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A Manises, el 29 de gener de 2010.
A les 13,00 hores, es reunixen en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial les persones
relacionades al marge, sent objecte de la reunió celebrar sessió ordinària de l'Ajuntament Ple.
Presidix la sessió el senyor Enrique A. Crespo Calatrava, alcalde-president.
Declarada oberta i pública la sessió, es procedix a debatre els assumptes de l'Ordre del Dia, en
els termes que a continuació s'expressa.
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE 27 DE
NOVEMBRE DE 2009 I 29 DE DESEMBRE DE 2009
Repartits amb anterioritat els esborranys de les actes de les sessions ordinàries
celebrades el 27 de novembre de 2009 i el 29 de desembre de 2009, el president pregunta si
algun regidor vol fer alguna observació a les mateixes abans de la seua aprovació.
El senyor Jesús León assenyala que en la pàgina 49 de l'acta de 29 de desembre, en el
punt 9 de l'ordre del dia, no s'especifica el sentit del vot d'Esquerra Unida, encara que parega
deduir-se per referència als assistents.
La Sra. Ma. Fernanda Escribano sol·licita la rectificació de l'error existent en la pàgina
37 de l'esborrany de l'acta de la sessió de 29 de desembre al referir-se al terme “gestió
urbanística”. D'altra banda, hauria d'especificar-se, en la pàgina 48, que l'esmena presentada
en el punt 8 de l'ordre del dia consistix en el text de l'acord institucional a què arriben per
consens els grups polítics, i en la pàgina 54, en la pregunta 12.4 es va preguntar concretament si
les obres de Faitanar es van parar a conseqüència d'un informe de Patrimoni, cosa que no figura
en la pregunta.
No fent-se altres correccions ni aclariments a l'acta referida, el Ple, per unanimitat,
acorda aprovar l'acta en els termes en què es troba redactada, amb les correccions indicades, i la
seua transcripció al Llibre Oficial d'Actes del Ple.

2. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DE LA 1.598, A LA 1.608
DE 2009 I DE LA 1 A LA 5 DE 2010 I DELS DECRETS DIGITALS 1.147 A 1.210 DE
2009 I 1 A 100 DE 2010
En compliment del que disposa l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, de 28 de novembre de 1986, l'Alcaldia-Presidència
dóna compte al Ple de les resolucions adoptades que són les compreses entre els números 1.598
i 1.608 de 2009 i 1 a 5 de 2010, així com de les resolucions adoptades per mitjà del sistema de
firma electrònica numerades com a decrets digitals del número 1.147 a 1.210 de 2009 i 1 a 100
de 2010 i el Ple, per unanimitat, acorda quedar assabentat de les mencionades resolucions.
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La senyora Ma. Fernanda Escribano sol·licita que el Decret Digital 1.177 passe a estudi
de la Comissió Informativa d'Urbanisme, i la Resolució 1.608 a la d'Hisenda.

RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ CONTRA L'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS CENTRES MUNICIPALS DE
CONVIVÈNCIA DE JUBILATS I PENSIONISTES I ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
3.

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d'octubre de 2009, va
aprovar inicialment la modificació del Reglament dels centres municipals de convivència de
jubilats i pensionistes, i queda redactada en els termes següents:
Disposició addicional.- La Presidència de la Junta de Govern dels centres municipals de
convivència de jubilats i pensionistes serà exercida preceptivament per un soci amb residència
oficial en el municipi de Manises.
El Sr. Eladio Noheda Blasco, DNI 4495794-F, veí de Quart de Poblet, soci del Club
municipal de convivència Sant Jeroni, en escrit R/E núm 2009014664 de 27 de novembre,
presenta reclamació contra la modificació del Reglament dels centres municipals de
convivència de jubilats i pensionistes i sol·licita la seua revocació que fonamenta en els
raonaments següents:

 Per resultar perjudicial en els seus drets als jubilats i pensionistes del barri de Sant
Jeroni amb residència en el municipi de Quart de Poblet .


No respectar principis bàsics de la Constitució espanyola com són el dret a ser
elector i elegible a qualsevol òrgan de qualsevol institució o ens.

