i sobre la base dels fonaments recollits en
l'informe dels Serveis Tècnics Municipals del dia 4 de maig de 1992.
Vist que una vegada que ha transcorregut aquest termini, i tal com determina
l'article 21 del vigent Reglament de Disciplina Urbanística, els Serveis Tècnics
Municipals trameten l'informe pericial en el qual s'especifiquen les conclusions següents:
"CONCLUSIONS:
Per tot això, es considera que:
- El cost de les obres necessàries és superior al 50 per 100 del valor actual de
l'edifici.
- L'edifici presenta un esgotament generalitzat dels seus elements estructurals i
fonamentals.
- Que les obres que cal realitzar no poden ser autoritzades perquè l'edifici es troba
en situació de fora d'ordenació."
Atès que l'art. 247 del Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i ordenació
urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, estableix en el punt 1r
que quan alguna construcció o part seua estiguera en estat ruïnós, l'Ajuntament, d'ofici o
a instàncies de qualsevol interessat declararà aquesta situació i acordarà la total o parcial
demolició, amb l'audiència prèvia del propietari i dels residents, tret d'imminent perill que
ho impedira.
Així mateix, en el punt 2n del mateix article s'hi especifica que es declararà l'estat
ruïnós en els casos següents:
"a) Quan el cost de les obres necessàries siga superior al 50 per 100 del valor de
l'edifici o les plantes afectades, exclòs el valor del terreny.
b) Quan l'edifici presenta un esgotament generalitzat dels seus elements
estructurals o fonamentals.
c) Quan es requeresca la realització d'obres que no pogueren ser autoritzades
perquè l'edifici es troba en situació de fora d'ordenació."
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN manifesta que aquesta nau
que es declara en ruïna està envoltada d'enderrocs, en una zona d'interès paisatgístic i
natural. Per això demana que al mateix temps que s'enderroque, es netege tota la zona
adjacent de la nau.
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 a la zona del Clot del Moro
d'aquesta ciutat (construcció aïllada, amb una tipologia constructiva de nau industrial
d'una única planta d'altura).
SEGON: Ordenar a la persona propietària de l'esmentat immoble situat a la zona
del Clot del Moro el seu enderrocament, de manera que aquestes obres s'han d'iniciar en
un termini no superior a TRENTA DIES, comptadors des de la notificació d'aquest
acord. Obres que hauran d'estar emparades en el projecte d'enderroc corresponent,
redactat per un tècnic competent i visat pel corresponent col.legi professional i que
s'haurà de presentar en aquest Ajuntament, prèviament a l'inici de les obres.
TERCER: Advertir a la persona propietària que si no inicia les obres en el termini
assenyalat i no es duen a terme a un ritme normal, les executarà aquest Ajuntament de
forma subsidiària, i li repercutiran les despese que n'origine, en virtut del que disposa

l'apartat 3 del citat article 247 de l'esmentat Text Refós i l'article 104 i ss. de la Llei de
Procediment Administratiu.
QUART: Que es procedesca a practicar la notificació d'aquest acord.
21
DECLARACIÓ DE RUÏNA DE L'IMMOBLE SITUAT AL C/ PINTOR
SOROLLA, 32. EXPT. 819/92.
Vist que la Resolució de l'Alcaldia del dia 31 d'agost de 1992 posava de manifest
als propietaris de l'immoble situat al carrer Pintor Sorolla, 32, d'aquest municipi, l'inici de
l'expedient de declaració de ruïna d'aquest immoble; en virtut del que estableix l'art. 18
del Reglament de Disciplina Urbanística, i sobre la base dels fonaments recollits en
l'informe dels Serveis Tècnics Municipals del dia 28 d'agost de 1992, en el qual
s'especifica que l'edifici presenta danys no reparables per mitjans tècnics normals (ruïna
tècnica) i que el cost de les obres necessàries per a tornar a l'edifici les seues condicions
de seguretat, salubritat i ornament públic, supera el 50% del valor actual de l'edifici
(ruïna econòmica).
Atès que l'art. 247 del Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació
Urbana, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, estableix en el punt
1r. que quan alguna construcció o part seua estiguera en estat ruïnós, l'Ajuntament,
d'ofici o a instàncies de qualsevol interessat, declararà aquesta situació i acordarà el total
o el parcial enderroc, amb l'audiència prèvia del propietari i dels residents, tret
d'imminent perill que ho impedira.
Així mateix, en el punt 2n, apartat a), del mateix article, s'especifica que es
declararà l'estat ruïnós entre altres, en el següent supòsit: "Quan el cost de les obres
necessàries siga superior al 50 per 100 del valor actual de l'edifici o plantes afectades,
exclòs el valor del terreny".
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 carrer Pintor Sorolla, 32,
d'aquest municipi.
SEGON: Ordenar als propietaris de l'esmentat immoble núm. 32 del carrer Pintor
Sorolla el seu enderroc, de manera que han d'iniciar aquestes obres en un termini no
superior a TRENTA DIES, comptadors des de la notificació d'aquest acord. Obres que
hauran d'estar emparades en el corresponent projecte d'enderroc, redactat per tècnic
competent i visat pel corresponent col.legi professional i que s'haurà de presentar en
aquest Ajuntament, prèviament a l'inici de les obres.
TERCER: Advertir la persona propietària que si no inicia les obres en el termini
assenyalat i no es duen a terme a ritme normal, les executarà aquest Ajuntament de forma
subsidiària i li repercutiran les despeses que n'origine, en virtut del que disposa l'apartat 3
del citat art. 247 de l'esmentat Text Refós i l'art. 104 i ss. de la Llei de Procediment
Administratiu.
QUART: Que es procedesca a efectuar la notificació d'aquest acord.
22 DENEGACIÓ RECURS REPOSICIÓ CONTRA DECLARACIÓ DE RUÏNA
IMMOBLE SITUAT AL C/ LLIBERTAT, 39 I AV. 9 D'OCTUBRE, 30; I C/
LLIBERTAT, 41 I AV. 9 D'OCTUBRE, 32. EXPT. 315/92.
Vist que el Ple de la corporació municipal, en sessió que tingué lloc el dia 28 de
juliol de 1992 va acordar declarar l'estat de ruïna de l'immoble situat al carrer Llibertat,
39 i l'av. 9 d'Octubre, 30 i carrer Llibertat, 41 i av. 9 d'Octubre, 32, d'aquest municipi.

