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ACTA  DE  LA  SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT  EN PLE  
EL DIA  25 DE MARÇ DE 2011 

NÚM. 03/2011  
 
REGIDORS ASSISTENTS 
 
Del Grup Partit Popular 
Sr. Enrique Crespo Calatrava 
Sra. Mª Isabel Miquel Marticorena 
Sr. Francisco E. Gimeno Miñana 
Sr. Francisco M. Izquierdo Moreno 
Sr. José Tamarit Vivó 
Sra. Amalia R. Wollstein Giménez 
Sra. Francisca Montoro Pajares 
Sr. José Bustamante Luna  
Sra. Alicia Calatrava Salvador 
Sra. Rosa Mª Pérez Jiménez 
Sr. Enrique Soler Marrahi 
 
Del Grup Partit Socialista Obrer Espanyol-Progressistes de Manises 
Sra.  Mª Fernanda Escribano Botet 
Sr.  Jesús Mª Borràs Sanchis, 13.25 hores, punt 5é de la sessió 
Sra.   Mª Mercedes Sancenón Latorre 
Sr. Álvaro Alfaro Belmonte 
Sr.  Antonio Gómez Gómez 
Sra.   Teresa Calabuig Noguera 
Sra.   Martine Chollou Vercher 
Sr.  Alfonso Carlos López Reyes 
 
Del Grup Esquerra Unida-Els Verds- Izquierda Republicana: Acord Municipal d’Esquerres i 
Ecologista  
Sr.  Jesús León Hidalgo  
 
Excusen la seua assistència: 
 Sra. Mª Desamparados Valldecabres Valls 
 
SECRETARI   
Sr.  Antonio Pascual Ferrer 
 
INTERVENTOR 
Sr.  Francisco Javier Biosca López 
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A Manises el 25 de març de 2011.  
 
A les 13,00 hores, es reuneixen en el saló de sessions de la Casa Consistorial les persones 
relacionades al marge, i és objecte de la reunió celebrar sessió ordinària de l'Ajuntament en Ple.  
 
Presideix la sessió el Sr. Enrique A. Crespo Calatrava, alcalde-president. 
  
Declarada oberta i pública la sessió, es procedeix a debatre els assumptes de l'ordre del dia, en 
els termes que a continuació s'expressa. 
  
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE FEBRER DE 
2011 
 
Repartit amb anterioritat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer 
de 2011, el president pregunta si algun regidor vol fer-hi alguna observació abans de la seua 
aprovació. No fent-se'n cap proposta, el Ple, per unanimitat, acorda aprovar l'acta en els termes 
en què es troba redactada, i la seua transcripció al Llibre Oficial d'Actes del Ple. 
  
 
2.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA: DECRETS DIGITALS 
DEL 371/2011 Al 645/2011 
 
En compliment del disposat en 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 mitjançant el sistema de firma electrònica numerades 
com decrets digitals del número 371 de 2011 al 645 de 2011 i el Ple, per unanimitat, acorda 
quedar assabentat de les esmentades resolucions.  
 
El Sr. Jesús León sol·licita que passe a estudi de la Comissió Informativa d'Hisenda el Decret 
529/2011.  
 
La Sra. Mª Fernanda Escribano sol·licita que es remeta a la Comissió Informativa d'Hisenda per 
al seu estudi, els Decrets 428, 629, 550, 571 i 587 i a la Comissió Informativa d'Urbanisme i 
Medi ambient els Decrets d'Alcaldia 467 i 544.  
 
 
3.-APROVACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'ÍLLA DE CASES DELIMITADA 
PEL CARRER DELS SANTS JUST I PASTOR, CARRETERA A LA FIRA DE 
MOSTRES  I  LÍNIA  5  DE METRO VALÈNCIA 
 
Vist l'expedient de referència i considerant:  
 
Que la roposta d'Estudi de Detall ha estat realitzada pel Sr. Román Lapeña Lapeña, amb la 
finalitat d'assenyalar noves alineacions així com ordenar el volum edificable de l'ílla delimitada 
pels carrers dels Sants Just i Pastor, carretera a  la Fira de Mostres i línia 5 de MetroValencia.  
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Que en la proposta d'Estudi de Detall consten els documents requeribles, tal com estableix l'art. 
80 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i l'art. 192 del Reglament 
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. A més es dóna compliment a l'article 48.4 del 
Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret del Consell 120/2006 
d'11 d'agost, en incorporar el preceptiu Estudi de Paisatge.  
 