Al municipi correspon, entre altres matèries, de conformitat amb el que preveu l'article
25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, la prestació dels serveis socials
que, d'acord amb el que disposa l'article 26.1 c) de l'esmentat text legal, és d'obligada prestació
per als municipis amb població superior a 20.000 habitants.
La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la que es regula el
Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en l'article 6.1 b) atribuïx a
les administracions locals la titularitat i gestió dels programes dels Serveis Socials Generals,
entre altres, el programa de convivència.
L'Ajuntament de Manises, en qualitat d'Administració pública de caràcter territorial,
dins de l'esfera de les seues competències i de conformitat amb el que preveu l'article 4.1 a) de
la Llei de Bases de Règim Local, va aprovar el Reglament dels clubs municipals de
convivència de jubilats i pensionistes. En l'article 11 establix que la condició de soci s'acredita
per mitjà de la Targeta Municipal de Majors expedida pel Departament de Serveis Socials a
sol·licitud de l'interessat, i acompanyar, entre altres documents, el volant d'empadronament que
acredite la condició de veí del municipi de Manises.
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La presidència dels clubs de convivència té, entre altres atribucions, com es contempla
en l'article 26 del Reglament dels clubs municipals de convivència de jubilats i pensionistes, la
representació del centre, especialment en els actes oficials en les activitats recreatives, culturals
i de cooperació i en tots aquells actes que comporten la representació dels usuaris.
Vist l'anterior i de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de
Benestar Social, el Ple, per 12 vots a favor, 1 vot en contra i 8 abstencions, ACORDA:
Primer.- Desestimar la reclamació formulada pel Sr. Eladio Noheda Blasco, DNI
4495794-F, veí de Quart de Poblet, soci del club municipal de convivència Sant Jeroni, contra
l'acord de l'Ajuntament en Ple adoptat en la sessió ordinària del dia 30 d'octubre del 2009,
aprovant inicialment la modificació del Reglament dels clubs municipals de convivència de
jubilats i pensionistes, fonamentat en els motius següents:
1r El club municipal de convivència de jubilats i pensionistes Sant Jeroni, ubicat en el
barri del mateix nom, no és un centre social de caràcter mancomunat. L'Ajuntament de Manises
atesa la seua singularitat va atorgar, amb caràcter excepcional, la Targeta Municipal de Majors
als jubilats i pensionistes veïns de Quart de Poblet, perquè pogueren fer ús dels serveis
municipals que es presten en el mateix.
2n La modificació reglamentària, a l'establir que la presidència dels clubs de
convivència de jubilats i pensionistes siga exercida preceptivament per un soci amb residència
oficial en el municipi de Manises, el que ve és a reforçar el dit càrrec, atés el caràcter
representatiu que ostenta.
3r La modificació reglamentària no restringix el dret dels socis a participar com a
electors i elegibles en els processos electorals dels clubs municipals de convivència de jubilats i
pensionistes. Prova d'això, és que veïns de Quart de Poblet, socis del club de convivència Sant
Jeroni, formen part de la candidatura proclamada per la Junta Electoral, que ha concorregut a
les eleccions en el mencionat centre social.
Segon.- Elevar a definitiva la modificació del Reglament dels clubs municipals de
convivència de jubilats i pensionistes.
Tercer.- Comunicar-ho als interessats, i traslladar-ho al Departament de Serveis
Socials, als efectes procedents.
El vot en contra correspon al regidor del grup EUPV, senyor Jesús León; les abstencions
corresponen al grup municipal PSOE-Progressistes de Manises.
En el debat previ es van produir les intervencions següents:
El senyor Jesús León, per EUPV, diu el següent:
El problema suscitat amb la reclamació del veí de Quart de Poblet contra la modificació
dels estatuts dels clubs municipals de convivència de jubilats i pensionistes de Manises per la
que s'exigix al soci del club que per a ser president del mateix ha de ser veí de Manises, encara
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que sí que se li permet formar part de la seua junta directiva, ha de plantejar-se al meu
entendre des de dos perspectives:
Perspectiva u:
1.- Cal comprovar si l'aspirant a president és soci del club municipal de convivència amb tots
els drets o excepcionalment, amb només alguns d'ells, segons els estatuts.
2.- Si els estatuts no distingixen entre socis diguem ordinaris -amb tots els drets- o honorífics,
posem, per exemple, que només disfruten d'algun o alguns drets, caldria concloure que on el
reglament no distingix no hem de distingir.
3.- Per tant, si es tracta d'un soci comú o ordinari, com és el cas, ja que no existix més que una
classe de socis, és a dir, amb tots els drets derivats del reglament dels clubs municipals de
convivència; a pesar que es residisca en una altra població diferent de la de Manises i no es
trobe empadronat en el municipi titular del club de convivència, considere que ha de poder
optar a la presidència del club en igualtat de condicions amb els altres socis. Per això, el
reclamant tindria dret a ser president del club si és triat per a esta funció. Caldria considerar que
el reglament no pot reconéixer i negar simultàniament un dret a una persona per la mateixa raó
del lloc de la seua residència. A més, se li ha entregat la targeta municipal de majors, que és
l'únic requisit per a ser soci del club, segons l'article 11, si bé este veí incomplix l'apartat c)
"volant d'empadronament", que ha d'entendre's que de Manises, no de Quart de Poblet, ja que
cap intervenció existix d'este Ajuntament en el Reglament que regula el club de convivència.
Si posem este article 11 en relació amb el 12 i sobretot amb el 14: "drets i deures dels
socis", en l'apartat g) del qual se'ls permet participar com a elector i elegible en els processos