Vist que aquest acord plenari és recorregut en reposició pel Sr. Manuel Ramón
Sánchez i la Sra. María Escrig Ibáñez, mitjançant dos escrits que tenen entrada en aquest
Ajuntament els dies 17 i 16 de setembre de 1992, respectivament, en els quals
s'expressen idèntics fonaments.
Vist que el dia 30 de setembre de 1992 l'assessora jurídica emet un informe en
matèria d'urbanisme que pertoca denegar els citats recursos de reposició, interposats
contra l'esmentat acord plenari de 28 de juliol de 1992, sobre la base dels arguments
esgrimits en el mateix informe.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA.
Denegar els recursos de reposició que ha interposat el Sr. Manuel Ramón Sánchez
i la Sra. Maria Escrig Ibañez contra l'acord plenari del 28 de juliol de 1992, de declaració
de ruïna de l'immoble situat al carrer Llibertat, 39 i l'av. 9 d'Octubre, 30 i el carrer
Llibertat, 41 i l'av. 9 d'Octubre, 32.
Tot això sobre la base de les consideracions de caràcter normatiu, jurídic i
jurisprudencial que es recullen en l'informe de l'assessora jurídica en matèria d'urbanisme
del dia 30 de setembre de 1992 que es té ací per reproduïda a tots els efectes i s'haurà
d'adjudicar de forma íntegra a l'efecte de motivació en la notificació d'aquest acord.
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PLA PLURIANUAL D'INVERSIONS DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ
PROVINCIAL DE VALÈNCIA. EXPT. 918/90.
Vist que mitjançant acord del Ple de la corporació municipal, en sessió que tingué
lloc el dia 29 d'Octubre de 1991, s'aprovava la relació prioritzada d'obres i les
consegüents memòries valorades a realitzar durant els anys 1992, 1993, 1994 i 1995, i
amb això sol.licitaven la inclusió en el Pla d'Inversions de l'Excma. Diputació Provincial
de València.
Vist que l'Excma. Diputació Provincial de València inclou en el Pla, per a 1992, les
obres VIA INTERNUCLIS, 1a. FASE, per un import total de 74.163.528 PTA (import
que correspon a la compra dels terrenys per a aquesta obra).
Vist que, prosseguint els tràmits pertinent, l'Excma. Diputació Provincial reclama
d'aquest Ajuntament la corresponent sol.licitud d'inclusió d'obres per a l'any 1993, amb
caràcter vinculant, i per als anys 1994, 1995 i 1996, amb caràcter indicatiu.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Urbanisme i amb l'informe
d'Intervenció, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Sol.licitar de l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió en el
Pla d'Inversions per a 1993 les obres del VIAL INTERNUCLIS SAGUNT-PORT, amb
un pressupost de 219.347.824 pessetes.
SEGON: Aprovar el projecte de VIAL INTERNUCLIS DEL PORT DE
SAGUNT, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Sr. Jorge Preciado Romero,
com a autor, i l'arquitecte municipal Sr. José Nebot Herrero, com a arquitecte director,
amb data de setembre de 1992, amb un pressupost de 219.347.824 PTA.
Així mateix, s'aprova la valoració dels terrenys afectats per aquestes obres
redactada amb data 20 de desembre de 1991 per l'enginyer agrícola del Consell Local
Agrari Sr. Amadeo Rodríguez Carrió, i l'arquitecte municipal Sr. José Luis Nebot
Herrero, amb un pressupost de 74.163.529 PTA.
TERCER: Sol.licitar a l'Excma. Diputació Provincial de València la inclusió, a
manera indicativa, de les obres ja sol.licitades, segons el detall següent:
ANY 1994
- Col.lector Fornàs................................ 14.140.000 PTA.

- Condicionament i climatització Piscina Casa
Joventut......................................... 37.631.608 PTA.
- Rehabilitació Mercat Municipal del Port.......... 172.112.640 PTA.
- Sobreeixidor Mediterrani-Riu..................... 81.200.000 PTA.
- Xarxa proveïment aigua i xarxa clavegueram
(Fase 1a)........................................ 61.000.000 PTA.
- Actuació poliesportiu municipal (Fase 1a)........ 26.529.251 PTA.
- Pavelló 3 d'Abril................................ 86.016.000 PTA.
- Rehabilitació campament Escales.................. 79.800.000 PTA.
- Repavimentació camins comarcals (Fase 1a)........ 37.329.600 PTA.
- Ampliació Casa Cultura........................... 48.742.400 PTA.
ANY 1995
- Rehabilitació Casa Mestre Penya.................. 100.352.000 PTA.
- Actuació poliesportiu municipal (Fase 2a)........ 40.153.142 PTA.
- Xarxa proveïment aigua i xarxa clavegueram
(Fase 2a)........................................ 61.000.000 PTA.
- Pavelló poliesportiu Sagunt...................... 131.891.200 PTA.
- Urbanització plaça Horts Remei................... 35.336.000 PTA.
- Sobreeixidor Sant Miquel......................... 21.000.000 PTA.
- Repavimentació camins comarcals (Fase 2a)........ 41.854.400 PTA.
- Adequació escenaris Casa Cultura................. 43.008.000 PTA.
ANY 1996
- Pavelló esportiu Noguera......................... 86.016.000 PTA.
- Xarxa proveïment aigua i xarxa clavegueram
(Fase 3a)........................................ 74.326.130 PTA.
- Actuació poliesportiu municipal (Fase 3a)........ 159.552.574 PTA.
- Actuació plaça Major............................. 23.800.000 PTA.
- Repavimentació camins comarcals (Fase 3a)........ 33.936.000 PTA.
24 SOL.LICITUD COPUT ARXIU ACTUACIONS PERI PARC INDUSTRIAL,
INGRUINSA. EXPT. 271/91b.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. GARCÍA I ORTÍN avança que votarà en
contra d'aquest assumpte pel motiu següent: al començament de la legislatura entraren a
l'Ajuntament com acompanyats d'un elefant en una gerreria, van fer molts testos, un el
del parc industrial. Quan passa el temps es veuen en la necessitat d'amagar algun dels
testos sota l'estora, i això és el que realment es proposa. Independentment de les
actuacions que facen, EU va a continuar recorrent el tema del parc fins que siga possible
legalment. El parc industrial s'aprovà inicialment el 12 d'agost, pràcticament per sorpresa
i ateses les presses hi ha hagut moltes incorreccions, així com les bases que s'aprovaren
era impossible legalitzar el PERI, ara amb la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana
ja tenen el que volien legalitzat tal com inicialment ho volia el PSOE, amb el tipus
d'activitats que marcava el Pla Especial de Reforma Interior del Parc Industrial, és a dir
amb el grau 5. Com EU ha recorregut això, no van a aprovar que el PERI es retire. Li
demana al PP que reflexione, ja que aprovaren el PERI amb unes modificacions, que el
que hi ha en marxa no és el que s'aprovà en el Ple, i això independentment de les
explicacions que va donar el Sr. Tabarés respecte a la interpretació que es podia fer de la
lectura del Pla General. Tampoc no ho van a aprovar perquè no estan d'acord amb el
projecte de compensació perquè recull el Conveni amb el qual tampoc no estaven
d'acord. Tampoc no van a aprovar el projecte d'urbanització perquè les mesures