Que ha estat tramitat l'Estudi de Detall de conformitat amb l'establit en l'art. 90 de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana. 
  
Que per part del regidor delegat accidental d'Urbanisme i Medi ambient s'ha sotmès el present 
Estudi de Detall a informació pública mitjançant Resolució 2011/191, de 26 de gener, i s'ha 
publicat anunci en el periòdic Levante de 4 de febrer de 2011 i en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana de 8 de febrer de 2011.  
 
En el període d'informació pública no ha estat presentada cap al·legació. 
  
Que correspon al Ple l'aprovació del present Estudi de Detall, de conformitat amb l'art. 22 de  la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit en la normativa vigent, i amb el dictamen de la 
Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi ambient, el Ple, per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER.- Aprovar l'Estudi de Detall de l'ílla delimitada pels carrers dels Sants Just i Pastor, 
carretera a la Fira de Mostres i línia 5 de MetroValència proposat pel Sr. Román Lapeña Lapeña.  
 
SEGON.- Que, prèvia remissió en suport digital de còpia diligenciada a la Conselleria 
competent en Urbanisme, es procedesca a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de 
la Província, així com, si escau, que es notifique la resolució als interessats, que faça esment dels 
recursos procedents i d'altres prevencions legals.  
 
 
4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL PER A LA CREACIÓ DE 
SÒL DOTACIONAL EN LA ZONA NORD DE MANISES 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Pla Especial per a la creació de sòl dotacional en la 
zona nord de Manises, i resultant:  
 
Que mitjançant acord de Ple de 5 d'agost de 2010 es va sotmetre a informació pública el Pla 
Especial per a la creació de sòl dotacional en la zona nord de Manises. Així mateix, juntament 
amb el Pla Especial es va procedir a exposar al públic l'Estudi d'Impacte Ambiental, Estudi 
d'Integració Paisatgística, així com l'Estudi d'Inundabilitat. 
  
Que anunci de l'exposició pública del Pla Especial és publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana de 10 d'agost de 2010. Així mateix, és publicat anunci en el periòdic Las Provincias 
del 24 de setembre de 2010.  
 
Que el Ple de l'Ajuntament de Manises, en sessió celebrada el 29 de desembre de 2010 va 
resoldre aprovar provisionalment el Pla Especial per a la creació de sòl dotacional en la zona 
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nord de Manises, i remetre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme, juntament amb els informes 
emesos, interessant la seua aprovació definitiva.  
 
Que la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en sessió celebrada el 23 de febrer de 
2011, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional 
Zona Nord de Manises, i establir que “Per al diligenciat d'aprovació definitiva i entrada en vigor 
mitjançant publicació de l'acord, s'haurà d'aportar una còpia completa del Text Refós aprovat per 
acord plenari en suport digital amb els textos en format word i els plànols en format pdf”.  
 
Que pel redactor ha estat presentat el document del Text Refós del Pla Especial per a la creació 
de sòl dotacional en la zona nord de Manises, fent constar l'informe de l'arquitecte municipal en 
el qual assenyala que “la documentació presentada s'ajusta a les determinacions establides en 
l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme, per la qual cosa estima que procedeix la seua 
aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Manises i la seua posterior remissió, amb la finalitat de 
procedir a l'aprovació i publicació de l'acord d'aprovació”.  
 
Que en allò  referit a les competències, l'art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, estableix que l'òrgan competent és el Ple.  
 
Per tot açò i d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi ambient, el 
Ple, per 18 vots a favor i una abstenció, acorda:  
 
Aprovar el Text Refós del Pla Especial per a la creació de sòl dotacional en la zona nord de 
Manises, i remetre'l a la Comissió Territorial d'Urbanisme, interessant que es procedisca al 
diligenciat d'aprovació definitiva i publicació de l'acord per a la seua entrada en vigor.  
 
L'abstenció correspon al regidor del grup Esquerra Unida Sr. Jesús León. 
  
La Sra. Mª Fernanda Escribano diu que en l'aprovació inicial de l'assumpte el grup PSOE-
Progressistes de Manises va optar per l'abstenció, però ara, a la vista dels informes aportats a 
l'expedient, vota a favor, entenent que aquest vot a favor ho és sempre que es complisquen els 
condicionants dels informes hi  incorporats.  
 