electorals del centre", sense cap excepció; estem davant d'una contradicció terminològica
insalvable i caldria optar per allò més favorable al ciutadà interessat.
Perspectiva dos:
L.- Si ens atenim que el municipi és una Administració pública de caràcter territorial (article 41 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, i sobretot, a la previsió continguda
en l'article 12 de la mateixa llei que diu: "El terme municipal és el territori en què l'Ajuntament
exercix les seues competències", podríem trobar-nos amb una actuació afectada de nul·litat
radical.
2.-En este sentit cal citar la sentència del Tribunal Suprem de 22 d'octubre de 1985, RJ 4861,
que diu: En la mesura que el terme municipal és el territori on vàlidament poden exercitar-se
les potestats municipals, s'afirma que el municipi no pot projectar les seues potestats més enllà
d'eixe territori. És el límit territorial sobre el qual l'Ajuntament exercix les seues competències.
Semblant actuació seria nul·la de ple dret per incompetència manifesta de la corporació, perquè
per tal es té la competència "racione loci".
3.- Esta conclusió, no obstant això, caldria matisar-la, si l'actuació municipal extraterritorial es
desenrotlla amb la col·laboració d'un altre municipi, la qual cosa no és el cas, ja que no hi ha
mancomunitat entre els municipis de Manises i Quart de Poblet per a la gestió d'este club de
convivència.
4. Per consegüent, en conclusió, no és que no es produïsca discriminació respecte al reclamant
(ja hem vist en la perspectiva u que sí que es produïa al ser un soci igual als altres amb el
reglament en la mà), sinó que l'Ajuntament de Manises no pot legislar o aplicar un reglament
fora del seu terme físic municipal estricte, excepte, insistim que existisca el pertinent conveni
per a la formalització d'una mancomunitat de municipis tal com es contempla en l'article 44 de
la Llei de Bases de Règim Local mencionada.
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Per tot el que exposa:
Este regidor conclou que la desestimació del recurs podria comportar una apreciació
errònia de l'ordenament jurídic, per la qual cosa s'hauria:
A:
1) Bé iniciar-se immediatament conversacions oficials amb l'Ajuntament de Quart de Poblet,
per a subscriure un conveni de gestió mancomunada que donara cobertura a esta actuació
d'extraterritorialitat de l'Ajuntament de Manises;
2) o si no n'hi ha, procedir a una reforma dels estatuts, de manera que es configuraren en els
mateixos l'existència d'almenys dos tipus de socis del club municipal de convivència:
a) socis residents i empadronats en el municipi de Manises, amb tots els drets reconeguts
expressament, i
b) socis a qui es podria denominar, per exemple, d'honor, que disposarien d'uns drets
limitats: no poder ser presidents del club.
B.- Si es procedix simplement a la desestimació del recurs o reclamació, podria donar-se el
supòsit que els tribunals pogueren decidir favorablement la tesi del recurrent.
C- Com este regidor va votar en el Ple corresponent a favor de la modificació dels estatuts, en
este moment em veig en la necessitat de rectificar la meua posició en la mesura que siga
possible; és a dir, considerar que la desestimació de la reclamació no és procedent, llevat que es
deixe sobre la taula la resolució per a la seua millor anàlisi per al pròxim Ple, i si és el cas,
s'inicien conversacions amb l'Ajuntament de Quart de Poblet, a fi de subscriure un conveni que
done suport jurídic a l'actual situació (per exemple, constituir una mancomunitat). O si no n'hi
ha, que es recórrega a la reforma proposada en l'apartat a d'este escrit, quant a la creació de dos
o més classes se socis, atés que, de moment, i en la confiança que el trellat predomine en este
problema, descarte el plantejament que l'Ajuntament de Manises es limite a complir la legalitat
vigent i derogue tot dret derivat del club de convivència per als no residents en el seu terme, tal
com obliga la llei de Règim Local.
La senyora Ma. Fernanda Escribano, pel grup PSOE-Progressistes de Manises, diu
que en el seu moment este grup va recolzar la modificació, però en estos moments té dubtes
sobre l'assumpte, per la qual cosa seria convenient un informe jurídic sobre el cas que aclarira,
si la situació actual és correcta; a falta d'este informe, el grup optarà per abstindre's.
La senyora Amalia Wollstein, regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social,
manifesta que en el seu dia se'ls va donar als veïns de Quart la targeta amb caràcter
excepcional, però es considera que el càrrec de president, per la seua especial representativitat,
ha de quedar reservat a un veí de Manises. No podien tindre la targeta Platí, però se'ls va donar
perquè pogueren participar en el Centre; el criteri de la Regidoria està clar i la proposta es
manté.
El senyor Jesús León assenyala que la qüestió de fet està clara des del punt de vista
polític, però la situació hauria d'estar clara jurídicament, perquè podria haver-hi un
pronunciament judicial contra la Corporació.
La senyora Ma. Fernanda Escribano insistix en la necessitat de l'informe jurídic i que
no es perjudiquen els usuaris de Quart de Poblet.
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El Sr. alcalde, senyor Enrique Crespo, afirma que en el Consell de Majors no va
haver-hi problema a entendre la situació; tampoc n'hi ha en l'informe jurídic que ja figura en
l'expedient. Sempre hem intentat beneficiar el barri de Sant Jeroni amb multitud d'inversions i
en benefici de tots els seus habitants; el Centre Social del Barri de Sant Jeroni és mantingut per
l'Ajuntament de Manises al 100 per 100, i el Centre de Convivència estén els seus beneficis als
usuaris empadronats en Quart, però els avantatges no poden fer-se extensius a tots els
assumptes, com este de la Presidència del centre de convivència. Si açò ho tenim clar,
l'Ajuntament ha de mantindre el criteri seguit.