correctores per a la depuració de residus, ja que en l'actualitat no coneixen quin tipus
d'indústries ni d'activitats es van a instal.lar, no saben si les mesures que es proposen són
adequades o no.
El Sr. GIL es ratifica bàsicament amb el que ha exposat el Sr. García d'EU.
Manifesta que creu saber per què vol retirar el PERI que vulnerava el Pla General de
1981 en rebutjar les zones verdes i perímetre del parc, davant d'aquesta situació el Sr.
Burriel decideix que s'incloga en l'annex II en el Pla General amb el grau de qualificació
5, nivell màxim per a les activitats. Considera que amb dos documents que diuen el
mateix, el Pla General i el PERI ha de sobrar lògicament un. Insisteix que segons la
documentació, consta el nivell 5 d'activitat i que el CIPS no està disposat a permetre que
indústries amb aquest grau de perillositat es puguen establir a Sagunt, i considera que
hauria de ser la mateixa empresa INGRUINSA, que és la promotora, la que sol.licite que
es retire. Pel que fa al projecte de compensació, assenyala que també van a votar-lo en
contra per diverses raons: en primer lloc, l'assistència de la fàbrica d'oxigen que és
d'activitat o grau 5 i per tant segons ells està fora d'ordenació perquè segons l'article 153
el grau màxim és 3, i com bé ho determina l'article 166, apartat 1c del Text Refós de la
Llei de Reforma del Sòl del dia 30-6-92, obliga a quantificar com a cost d'urbanització
les edificacions, instal.lacions i millores que no es puguen conservar i és evident que si
l'edifici poguera quedar-se les instal .lacions i l'activitat industrial no poden mantenir-se,
tret que pretenguen dir una cosa i després fer-ne una altra.
El Sr. PELAEZ recorda que el PP aprovà en el seu moment el PERI perquè
considera que és correcte i fa falta terreny industrial en aquesta zona, i era un benefici per
a aquest poble. No obstant això, no tenen clars els mitjans correctors per a evitar la
perillositat que pogueren tenir les instal.lacions que es muntaren en aquest parc. No
entenen clarament les explicacions que els donaren els tècnics municipals i el regidor
d'Urbanisme, contrastades amb els tècnics del PP i amb altres persones de Sagunt que
s'han oferit per explicar certs aspectes, per la qual cosa demana que aquest assumpte es
quede sobre la taula per a poder estudiar-lo de nou, i si és el cas modificarien la postura
inicialment adoptada a favor del parc.
El Sr. TABARÉS recorda que el parc industrial d'Ingruinsa es dictaminà en
comissió informativa, quan el CIPS governava, el dia 22 de maig de 1991, tant la figura
del planejament (PERI) com el projecte d'urbanització, es va trametre al Ple el 4 de juny
de 1991, i no se'n recollien compensacions econòmiques, ni entitat de conservació sense
cost per a l'Ajuntament, no hi havia cap estudi d'impacte ambiental ni restricció del tipus
d'indústria ni depuració d'aigües industrials. El PSOE creu que en el Pla General està
suficientment clar els tipus de graus. Explica que hi ha hagut deu recursos en relació amb
el Pla General i dos d'ells al voltant del parc industrial, s'ha discutit amb la Comissió
Territorial d'Urbanisme van a resoldre'ls dient expressament que amb l'article 153 de les
normes urbanístiques és suficientment clar per a assegurar que solament es permetran els
graus d'intensitat de l'activitat 1, 2 i 3. Assenyala que els informes tècnics que hi ha
respecte al projecte d'urbanització són favorables, tant pel que fa a les instal.lacions
elèctriques, enllumenat, vials com al cicle de l'aigua. El PSOE pensa que ja que es va
introduir en el Ple General l'ordenació específica d'aquella zona com a sòl industrial,
lògicament s'han d'arxivar les diligències que des d'aquest Ajuntament es plantegen en
relació amb el PERI. Probablement, això ho podria fer la Conselleria mitjançant un ofici

però era raonable que l'administració, que la va posar en marxa, plantejara l'arxiu
mitjançant un acord plenari.
El Sr. CORTÉS assenyala que el CDS té dubtes respecte al grau de perillositat
però si la Generalitat envia un informe que aclaresca la postura, només s'hi poden ubicar
empreses fins el grau 3, tindran el suport del CDS.
El Sr. ARMERO assenyala que al parc industrial, en el seu moment, li donaren
suport el Grup Popular perquè s'introduïren modificacions que proposaren i que el Grup
Socialista va acceptar ja que estaven clars els graus d'intensitat, i destaca la importància
per a Sagunt de dur endavant el parc industrial.
El Sr. GIL replica al Sr. Armero que no estan tan clars els graus i, al Sr. Tabarés,
que aquest assumpte no s'aprovà amb l'anterior equip de govern sinó simplement es
tractà en una comissió informativa.
El Sr. LLORENS, tot reiterant el que ha dit el seu company Sr. Pelaez, demana
que el tema es deixe sobre la taula. Aclareix que el PP, en el seu moment, donaren suport
al Grup Socialista després de l'informe que els donaren els mateixos tècnics i en haver
recollit projectes amb les modificacions, però avui demanen que es quede sobre la taula
perquè els seus tècnics els informen de nou si han de donar suport o no a aquest tema.
La petició del Grup Popular se sotmet a votació i el Ple de l'Ajuntament, per 16
vots a favor del PSOE, EU, PP i CDS i 8 en contra del CIPS, ACORDA.
Deixar l'expedient referit sobre la taula.
EXPLICACIÓ DEL VOT:
El Sr. GARCÍA I FELIPE explica que el Grup Independent ha votat en contra que
aquest assumpte es quede sobre la taula perquè el PSOE sistemàticament només donen
suport que els assumptes es queden sobre la taula quan saben que no es va a aprovar, i
això no és seriós ja que el PSOE mai no assumeix la responsabilitat.
El Sr. ALCALDE aclareix al Sr. García i Felipe que el PSOE vota com creu
convenient, i li recorda que en diverses ocasions han votat en contra que els assumptes es
queden sobre la taula.
25 APROVACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ PARC INDUSTRIAL. EXPT.
271/91c.
El Ple de l'Ajuntament, per 16 vots a favor del PSOE, EU, PP i CDS i 8 en contra
del CIPS, ACORDA:
Deixar l'expedient referit sobre la taula.
26 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE COMPENSACIÓ PARC INDUSTRIAL.
EXPT. 1023/92.
El Ple de l'Ajuntament, per 16 vots a favor del POSE, EU, PP i CDS i 8 en contra
del CIPS, ACORDA:
Deixar l'expedient referit sobre la taula.
27 RECLAMACIÓ SAUSA REVISIÓ PREUS ANY 90-91.