PROPOSICIÓ DEL GRUP PARTIT POPULAR SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE
L'AIGUA A ESPANYA I EN LA COMUNITAT VALENCIANA
4.

El model social, econòmic i ambiental, és a dir, el nostre medi ambient, el nostre
paisatge i la generació d'ocupació i oportunitats de futur de la Comunitat necessita
d'aportacions externes d'aigua per a garantir la seua sostenibilitat. Més de 180.000 ocupacions
depenen del transvasament Tajo-Segura. De la mateixa manera, amb el transvasament de l'Ebre
en marxa es crearien 50.000 ocupacions directes en l'execució de les obres i altres 250.000
ocupacions que, hui es troben en situació d'incertesa, es consolidarien plenament.
Les actuacions de gestió de la demanda, estalvi, eficiència i reutilització de l'aigua són
prioritàries per al nostre territori, però no són suficients per a garantir la nostra agricultura i el
nostre futur.
La Comunitat Valenciana és conscient dels problemes que en matèria hídrica tenen
altres territoris d'Espanya que requerixen una solució per part del Govern Central.
La falta d'una Autoritat Nacional de l'Aigua està provocant enfrontaments per l'aigua
entre els distints territoris d'Espanya que es van accentuant amb el pas del temps i que pot
provocar situacions irreversibles.
Per tot quant antecedix, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, ACORDA:
Mostrar el nostre suport i adhesió a la Declaració Institucional sobre “la problemàtica de
l'aigua a Espanya i en la Comunitat Valenciana, que va ser aprovada pel Ple del Consell de la
Generalitat Valenciana en data 7 de gener del 2010, així com a l'Acord de la Junta Directiva de
la Federació de comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (FECOREVA) de 12 de
gener del 2010, i en conseqüència de tot això:
1r.- Sol·licitar al president del Govern, la convocatòria d'una conferència de presidents
autonòmics, perquè s'aborde en profunditat la problemàtica de l'aigua en tot el territori
nacional, ja que va ser un punt no debatut en les dos últimes conferències, i que per tant puga
aconseguir-se un acord d'Estat que tinga com a eix el PHN de 2001, donant suport al Consell de
la Generalitat en esta iniciativa.
2n.- Que el Govern d'Espanya assegure a la Comunitat Valenciana, tal com sol·licita el Consell:
a) El manteniment del Transvasament Tajo–Segura d'acord amb les lleis que regulen en
l'actualitat esta transferència hídrica.
b) La defensa i tutela dels usuaris del Xúquer, d'acord amb la legislació i planificació vigent i
amb això el manteniment dels cabals que s'utilitzen en el riu Xúquer: l'aigua per al regadiu,
entre els que es troben els regadius i usos històrics, el transvasament Xúquer-Túria-Sagunt, tant
per a regadiu com per a abastiment de poblacions i ús industrial, així com el que s'està
construint per als usos prevists amb aigües sobrants del Xúquer al Vinalopó.