Vistes les reclamacions formulades per l'empresa SAUSA, en relació amb els
acords plenaris del dia 28 de juliol i 29 de setembre darrer, pel qual s'aproven les
revisions de preus corresponents als anys 1990 i 1991, fonamentades en les causes
següents:
1a. No s'hi ha tingut en compte en serveis el cost del servei del camió recol.lector i
l'augment de plantilla en un conductor i dos peons; si bé s'aprova les diferències de la
revisió.
2a. En la revisió de preus de l'any 1991 hi ha una errada de càlcul en el percentatge
ampliat en l'antiguitat.
Vist que pel que fa a la 1a. causa exposada s'ha de tenir en compte les dades
següents:
- Quan s'aproven les revisions de preus dels anys 87, 88 i 89, en el Ple del 15 de
juliol de 1990, sí que s'hi té en compte en la revisió de l'any 89 el cost d'aquest servei
sobre la base del conveni d'aquest any, ratificat pel Ple de l'Ajuntament, i que comporta
un increment de plantilla d'un conductor i dos peons, de manera que passa a 72 del
nombre de treballadors de l'empresa.
- En el Pressupost Municipal de l'any 1989 figura la següent partida
pressupostària:
0641/653.1/00
Adquisició camió servei
recollida de fem.............. 11.318.272 PTA.
Que es finança amb el préstec del BCL de l'any 1989.
- En els estudis econòmics que ha realitzat l'enginyer industrial amb data 21/9/89 i
8/10/90; del cost del servei de recollida de fem urbà per a la modificació de l'ordenança
fiscal reguladora; es té en compte l'increment de plantilla del conductor i 2 peons en l'any
1990 i en l'any 1991, a més s'inclou la càrrega financera anual del cost del camió que es
fixa en 2.046.690 PTA a l'hora de fixar la taxa del servei que es repercuteix als ciutadans.
En conseqüència, si l'Ajuntament repercuteix el cost del servei als ciutadans, ha
d'abonar a l'empresa aquest cost, quantificat en 10.053.325 PTA cada any.
Vist que, pel que fa a la 2a. causa, quan es va fer la revisió no figuraven els càlculs
que determinaven el percentatge de l'antiguitat mitjana, que s'adjunten ara en la
reclamació, en conseqüència acceptant el percentatge del 21% sobre salari de base
d'antiguitat mitjana, les diferències respecta a la revisió de preus aprovada quedaria de la
manera següent:
- Recollida de fem................... 984.444 PTA.
- Neteja viària...................... 1.329.360 PTA.
- Mercats............................ 104.928 PTA.
- Escorxadors........................ 46.560 PTA.
- Neteja platges..................... 15.303 PTA.
-------------TOTAL............ 2.480.595 PTA.
Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda i amb els informes
de l'administratiu d'Intervenció i el de l'interventor, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Pel que fa al deute de 20.106.650 pessetes corresponent al cost del
servei per l'increment de material i plantilla corresponent a l'augment d'un camió
recol.lector i un conductor i dos peons dels anys 90 i 91, s'haurà d'adoptar el compromís
d'incloure-la en el Pressupost de 1993.

SEGON: Pel que fa a les diferències de la revisió de preus de 1991, quantificada
en 2.480.595 pessetes, hi ha crèdit suficient en l'aplicació pressupostària 022703/4421.
28 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I MORATÒRIES DEL PÒSIT MUNICIPAL.
Vistes les peticions de préstecs i moratòries que han tingut entrada en aquest mes,
i una vegada comprovades que totes s'ajusten al que preveuen els articles 43 i 44 del
vigent Reglament de Pòsits; d'acord amb la proposta del regidor delegat del Pòsit
Municipal i l'informe del Negociat del Pòsit, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER: La concessió de moratòries del Pòsit Municipal, amb l'obligació
d'ingressar el 25% del préstec i els interessos percebuts, als prestataris següents:
- Expt. 30/92: Sra. JOSEFINA CLARAMUNT LLORENS.
- Expt. 31/92: Sra. ÁNGELES APARISI BONET.
- Expt. 32/92: Sra. VICENTA CLARAMUNT LLORENS.
- Expt. 33/92: Sra. AMPARO DELGADO MARTÍNEZ.
SEGON: La concessió dels següents préstecs de 300.000 PTA, al 5% anual:
- Expt. 77/92: Sr. MANUEL FERRER VILLAR.
- Expt. 78/92: Sra. RAQUEL RIBELLES RODRIGO.
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MOCIÓ DEL PSOE SOBRE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE
RESIDUS INDUSTRIALS.
El Sr. ARMERO explica que la urgència es deu no solament al contingut de la
carta sinó al problema del medi ambient del nostre municipi.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per
unanimitat se'n declara la urgència i procedir-ne al debat.
Es llegeix la moció que ha presentat el Grup Socialista, segons la qual:
"Una vegada que aquest grup ha conegut la carta que signen els grups municipals
de l'oposició sobre la Planta de Tractaments de Residus Industrials, i que el Grup
Socialista qualifica d'impresentable i d'absurda, entén que aquest problema requereix un
millor coneixement, una participació àmplia en el debat i una postura consensuada en la
decisió que en el seu moment es prenga. Per això, proposa al Ple de la corporació que
s'adopte el següent ACORD:
PRIMER: La constitució d'una comissió formada per:
- Dues persones per cadascun dels grups polítics de la corporació.
- Dues persones que representen les associacions de veïns.
- Dues persones en representació dels sindicats majoritaris (UGT i
CCOO).
- Dues en representació del col.lectiu ecologista.
- Dues en representació del col.lectiu de comerciants i empresaris.
- Dues persones tècniques municipals.
- Tres persones tècniques amb capacitat reconeguda en la matèria.
SEGON: Aquesta comissió es reunirà en primera sessió en el termini màxim de 15
dies, de manera que aquesta primera reunió es convocarà des de l'Alcaldia.
TERCER: Les conclusions a què puga arribar seran preses en el termini màxim de
tres mesos comptadors des de la data de la primera sessió."