Página 7 de 16

c) La defensa i tutela dels usuaris del Segura, d'acord amb la legislació i planificació vigent i,
en concret, la dels usuaris del Baix Segura del Segura i la zona meridional d'Alacant.
d) La garantia d'execució del transvasament de l'Ebre per a la consolidació dels usos implantats
en les conques del Segura i del Xúquer amb el principi que qualsevol aportació externa no ha
de comprometre les possibilitats actuals i futures dels territoris de les conques cedents.
3r.- Instar a la Presidència Espanyola de la Unió Europea que promoga la incorporació a la
Directiva Marco de l'Aigua (2000/60/CE), del dictamen del Comité de les Regions de la UE
“Afrontar el desafiament de l'escassetat d'aigua i la sequera en la Unió Europea”, aprovat en
2008 en el que es proposa juntament amb les mesures d'estalvi, eficiència i reutilització, les
corresponents a les infraestructures de subministrament addicional com els transvasaments i els
embassaments, per a solucionar els problemes d'escassetat.
En el debat previ es van produir les intervencions següents:
El senyor Jesús León, pel grup EUPV, diu:
La moció presentada comença dient que "la Comunitat Valenciana, necessita
d'aportacions externes d'aigua per a garantir la seua sostenibilitat". El que considere cert.
Contínua dient l'escrit que "...les actuacions de gestió de l'aigua, quant a la demanda,
estalvi, eficiència i reutilització de l'aigua, sent prioritàries per al nostre territori, no obstant
això, no són suficients per a garantir la nostra agricultura i el nostre futur". Esta segona
afirmació, d'insuficiència d'aigua per a la nostra agricultura i el nostre futur, no obstant això, no
la considere del tot encertada, perquè, en realitat, entenc que per a l'agricultura, sí que hi ha
aigua suficient, i per al nostre futur, perquè dependrà en què es base el mateix. Si el futur es
basa a perseverar en la "bambolla immobiliària" que ha esclatat amb les conseqüències de tots
conegudes, efectivament, no hi ha aigua suficient, ni l'haurà en tota Espanya.
Si al contrari, es reconduïx l'economia cap a una idea molt més sostenible i eficaç, per
diversificada, i amb suport decidit en l'I+D+i (Investigació, més desenrotllament més
innovació) amb una millora decidida de l'àmbit educatiu; llavors, segur que tenim aigua
suficient, i si fóra, si és el cas, necessària, se'n porta més. En tot cas, d'este assumpte ha de
preocupar-se el Govern Central, que és el que té les competències en exclusiva, segons l'article
149, apartat 22 de la Constitució Espanyola i és per tant la seua obligació ineludible i així
caldria exigir-li-ho arribat el moment, siga quin siga el seu color polític.
"La Comunitat Valenciana és conscient dels problemes que en matèria hídrica tenen
altres territoris d'Espanya, que requerixen una solució del Govern Central". És cert que hi ha
estos problemes, més alguns creats addicionalment davant de l'escassa activitat interventora del
Govern Central (afegim nosaltres).
Es parla a continuació de "la falta d'una Autoritat Nacional de l'Aigua". Esta afirmació
no la puc compartir en el sentit legal, ja que ja he dit que es tracta d'una matèria que ha de
resoldre, obligatòria i exclusivament, el Govern de tot l'Estat, sense omissió o cap desistiment.
Quant a les propostes d'acord, dir:
A la primera: "Sol·licitar al president de Govern, la convocatòria d'una conferència de
presidents autonòmics, perquè s'aborde la problemàtica de l'aigua en tot el territori nacional":
crec que mai no està de més dialogar, però sempre que el Cap del Govern d'Espanya, actue amb
decisió i la necessària energia que li atorguen les àmplies facultats de què gaudix per a
solucionar els problemes de tot l'Estat, sense deixar-se arrossegar per les polèmiques
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interessades i moltes vegades egoistes i electoralistes de les autonomies, que han perdut en
molts casos el sentit de la responsabilitat amb oblit que elles també són Estat i han de
comportar-se com a tal, en la busca de solucions globals solidàries i cohesionadores.
A la segona: "Que el Govern d'Espanya assegure a la Comunitat Valenciana...":
a)"El manteniment del transvasament Tajo-Segura...": Este regidor ha de dir ben clar i
ben alt, que mai demanarà la derogació del transvasament del Tajo-Segura, mentre que no
s'assegure, prèviament, una altra solució substitutòria d'igual o major efectivitat per a abastir la
necessitats hídriques de la població i territoris actualment regats per este transvasament. Per
tant, mentre que no es done esta circumstància, haurà de mantindre's en les mateixes condicions
actuals. És el més just.
b) "La defensa i tutela dels usuaris del Xúquer,....". Este acord està inclòs en l'anterior
a), per consegüent, és innecessari, és pura reiteració a l'estar implícit en a).
c) "La defensa i tutela dels usuaris del Segura...".
És, així mateix, una reiteració d'apartat a), per tant, innecessari.
d) Es parla de "garantia del transvasament de l'Ebre...".Considere que este
transvasament només haurà d'executar-se prèvia acreditació fefaent quq és imprescindible per
al desenrotllament del territori valencià, la qual cosa dependrà de l'orientació que es done a la
seua economia, ja indicada anteriorment. Per això considere que no ha de ser inclòs en esta
moció, sinó deixar-ho per a més avant, és a dir, quan la necessitat siga provada i degudament
plantejada al Govern Central perquè este actue en conseqüència, és a dir, facilitant l'aigua
necessària a València i a qualsevol territori espanyol que estiga necessitat ella, sense
discriminació ni cap prejuí.
A la tercera proposta d'Acord: "Instar a la presidència espanyola de la Unió Europea que
promoga la incorporació a la Directiva Marco de l'Aigua (2000/60/CE), del dictamen del
Comité de les Regions de la UE". No veig per què no s'ha d'estudiar una probable i futura
necessitat de mesures addicionals en cas de sequera, la qual cosa actualment no sé sap si
succeirà, però es pot i s'ha d'estudiar perquè és millor previndre que curar. Estaria d'acord amb
esta proposta.
Per tot allò que s'ha exposat, si s'estima esta esmena al text, amb molt de gust votaria a
favor, en cas contrari, hauré de votar en contra, amb tots estos matisos.
La senyora Ma. Fernanda Escribano, pel grup PSOE-Progressistes de Manises,
presenta una esmena a la totalitat que planteja en els termes següents:
M. Fernanda Escribano Botet, portaveu del grup municipal PSOE-Progressistes de
l'Ajuntament de Manises, presenta la següent esmena a la Moció del Partit Popular relativa a la
problemàtica de l'aigua a Espanya i a la Comunitat Valenciana.
ESMENA
L'aigua és un bé essencial la regulació i planificació del qual en els rius intercomunitaris
és competència de l'Estat, segons establix l'article 149.1.22 de la Constitució Espanyola i, per
tant, el procés de planificació hidrològica no pot ser condicionat unilateralment per un Estatut
d'Autonomia.
Des de la remissió a les Corts Generals del projecte de nou Estatut d'Autonomia de
Castella-La Manxa, expressem la nostra frontal oposició a què este regule cap aspecte del
tranvasament Tajo-Segura per entendre, a més de no ser esta una competència autonòmica, que
qualsevol regulació unilateral per part de Castella-La Manxa, atenta de forma clara i directa
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contra els interessos dels valencians i valencianes i, de forma especial, contra els interessos de
determinades zones d'Alacant, però també contra els usuaris del Xúquer.
El 24 de setembre de 2008 i el 30 de setembre de 2009 van ser aprovades, pel Ple de les
Corts Valencianes, dos propostes de resolució presentades pel grup parlamentari Socialista, a
través de les quals s'instava al Consell de la Generalitat a defendre, amb totes les mesures al seu
abast, la continuïtat del tranvasament Tajo-Segura amb les actuals normes d'explotació, i la
seua oposició a la seua caducitat, així com qualsevol forma jurídica que establisca la reducció
progressiva de cabals o a la modificació de l'actual reserva hídrica en favor de la conca cedent
Castella-La Manxa.
L'estat actual de la tramitació de l'Estatut Castellà-Manxec, i la pretensió d'establir una
reserva hídrica de 6.000 Hm3, és una pretensió que els valencians/es no podem compartir. Els
interessos de la nostra comunitat fan que s'impose dir "no" a les pretensions de l'Estatut de
Castella-La Manxa, a més que la nostra veu, siga única i unànime.
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
1. L'Ajuntament de Manises expressa la seua defensa unànime de la continuïtat del
tranvasament Tajo-Segura amb les normes d'explotació actuals.
2. Expressem la nostra rotunda oposició a la caducitat del mencionat tranvasament, tal com es
va incloure en la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Castella-La Manxa, així com
qualsevol fórmula jurídica que poguera establir la reducció progressiva de cabals i a qualsevol
reserva hídrica en favor de Castella-La Manxa.
3. Instem al Consell de la Generalitat com a representant del poble valencià, a complir les
propostes de resolució expressades en l'exposició de motius d'esta moció, així com totes
aquelles que respecte d'això s'hagen adoptat en les Corts Valencianes.
4. Que el present acord siga remés a la Presidència de la Generalitat, així com a tots els grups
parlamentaris de les Corts Generals, Congrés i Senat i de les Corts Valencianes.
El senyor Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, assenyala que el portaveu
d'EUPV em diu que sí que hi ha aigua suficient per a l'agricultura; açò no és així, perquè hi ha
dèficit d'aigua, sobretot a Alacant (Vega Baixa) i a Múrcia; el que està clar és que ha d'haver-hi
una política nacional de l'aigua: això ho va fer en el seu dia (2001) el Partit Popular,
consensuant el Pla Hidrològic Nacional amb totes les forces polítiques. No obstant això, la
primera actuació del PSOE en el Govern va ser la derogació del transvasament de l'Ebre a la
Comunitat Valenciana, encara que podem comprovar que el Govern no s'oposa als altres
transvasaments de l'Ebre a altres regions, com per exemple, Catalunya i el País Basc.
Nosaltres volem una política nacional de l'aigua que hui no existix; no s'ha fet cap de les
dessaladores promeses en substitució del transvasament.
Per tant, respecte a l'esmena presentada, nosaltres proposem que siga una esmena
d'addició, és a dir, que sume les seues peticions a les nostres; no renunciem a la nostra moció,
que és recolzada per tots els regants de la comunitat Valenciana, i només votaríem a favor de
l'esmena si esta es transformara en una esmena d'addició, per contra votarem en contra de
l'esmena perquè creiem que l'esmena està continguda en la nostra pròpia proposta, que va més
enllà encara.
Sotmesa a votació l'esmena presentada, és desestimada per 8 vots a favor 12 vots en
contra (corresponents al grup Partit Popular) i 1 abstenció (corresponent al grup EUPV).
A continuació es va sotmetre a votació la proposició del grup Partit Popular, que va ser
aprovada per 12 vots a favor, i 9 vots en contra, i s'adoptà l'acord abans transcrit. Els vots en
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contra van ser emesos pels regidors dels grups PSOE-Progressistes de Manises i Esquerra
Unida del País Valencià.