Obert el torn d'intervencions, el Sr. ARMERO creu que la carta que els grups de
l'oposició fan aparèixer en el darrer butlletí municipal està motivada per les declaracions
que el delegat d'Urbanisme féu en el número anterior. Aquestes declaracions donen lloc,
segons els grups de l'oposició, a l'elaboració d'una carta en la qual es titlla el Grup
Socialista de recolzar una planta de residus tòxics i perillosos, justificada només en la
qüestió dels llocs de treball. La posició inicial del PSOE és la posició democràtica de
donar participació en un tema de gran importància per a tots els col.lectius interessats.
Assenyala que l'equip de govern no ha debatut en cap moment el tema del TRI, i que no
s'ha informat per cap dels tècnics fins a hores d'ara. Formalment s'hi ha presentat un
projecte però no s'ha fet res al respecte. No obstant això, els grups de l'oposició es
permeten afirmar que el PSOE l'avala, i que estan d'acord. El PSOE té una política del
medi ambient basada en dotar-se de mitjans i en un pla de reciclatge de productes. Al
PSOE li agradaria que això no s'utilitze com un enfrontament entre el Partit Socialista i
l'oposició. Recorda que el tema és molt seriós, i sol.licita que s'escolte els tècnics
qualificats, i els distints col.lectius de la ciutat per aconseguir una alternativa viable. Dir
d'entrada que "no" a una planta de tractaments és un desconeixement total de la realitat
ja que en la ciutat els residus industrials es soterren o es llencen a la mar, sense que ningú
no haja estat capaç de plantejar-se amb seriositat una alternativa.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN assenyala que li sembla improcedent tractar un tema tan
important per via d'urgència. Pel que fa a la carta, reconeix que possiblement s'hagen
precipitat, però estan molestos en el tema. Assenyala que està d'acord amb la formació de
la Comissió per a estudiar el tema detingudament.
El Sr. GARCÍA I FELIPE critica els termes en què es presenta la moció en
considerar l'actuació de l'oposició impresentable i absurda, i afegeix que és lícit criticar
l'actuació de l'equip de govern. Demana que es retira la paraula impresentable i s'afegesca
que les conclusions de l'esmentada comissió seran vinculants per a atorgar la llicència.
Explica que quan ell ocupava l'Alcaldia tingué oportunitat d'instal.lar a Sagunt la planta
de butà de Quart de Poblet a canvi d'una compensació de 50 milions, però no hi va
accedir per motius de seguretat i per criteris ecologistes.
El Sr. CORTÉS manifesta que una cosa és fer una bona tasca en medi ambient i
reciclatge de residus i una altra molt diferent muntar ací una planta de reciclatge de
residus tòxics i perillosos. Lamenta que aquest tema es presente a través d'una moció ja
que s'ha d'estudiar detingudament per tots els partits. Allò normal haguera estat enviar
una còpia del projecte als altres partits polítics per al seu estudi. Afegeix que no cal que
l'inviten a aquesta comissió ja que té molt clar que no vol una planta de reciclatge de
productes tòxics.
El Sr. PELAEZ manifesta que tots els partits s'han preocupat pel medi ambient
perquè cada vegada que hi ha hagut una ocasió de matisar postures del medi ambient a
Sagunt, el PP ho ha fet. No creu que és avinent tenir a Sagunt una planta de reciclatge de
residus tòxics, ja que s'està contribuint més del que contribueixen els pobles limítrofs a
Sagunt. Assenyala que ell votarà sempre en contra d'aquesta planta.
El Sr. ARMERO vol aclarir que el PSOE no pretén que es debata el tema de la
necessitat o no d'aquesta planta, o de qualsevol altra. El PSOE vol deixar clara la seua

posició davant la "carta" i que el tema siga debatut amb la presència de persones que
puguen ajudar a comprendre les conseqüència per a prendre una decisió amb
coneixement de causa. Li diu al Sr. Cortés que lamenta la seua posició i que no l'entén.
L'escrit que presenta el PSOE no té la pretensió que els grups aproven textualment la
moció, sinó que es pose en funcionament la Comissió, que es reunesca en el termini de
15 dies i que tinguen un temps per a prendre la decisió.
La Sra. ALEPUZ explica que EU vol donar suport a la constitució de la Comissió,
però evidentment no està d'acord amb el que s'hi manifesta en el primer paràgraf. Per
tant, si no s'elimina, no votaran. A més, pensa que s'ha d'aclarir quina és la finalitat de la
Comissió.
El Sr. LLORENS assenyala que el PP està d'acord amb el que ha manifestat el Sr.
García i Felipe sobre la moció, i com ha dit la Sra. Alepuz, s'haurà d'aclarir quina és la
finalitat de la Comissió.
El Sr. ARMERO explica que, si més no, la posició del PSOE en relació amb
aquest tema és com ha dit anteriorment aprovar el contingut dels tres punts. I pel que fa
a la primera part de l'escrit, no tenen inconvenient que es retire. Quant a la legalitat o la
il.legalitat del tema, considera que no és possible donar als acords d'aquesta Comissió
caràcter vinculant ja que el Ple és sobirà, i perquè és responsabilitat del Ple prendre la
decisió.
El Sr. GARCÍA I FELIPE pregunta a la secretària general de quin òrgan de
l'Ajuntament depèn la concessió de la llicència de l'activitat. La secretària general li
respon que correspon a la Comissió de Govern. I per això reitera que si s'ha de crear
aquesta Comissió es reculla el caràcter vinculant perquè finalment l'equip de govern haja
de donar o no la llicència d'acord amb les seues conclusions.
El Sr. ALCALDE assenyala que la missió d'aquesta Comissió és estudiar el
projecte i fer un informe, i després la decisió correspon a la Comissió de Govern.
El Sr. GARCÍA I FELIPE considera que el que el PSOE vol és escoltar l'opinió de
la Comissió, en la qual estaran representats sectors socials, sectors de ciutadans i
l'oposició, i després decidir, i això no és així perquè el Ple és sobirà i si acorda que el seu
dictamen siga vinculant, a part del que diga el Reglament, no podrà variar ni una
coma del seu contingut.
El Sr. CORTÉS es ratifica novament en el fet que el CDS no va a estar representat
en aquesta Comissió.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN demana al portaveu del PSOE que especifique l'objectiu
de la Comissió.
El Sr. ARMERO explica que la pretensió que l'equip de govern és que tothom
conega el projecte, i després, quan siguen coneguts els problemes, els perills, etc.,
estaran en millors condicions per a opinar.

La Sra. ALEPUZ pregunta per a què serveix crear aquesta Comissió si després els
informes que s'emeten no van a ser vinculants.
El Sr. ALCALDE, contestant a la Sra. Alepuz, li diu que ací hi ha un projecte que
ha estat jutjat abans de conèixer-se a fons; el que proposa l'equip de govern és constituir
una comissió el més àmplia possible perquè examine el projecte per tots els costats,
estudie el funcionament de les plantes similars, que parle amb l'alcalde, amb l'oposició,
amb els veïns, amb els ecologistes dels llocs on hi hagués una planta similar. I si aquestes
persones digueren que no, ni l'equip de govern ni l'Ajuntament de Sagunt tindrien
intenció de muntar una cosa que no interesse. Assenyala, en contra del que ha dit el
portaveu socialista, que si hi ha informes tècnics d'aquest projecte, la conclusió del qual
és: "que es considera que la implantació i posterior desenvolupament de l'activitat de
tractament de residus industrials és molt important, des de la perspectiva del medi
ambient, no solament per al municipi sinó per al seu entorn, atesa l'eliminació i
inertització de diversos residus industrials que generen determinats tipus d'activitats. Per
tant, es considera favorable aquest tipus d'activitat si s'elegeix una ubicació adequada
simultàniament amb un abocador de productes inerts", assenyala que aquest informe és
de l'enginyer industrial de gener de 1991. No obstant això, no es tracta d'emetre informes
d'aquest tipus o similars, es tracta que tots els que estan ací, i els interessats en aquests
temes puguen assabentar-se, i després partint de la informació de cada u, lliurement faça
el que vulga.
El Sr. MOROS pregunta quan tingué entrada el projecte a l'Ajuntament, a la qual
cosa l'alcalde contesta que no es tracta d'un projecte sinó d'un document que tingué
entrada el 2 de novembre de 1990.
El Sr. TABARÉS li diu al Sr. Moros que el projecte està a l'Ajuntament des de
final de juliol aproximadament, a la qual cosa el Sr. Moros pregunta si no s'ha tingut
temps per a donar-lo a conèixer als portaveus.
El Sr. GARCÍA I FELIPE explica que l'alcalde ha llegit un informe favorable de
l'enginyer de l'any 90, per la qual cosa se suposa que l'equip de govern no tingué interès
en aquesta planta. El que passa ara és que si hi ha interès i el PSOE vol crear la Comissió
per ampliar, d'alguna manera, la responsabilitat a tot el consistori.
La Sra. ALEPUZ assenyala que EU ha dit que donaria suport a la Comissió
perquè pensaven que la Resolució que concedia la llicència l'havia d'atorgar el Ple.
Després de les paraules de l'alcalde, li pregunta si l'equip de govern està disposat a
traslladar al ple la decisió sobre l'activitat de la planta de tractaments de residus industrials, perquè, si no és així, EU no donarà suport a la creació de la Comissió.
El Sr. TABARÉS considera que es tracta d'una competència de la Comissió de
Govern i no es pot estar en desacord amb el fet que un tema d'aquesta rellevància es
debata el més àmpliament possible. Assenyala que han de tenir clar que si aquesta
Comissió pren una decisió, la Comissió de Govern l'acatarà, i si no fos així seria molt
rendible políticament per a l'oposició.
El Sr. LLORENS pregunta al Sr. Tabarés si la presentació de la moció és deguda a
la publicació de l'escrit, i si pretenien donar la llicència sense comptar amb ningú.

El Sr. TABARÉS contesta al Sr. Llorens que el PSOE sabia que era un tema
conflictiu i evidentment volia comptar amb totes les persones possibles i donar
participació a tothom -associacions, responsables polítics, etc.- Assenyala que si es vota
en contra d'aquesta moció, el PSOE va a intentar constituir la Comissió invitant els
distints integrants i imposant els terminis que en relació amb la moció ha dit el portaveu.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per 11 vots a favor del PSOE i 13 en contra
del CIPS, EU, PP i CDS, ACORDA:
No aprovar la moció amunt transcrita.
30 MOCIÓ DEL PSOE SOBRE L'ORDRE DEL 29 DE JUNY DE 1992 DE LA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA.
L'assumpte se sotmet a votació i, d'acord amb el que estableix l'art. 91.4 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per
unanimitat se'n declara la urgència i procedir-ne al debat.
Es llegeix la moció que ha presentat el Grup Socialista, segons la qual:
"El Grup Socialista de Sagunt, davant l'Ordre del 29 de juny de 1992 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'organització i el
funcionament dels centres docents no universitaris, i en relació amb les institucions del
professorat,
MANIFESTA:
1r. És una Ordre que en l'annex I, punt II, apartat I (distribució de l'horari del
personal docent) provoca que es deixen d'efectuar les funcions que el professorat està
obligat legalment a complir -i que consta en el pla general anual del centre que ha
aprovat la Conselleria- per a atendre la classe del professor/a absent.
2n. Que la modificació de l'horari del professorat es deixa en qualsevol moment al
lliure albir de les direccions dels centres, amb la deterioració que això pot comportar per
a la bona marxa dels centres.
3r. Que, en la pràctica, moltes vegades passen més de 10 dies lectius fins que
arriba el professor/a substitut/a, i això crea un desassossegament i un malestar entre
l'alumnat, el professorat i els pares. Els primers han d'atendre diferents instruccions que
donen els múltiples professors que cada dia passen per les aules; els segons no
desenvolupen ni compleixen l'horari individual anual aprovat per la Conselleria, i els
pares se senten desorientats i veuen que els seus fills no estan pedagògicament ben
atesos.
En vista d'aquesta situació, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Sagunt proposa
al Ple de la corporació que se sol.licite a l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Ciència:
Que s'estudie la modificació d'aquest apartat de l'Ordre pel que fa a la substitució
del professorat per altres membres del mateix centre.
Que fins que això es porte a terme, la Conselleria done les ordres corresponents
perquè a partir del quart dia que un mestre/a presente la baixa, s'envie als centres el
personal adient que cobresca aquesta absència."
Obert el torn d'intervencions, el Sr. ESPARZA vol aclarir que realment el que
s'està demanant és que la normativa sobre substitucions siga similar a la que hi havia en
anys anterior, que no s'haja d'esperar deu dies lectius perquè es procedesca a manar una