5. MOCIONS:ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L'ORDRE DEL DIA SOBRE ELS
QUALS HAJA DE PRONUNCIAR-SE EL PLE PER RAONS D'URGÈNCIA
5.1.
MOCIÓ
DEL
GRUP
POLÍTIC
MUNICIPAL
D'EUPV
SOBRE
EMPADRONAMENT DELS IMMIGRANTS SENSE LIMITACIONS QUE NO ES
REGULEN PER LLEI
A proposta del regidor portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida el Ple acorda per
unanimitat declarar la urgència de l'assumpte de referència.
Després de breu debat sobre la conveniència de pronunciar-se o no sobre el fons de
l'assumpte, el senyor Jesús León, portaveu del grup EUPV, comunica al Ple que retira la moció
presentada amb la condició que s'explique en la corresponent Comissió Informativa per part
dels tècnics, si existixen o no restriccions en l'Ajuntament de Manises a l'hora d'empadronar els
immigrants en el sentit exposat en la moció, i es reserva este regidor el dret a presentar de nou
la moció, segons la informació que se'n facilite.

5.2. MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE
HUMANITÀRIA I D'EMERGÈNCIA PEL TERRATRÉMOL D'HAITÍ

AJUDA

A proposta de l'Alcaldia el Ple acorda per unanimitat declarar la urgència de l'assumpte
de referència i pronunciar-se sobre el mateix, i adopta l'acord següent:
El dimarts 12 de gener, el món sencer va quedar esglaiat al conéixer el desastre humà
patit a Haití, provocat per un devastador terratrémol de 7 graus en l'escala de Richter, que ha
arrasat unes quantes ciutats del dit país, inclosa la seua capital, Port-au-Prince.
Les duríssimes i commovedores imatges que ens arriben pels distints mitjans de
comunicació de les zones devastades pel terratrémol; de la desolació del poble haitià i de la
realitat a què s'enfronten en estos moments, parlen per si soles de la magnitud de la tragèdia i
de la necessitat d'ajuda urgent per a la supervivència dels afectats.
Escasseja a Haití el més bàsic per a la supervivència: aigua, menjar, i medicaments. No
hi ha electricitat ni telèfon. Tampoc hospitals, ni personal sanitari suficient per a atendre els
ferits que han sobreviscut al terratrémol.
Es donen xifres de 150.000 morts; més de 250.000 ferits; i 1,5 milions de damnificats,
xifres que encara poden variar, atés que davall les runes de les cases i edificis afonats, jauen
centenars de persones a l'expectativa que es realitzen les tasques de desenrunament pels equips
desplaçats a la zona enviats pels governs de distints països com Espanya.
Elisabeth Byrs, Portaveu d'OCHA (Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris)
ha assegurat que es tracta d'un desastre 'històric', i que mai l'ONU no s'havia enfrontat a un de
tal magnitud, superant inclús el derivat del Tsunami que va assolar Indonèsia l'any 2004.
Manises s'ha caracteritzat per ser, -i ho continua sent- un poble solidari, responent
sempre a les peticions d'ajudes d'emergència davant de situacions com la que travessa
actualment el poble Haitià, tant de manera individual com col·lectiva.
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Per tot això, de conformitat amb la proposta dels grups polítics municipals (PP, PSOEProgressistes de Manises i EUPV) el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Destinar la quantitat de 6.425,75 € a ajuda humanitària i d'emergència a favor dels
damnificats pel terratrémol d'Haití.
Segon.- L'ajuda o ajudes que es concedisquen per este concepte s'imputaran al concepte no
pressupostari 20061 del Pressupost municipal en què apareix consignat el saldo citat en
concepte de retencions practicades a treballadors de la Corporació que voluntàriament van
sol·licitar retencions de les seues retribucions per a destinar-les a fins socials, i requerirà la
prèvia determinació per part de l'Alcaldia dels beneficiaris de les indicades ajudes.
Prèviament a la votació el senyor Francisco Izquierdo, regidor Delegat de l'Àrea d'Hisenda i
Règim Interior, explica als assistents la variació haguda respecte a la proposta inicial sotmesa al
Ple que es referia a la consignació en la partida 48901-23110 del Pressupost de 2010 i que ha
estat substituïda per la que consta en l'apartat primer de l'acord adoptat.