substitució, sinó que al quart dia es pot enviar des de Conselleria el substitut del
professor/a que estiga de baixa mèdica. Amb això no vol dir que en aquestes situacions
no s'atenguen els xiquets, en la majoria de col.legis de la nostra localitat hi ha més
professors que unitats de xiquets, però normalment aquests professors han d'atendre
altres feines, també importants.
La Sra. ALEPUZ considera que aquesta moció del Grup Socialista hauria d'haver
vingut com un punt de l'ordre del dia, ja que va ser proposada i aprovada pel Consell
Municipal dijous passat, i donava prou temps perquè s'inclogués. Considera que està
molt bé que es presente al Ple, ja que va ser un compromís del president del Consell
Municipal, però no entén per què ha de ser el Grup Socialista qui el presente.
El Sr. GARCÍA I FERRANDIS assenyala que els sindicats en la mesa sectorial
estan farts de tots aquests punts que es mencionen en la moció perquè porten molt de
temps reivindicant-los. Assenyala que l'administració és la primera en no aplicar la
LOGSE, principalment per no disposar dels mitjans suficients. Considera que no serveix
de res presentar aquesta moció quan al seu col.legi hi ha una professora de baixa des del
mes de juliol, i han esperat que hi hagueren 500 xiquets en el carrer perquè els serveis
territorials comencen a pensar si van a enviar un substitut. Explica que el CIPS va a
donar suport a aquesta moció, ja que tot el cos d'ensenyants està reclamant l'adopció
d'aquestes mesures.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar la moció amunt transcrita que ací es considera reproduïda a tots els
efectes.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. CORTÉS ha sentit que un caporal de la Policia ha estat destinat a l'IVAP
com a tutor dels policies que ha manat aquest Ajuntament i pregunta qui va a pagar
aquesta comissió de serveis, ja que segons els seus informes ho va a fer el mateix
Ajuntament. Assenyala que això agreuja el problema de la Policia que compta amb una
plantilla reduïda.
El Sr. PELAEZ manifesta en primer lloc l'estranyesa respecte a la utilització dels
llibres oficials en instituts del Port, editats a Catalunya i en català i destinats a
l'ensenyament d'alumnes que no són valencianoparlants, per la qual cosa mostra el seu
malestar al respecte i demana que s'hi adopte alguna mesura. En segon lloc, assenyala
que li preocupa les persones que no viuen al recinte antic i tenen necessitat d'accedir-hi.
El tercer prec que planteja és la solució d'una paret que hi ha en la connexió del c/
Palmereta amb el vial de la IV Planta en què es produeixen molts accidents. En darrer
lloc, sol.licita la gentilesa dels responsables de les àrees respectives a la contestació dels
precs plantejats.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN assenyala que aquests darrers dies ha saltat a la premsa
el tema del BIM, i per això vol fer un prec a l'alcalde. Tothom coneix en quines
circumstàncies es va crear el Consell Municipal de Premsa. Es va crear arran de la
prohibició de l'alcalde a la divulgació d'un comunicat de premsa dels grups de l'oposició,

cosa que donà lloc a la creació d'un Consell que regulara el més democràticament
possible el funcionament del Gabinet Municipal de Premsa i del BIM. Segons els
estatuts, qualsevol dels seus membres pot proposar la inclusió d'un tema determinat per a
la seua publicació, de manera que la competència d'incloure'l és del Consell, a part la
secció per als grups polítics, per als ciutadans, etc. Explica que arran del tema de la
planta de residus, l'alcalde va dir al responsable del BIM que publicara una carta la
redacció de la qual s'havia acordat per la totalitat dels membres assistents (la qual cosa és
falsa), i que la publicació de la carta dels grups de l'oposició depenia del seu contingut.
Aquesta situació no s'ha de tornar a repetir ja que és molt poc demòcrata. Assenyala que
en el Consell hi ha un representant del Grup Socialista -el Sr. Armero- que no hi assisteix
a cap reunió, tret de l'última en la qual sorgiren els problemes. Assenyala que el dia 28 de
setembre va rebre un ofici de la Sra. Pin, com a responsable del tema de la prestació
social substitutòria, on se li comunicà que un objector de consciència amb experiència en
el camp del periodisme s'incorporaria a les àrees de premsa, i que la incorporació era
efectiva. L'alcalde demanà un informe al director del Gabinet Municipal de Premsa sobre
les feines que podria exercir l'objector de consciència, en aquest informe es detallen les
tasques que ha d'efectuar, entre les quals s'esmenta l'arxiu i la introducció de dades a
l'ordinador, tasca que deixa molt a desitjar com a prestació social substitutòria. L'alcalde
comunicà a la Sra. Pin que les tasques que havia d'exercir l'objector podrien consistir en
la recopilació de tots els temes susceptibles d'intervenció social, per escrit i gràficament,
en l'àmbit local i comarcal, perquè els objectors de consciència realitzen efectivament una
tasca social substitutòria. Davant d'aquesta comunicació, la Sra. Pin retirà l'objector i el
va dur a Cultura. Proposa que es faça una relació dels treballs socials susceptibles de ser
realitzats pels objectors de consciència que no siguen substitució d'oficinistes. En un altre
sentit, assenyala que al mes de març el Ple de l'Ajuntament, per majoria, aprovà la
rectificació del Pla respecte a la qualificació de la zona nord del Port, passar-la de 4 a 3,
per la qual cosa demana que en el proper Ple aquesta rectificació es porte a aprovació.
Recorda que també hi havia una moció en què se li trametia a la Conselleria de Medi
Ambient l'informe complet que havia redactat la Direcció General de Protecció Civil
respecte a la interpretació que s'hauria de fer sobre les zones de seguretat al voltant de
les empreses d'alt risc, pregunta si hi ha hagut cap contestació i, si no, que se sol.licite a
la Conselleria de complir el que s'ha sol.licitat. En darrer lloc, pregunta per què el
"trenet" es guarda als dipòsits municipals.
El Sr. ALCALDE, en relació amb el tema del BIM, li contesta que quan el delegat
del Gabinet de Premsa li ensenya l'article que volien publicar li va estranyar enormement
el seu contingut, però que en cap moment arribà a oposar-se a la publicació, i manifesta
que encara avui no comprèn com han pogut publicar-lo. Així mateix, manifesta que en el
seu moment l'oposició demanà la màxima autonomia de l'equip de periodistes, i ha arribat
a una situació en la qual és ella la que diu en quina pàgina ha d'anar una informació o
altra, quins titulars, quines fotografies, etc. D'aquesta manera, s'ha passat a una situació
completament distinta a la que estava prevista, ja que ell mateix volgué contestar l'article
i no s'ho van permetre, i això va en perjudici de la informació del lector, ja que d'aquesta
manera es podia haver presentat la postura de l'oposició i la d'un socialista, que en
l'article no estava prou clara. Amb això espera que l'article que l'equip de govern té
preparat per al tema es puga publicar en el pròxim BIM o en algun altre per periòdic.
D'aquesta manera, arriba a la conclusió que és una utilització del BIM per part de
l'oposició, ja que no resulta imparcial al lector. Per aquest motiu, no arriba a comprendre