5.3.
PROJECTE COMPLEMENTARI D'EXPROPIACIÓ PEL SISTEMA DE
TAXACIÓ CONJUNTA DE LES PARCEL·LES NECESSÀRIES PER A LA CREACIÓ
DE NOVES DOTACIONS MUNICIPALS EN LA ZONA NORD DE MANISES
A proposta de l'Alcaldia el Ple acorda per unanimitat declarar la urgència de l'assumpte
de referència, dictaminat per la comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, que no ha
pogut ser inclòs en l'Ordre del dia de la sessió, i pronunciar-se sobre el fons del mateix, i
adopta l'acord següent:
Vist l'expedient que se seguix en l'Ajuntament de Manises per a obtindre la servitud sobre
els terrenys compresos dins de l'àmbit del Projecte Complementari d'Expropiació pel
procediment de taxació conjunta de les parcel·les necessàries per a la creació de noves
dotacions municipals en la zona nord de Manises, i resultant que:
El Ple de l'Ajuntament de Manises, en sessió celebrada el 27 de juny de 2009, va procedir
a aprovar el Projecte d'Expropiació pel procediment de taxació conjunta de les parcel·les
necessàries per a la creació de noves dotacions municipals en la zona nord de Manises.
L'Ajuntament de Manises dins del Fons Estatal d'Inversió Local, desenvolupat per mitjà
del RD Llei 9/2008 de 28 de novembre i Resolució de 9 de desembre de 2008, ha procedit a
l'execució de les obres del Nou Col·lector Nord de Manises.
A fi de disposar dels terrenys pels quals discorria el nou traçat i poder executar-hi les
obres, l'Ajuntament de Manises va procedir a l'elaboració d'un Projecte d'Expropiació per mitjà
del sistema de taxació conjunta.
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S'ha detectat que en el projecte de taxació conjunta no es considerava la servitud
d'aqüeducte que es generava al passar davall la séquia existent en el P.K. 1 + 140 del traçat del
col·lector.
La normativa urbanística vigent és l'art. 187 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre,
Urbanística Valenciana, que ve desenrotllat per l'art. 434 del Reglament d'Ordenació i Gestió
Territorial i Urbanística.
Ha sigut redactat el Projecte Complementari d'Expropiació pel procediment de taxació
conjunta de les parcel·les necessàries per a la creació de noves dotacions municipals en la zona
nord de Manises, necessari per a dur a terme l'expropiació, que inclou el full d'apreuament de la
parcel·la, que haurà de ser notificada als presumptes titulars de la mateixa.
L'òrgan competent per a iniciar els procediments per a l'aprovació del Projecte
d'Expropiació és el Ple de l'Ajuntament.
En conseqüència, i de conformitat amb el que establix la normativa vigent, i el dictamen
favorable de la comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el Ple, per 12 vots a favor,
8 vots en contra i una abstenció, ACORDA:
PRIMER.- Sotmetre a informació pública el Projecte Complementari d'Expropiació pel
procediment de taxació conjunta de les parcel·les necessàries per a la creació de noves
dotacions municipals en la zona nord de Manises.
SEGON.- Ordenar la publicació del corresponent anunci d'informació pública pel termini d'un
mes, per mitjà de la seua inserció en el Butlletí Oficial de la Província de València, així com en
un diari no oficial dels de major circulació en la província, perquè els interessats puguen
formular-hi al·legacions i reclamacions referents a la titularitat o valoració dels seus respectius
drets.
TERCER.- Notificar als propietaris el full d'apreuament, advertint-los que disposen d'un mes
per a acceptar el full d'apreuament o rebutjar-lo i formular-ne el seu propi, així com indicar els
errors existents, quant a la titularitat dels immobles afectats.
QUART.- Remetre ofici al Registre de la Propietat, perquè informe de les finques registrades
afectades pel present Projecte d'Expropiació.
QUINT.- Advertir que contra el present acord, al ser un acte de tràmit, no pot interposar-se cap
recurs, de conformitat amb l'art, 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
Els vots en contra corresponen als regidors del grup PSOE-Progressistes de Manises;
l'abstenció, al regidor del grup EUPV.
La Sra. Ma. Fernanda Escribano fonamenta el vot en contra del grup municipal
PSOE-Progressistes de Manises en el fet de tractar-se d'una postura coherent amb el vot en
contra ja manifestat en el seu dia per este grup amb relació a este assumpte.
La Sra. Amparo Valldecabres, regidora delegada de l'Àrea d'Urbanisme i Medi
Ambient, dóna compte del contingut de la proposta, dient el següent: en el seu moment es va
imposar una servitud de 5 m2 per a passar per davall el col·lector, i no es va fer abans perquè
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no figurava en el Cadastre la séquia de Manises, sinó que apareixia amb la denominació de
séquia de Quart; amb la voluntat de reconéixer en tot el que fóra possible la séquia de Manises,
es va optar per firmar convenis amb ambdós séquies i evitar l'expropiació, ja que la
denominació del cadastre és la de séquia de Quart; el pas següent és firmar convenis amb
ambdós séquies, com s'ha fet en la resta d'encreuaments entre les séquies i el col·lector,
incloent-hi la séquia de Manises.
L'actuació amb què es troba l'Ajuntament és la següent: la séquia de Quart, per la
servitud de 5m2 sol·licita la reparació d'un tram de la mateixa séquia (vial) el que redunda en
benefici de la séquia i del municipi i el resultat és el condicionament d'un vial públic (carrer
Hort); per la seua banda, la séquia de Manises, per la servitud de 5m2 sol·licita 150.000 euros
per la servitud i 150.000 euros com a aval –és a dir, 50 milions de pessetes, o el que és el
mateix, 10 milions de pessetes per cada m2-, mentre que la valoració de la servitud realitzada
pels tècnics municipals és de 400 euros. Sent impossible arribar a un acord com es va arribar en
altres trams, s'ha arribat a la situació actual d'expropiació.
D'altra banda, cal dir que l'Ajuntament no és competent per a determinar la titularitat
dels immobles: en este cas de la séquia correspon al Jutjat del Civil; la directiva de la séquia de
Manises interposa un interdicte de paralització de les obres de tot el col·lector perquè els
ciutadans de Manises no li paguen 50 milions de pessetes per una servitud d'aqüeducte que ha
sigut valorada en 400 euros; a continuació, s'alça la suspensió ràpidament pel Jutjat (el dia 18
es rep la interlocutòria de suspensió de les obres i el 21 es rep l'alçament de la suspensió per
part del Jutjat; ens trobem davant d'una obra pública que redunda en benefici de tots els
ciutadans i que no pot estar a mercé de l'arbitrarietat d'uns interessos particulars. El que cal
plantejar-se és si els directius de la Comunitat de Regants de Manises estan representant
correctament els regants i si tenen en compte el bé del municipi a què pertanyen.

5.4.- COMPROMÍS D'ELABORACIÓ DE PLA D'ACCIÓ A PARTIR DELS
RESULTATS OBTINGUTS EN L'AUDITORIA AMBIENTAL PRÈVIA EN EL
MARCO DE L'AGENDA 21 LOCAL
El Ple acorda declarar la urgència de l'assumpte de referència i pronunciar-se sobre el
mateix i adopta l'acord següent:
La Diputació de València, mitjançant el Decret núm. 9487, de data 18 de desembre de
2009, de la Presidència de la Corporació, ha acordat aprovar la convocatòria per a la concessió
de subvencions a favor de les entitats locals de la província de València per al finançament del
Programa d'Auditories Ambientals (Agenda 21 Local).
Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 11, de 14 de gener de
2010 la indicada convocatòria, l'Ajuntament de Manises sol·licita la concessió de la indicada
subvenció, per a elaborar l'Auditoria Ambiental, en desplegament de l'Agenda 21.
Entre els requisits per a la sol·licitud de la subvenció, està el compromís, adoptat
mitjançant acord plenari, d'elaboració d'un pla d'acció, en una segona fase, a partir dels resultats
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obtinguts en l'auditoria, i de fomentar la participació ciutadana en l'elaboració del dit Pla
d'acció.
L'Ajuntament de Manises té com a objectiu per a l'any 2010 elaborar l'Auditoria
Ambiental en desplegament de l'Agenda 21, amb l'objecte de tindre una guia per a l'elaboració
d'un pla d'acció, que amb la participació de tots els col·lectius de Manises, permeta desplegar
les actuacions necessàries per a la millora ambiental de Manises.
En conseqüència, i de conformitat amb el que establix la normativa vigent, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Comprometre's a l'elaboració d'un pla d'acció, en una segona fase, a partir dels
resultats obtinguts en l'Auditoria Ambiental, i a fomentar la participació ciutadana en
l'elaboració del dit pla d'acció, en els termes sol·licitats en la convocatòria per a la concessió de
subvencions a favor de les entitats locals de la província de València per al finançament del
Programa d'Auditories Ambientals (Agenda 21 Local) aprovada per la Diputació de València.
El senyor Jesús León manifesta que vota a favor de l'acord perquè és precisament el
que este regidor pretenia que es fera i pel que ja va preguntar en anterior sessió si s'havia fet.
6.-PRECS
6.1. Prec que formula el regidor del grup Esquerra Unida, senyor Jesús León
El Sr. León manifesta que té coneixement que hi ha una resolució o acord sobre revisió
de preus del servei d'arreplega de fem, neteja i clavegueram així com d'un altre que es referix a
la reestructuració del servei d'arreplega, i prega que se li facilite informació sobre este tema.
La senyora Amparo Valldecabres, regidora delegada d'Urbanisme i Medi ambient, diu
que facilitarà informació sobre eixos aspectes en la Comissió Informativa.
6.2.Precs que formula el regidor del grup PSOE-Progressistes de Manises, Sr. Jesús
Borràs
El Sr. Borràs formula els precs següents:
1. Que se solucione el problema posat de manifest per un veí del carrer Sant Joan,
número 9, que es queixa que un contenidor de fem impedix o dificulta en gran
manera l'eixida des de la seua vivenda.
2. Que se solucione el problema del manteniment del rellotge de l'Església de Sant
Joan, ja que no marca correctament les hores i necessita de la deguda atenció.
Respecte a esta qüestió el Sr. Alcalde assenyala que és un problema que s'està
intentant resoldre i al que prompte se li trobarà solució.
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7.-PREGUNTES
Obert per la Presidència el torn de preguntes, se'n formulen les següents:
7. Preguntes que formula la regidora portaveu del grup PSOE-Progressistes de Manises
la Sra. Ma. Fernanda Escribano
1. Un determinat nombre de comerciants s'ha interessat per les raons que motiven que
la cafeteria de la part dels Filtres que està tancada es trobe també tancada i sense activitat. A
què es deu?
El senyor José Tamarit, regidor delegat de Mercats, respon que s'estan mantenint
reunions amb el titular per a veure de què forma es troba una solució a este problema.
2. En quin estat es troba el tema de la parada del Metro en el Poliesportiu?
La senyora empara Valldecabres, regidora delegada d'Urbanisme i Medi Ambient,
respon que s'està negociant amb la Conselleria perquè es trobe una solució al tema.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a
les 15 hores, i de tot això, com a secretari general done fe.

El Alcalde/L'alcalde

El Secretario/El secretari

Enrique Crespo Calatrava

Antonio Pascual Ferrer
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