de què se'l pot acusar en aquesta ocasió i arriba a la conclusió que el BIM ja no és el
Butlletí d'Informació Municipal sinó que és el butlletí de l'oposició.
El Sr. GARCÍA I ORTÍN li diu a l'alcalde que ha fet una fotografia del BIM que
qualsevol paregut amb la realitat és pura coincidència. Assenyala que a ell li sorprèn que
s'atrevesca a fer aquest tipus d'acusacions. Assenyala que el director del Gabinet du un
sumari que fins aquesta passada edició s'ha reproduït exactament, tret dels articles que
posteriorment han inclòs, i per això de l'única cosa que es pot acusar a l'oposició és que
no hi haja pres mesures anteriorment davant d'aquesta situació. L'única intervenció, que
és el que marquen els estatuts, és la proposició de la inclusió d'un tema que era resposta
a una intervenció anterior del Sr. Tabarés respecte a la planta de residus.
El Sr. GIL recorda la petició en aquest Ple a la secretària perquè incloga uns
comentaris del Sr. Tabarés del Ple ordinari del mes de juliol, sobre el funcionament i
muntatge d'uns semàfors a la carretera de Sagunt al Port i una part de l'av. Hispanitat i el
Camp de Morvedre. Es deia que es posaven en ambre perquè produïen cues en moments
de molta circulació, i es criticava fins i tot que havia estat una de les grans inversions de
l'equip anterior.
Explica que les cues no les fan els cotxes sinó les persones, ja que, per exemple, a
l'Escola d'Aprenents, a l'hora d'entrada i d'eixida s'hi acumulen molts d'ells i una cosa
semblant s'esdevé als centres mèdics ubicats darrere d'aquesta escola, on les persones
majors no s'atreveixen a passar a causa del trànsit. Li demana que d'acord amb el projecte
existent es corregesquen els temps si cal, ja que si es produeix algun accident els
demanaran responsabilitats.
A l'alcalde li demana que els informe del que s'han gastat en propaganda, edictes,
etc., en els distints mitjans de comunicació, ja siga l'Econòmic, el Levante, etc.
El Sr. GARCÍA I FELIPE recorda a l'alcalde que en el Ple en què s'aprovà el
Conveni que subscrigueren l'equip de govern amb els treballadors, en la intervenció que
va fer ell en nom del CIPS deia que havien fet un conveni que era millorable, i que les
dues parts havien deixat coses per reflectir-hi. Recorda que l'equip de govern anterior
demostrà amb documents que no era obligació d'aquest Ajuntament pagar el deute social
i no obstant això l'equip actual el pagà, i ara es nega a complir un article d'aquest
Conveni.
La Sra. PIN, tot contestant el Sr. García i Ortín, li recorda que el tema de
l'objector de consciència s'aprovà en Ple, i per això ella l'únic que fa és complir un
conveni que se signà amb el Ministeri, del que ací es va aprovar. L'objector de
consciència és qui demana lloc. Reconeix que ella va cometre l'equivocació de pensar
que era periodista i que podria aportar alguna cosa al Gabinet de Premsa, però no va ser
així. Afegeix que segons el Conveni, ella és la responsable de les feines encomanades a
l'objector, i si el seu treball real no estava en les dependències municipals podia
produir-se algun problema.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, la presidència clou la sessió a les
vint-i-dues hores, de tot això, com a secretària, done fe.
ACOMPLIU-HO: L'ALCALDE

ANNEX A L'ACTA: INTERVENCIONS DEL PÚBLIC.
El president del Comitè de Treballadors de l'Ajuntament es refereix a l'article 11
del Conveni. En primer lloc vol matisar-li al Sr. García i Felipe que des del punt de vista
del Comitè el tema del deute social sí que era d'aplicació en l'administració local.
Assenyala que no és el mateix estar en l'oposició que en el govern municipal, ja que
concretament l'art. 11 del Conveni diu: "L'augment salarial serà l'oficial i així consta en la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i les restants normes d'aplicació per als empleats
públics d'administració de l'Estat". Afegeix que igual que el Comitè sabia el que estava
negociant el representant de l'equip de govern, hauria d'haver sabut què és el que estava
negociant, ja que no és qüestió d'interpretació sinó d'aplicació, i si en l'administració de
l'Estat han decidit pagar 5.139 pessetes en concepte de complement específic
independentment de l'augment salarial xifrat en el 5'7%, aquesta quantitat lineal també
s'ha de pagar a l'Ajuntament. Pretén que abans d'acudir a la via contenciosa
administrativa, l'alcalde aplique el Conveni amb la corresponent Resolució de l'alcalde i
que el Ple, com a màxim òrgan representatiu, es pronuncie en aquest aspecte.
Un altre ciutadà del públic li diu a l'alcalde que quan una persona té una
responsabilitat política i al seu torn representativitat administrativa, com és un alcalde, ha
de pensar una mica abans de dir les coses, perquè a més de desqualificar d'una forma
sorollosa, justificada o no, els membres de la corporació que representen els portaveus
dels distints partits, que al seu torn representen els ciutadans de Sagunt, no es poden dir
les coses que va dir en el BIM. Demana més responsabilitat en tots els sentits i en
qualsevol moment.
El Sr. ALCALDE li diu a aquest ciutadà que les declaracions que va fer en el BIM
van ser tal com han comentat, però les va fer telefònicament, ja que si les haguera fet
escrites ho hauria tingut més en compte i hauria utilitzat un altre vocabulari.
Una altra ciutadana comenta que el "Gran Sagunt Industrial" està agonitzant i
això és lamentable. Assenyala que es presenten molts projectes al Ple però cap arriba a la
seua fi, i que els empresaris que aposten per Sagunt finalment desisteixen ja que
sorgeixen molts problemes. Per això demana major coordinació.
Una altra ciutadana del públic assenyala que a ella, com a representant de l'APA
del Col.legi Villar Palasí, li hauria agradat rebre informació sobre els col.legis. Li
agradaria poder saber les obligacions que té un regidor d'Educació, per poder
preguntar-li els dubtes i els problemes que sorgesquen en relació amb el tema dels
col.legis. Pregunta quines són les competències dels assistents socials, i quins drets tenen
els ciutadans de Sagunt quan estiguen necessitats. En darrer lloc, pregunta per què no
s'ha informat el poble sobre la LOGSE.

Una altre ciutadà assenyala que s'han presentat diversos escrits sobre un extractor
o climatitzador instal.lat al c/ 3 d'Abril, i pregunta per què no s'hi han adoptat solucions
immediates.