 
5.- PROPOSTA D'ACORD DE SUPORT INSTITUCIONAL A l'EMPRESA 
LAVACOLLA APARCAMENTS PER A l'OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ I+I 
 
A proposta de l'Alcaldia el Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió de l'assumpte de 
referència en l'ordre del dia de la sessió i pronunciar-se sobre el mateix, i adopta l'acord següent:  
 
La situació actual en què el nombre d'aturats i aturades s'incrementa de forma constant, fa 
necessari promoure accions encaminades a la creació d'empreses que siguen viables i generen 
ocupació.  
 
Vist que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per l'Ordre 54/2010 de 22 de desembre 
regula i convoca la concessió de subvencions de foment d'ocupació dirigida a emprenedors per a 
l'any 2011 (DOCV núm. 6430 de 3 de gener de 2011).  
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Vist que l'empresa Lavacolla Aparcaments obrirà un nou centre de treball a Manises que 
suposarà la creació de nous llocs de treball i tenint en compte que presenta el seu pla d'empresa 
validat pels tècnics de Promoció Econòmica, i  
 
Vists els informes de la coordinadora de Promoció Econòmica i Ocupació i de l'ADL d'àrea 
d'empreses respecte a l'empresa Lavacolla Aparcaments, respecte a la viabilitat del suport 
municipal perquè aquesta empresa obtinga la qualificació I+I.  
 
El Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb la proposta feta pel regidor delegat de Promoció 
Econòmica i Ocupació, per unanimitat, acorda:  
 
Primer: Recolzar institucionalment l'empresa Lavacolla Aparcaments perquè obtinga la 
qualificació I+I, en els següents termes:  
 
1) Personal tècnic per a l'assessorament continuat: l'equip del Centre de Promoció i 
Desenvolupament Municipal facilitarà la implantació en el territori d'aquesta nova empresa 
mitjançant:  

 
1.1.- La posada en contacte amb els diferents sectors d'activitat i associacions 
empresarials.  
1.2.- Mitjançant la tutoria continuada es pretén afavorir el desenvolupament de l'empresa 
i l'ampliació de serveis que, al seu torn, generaran nous llocs de treball.  
1.3.- Assessorament de l'ADL de l'àrea d'empreses per a aspectes com:  

• Accions d'innovació i competitivitat en el territori  
• Finançament: vies de finançament extern i subvencions  
• Contacte amb proveïdors  
• Acompanyament per a la gestió per a l'engegada de l'activitat empresarial 
(llicències, altes,…)  

1.4.- Assessorament de l'AEDL d'àrea d'ocupació:  
• Posar a la seua disposició persones aturades per a la selecció i contractació.  
• Orientació sobre els perfils més adequats per al desenvolupament de les funcions 
  de cada lloc de treball.  
• Orientació sobre subvencions a la contractació de col·lectius. 

2) Cessió de locals i infraestructures del Centre de Promoció i Desenvolupament Municipal:  
• Despatxos per a les entrevistes de selecció  
• Aula i mitjans didàctics per a la formació prèvia del personal  
• Sala de reunions i mitjans tècnics per al contacte amb altres emprenedors del municipi i la 

comarca  
3) Promoció i publicitat: difusió de l'empresa en els mitjans locals de comunicació de forma 

gratuïta:  
• Cunyes en la ràdio municipal  
• Article en la Gaseta municipal  
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QUANTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL SUPORT INSTITUCIONAL  
 
1) La quantificació de l'assessorament continuat de l'equip de Promoció Econòmica es 

realitza sobre la base del temps de dedicació de cadascuna de les persones per cada any 
2) La valoració dels immobles i mitjans tècnics es realitza sobre la base del valor de mercat 

dels espais utilitzats  
3) El valor benvolgut de la promoció i publicitat es realitza en relació amb els preus de 

mercat. 
 
CONCEPTE VALOR UNITAT VALOR ANY 
Assessorament tècnic 60€ /hora 4.700 € 
Immobles 100€ /sessió    700 € 
Promoció diversos 3.000 € 
TOTAL 8.400€ 
 
 
No obstant el descrit abans, que es tracta d'una estimació en virtut de les característiques i 
necessitats de l'empresa, es podrà ampliar la col·laboració i el suport amb l'objectiu final que 
l'empresa siga viable i s'incremente el nombre de contractacions. 
  
Segon: Donar trasllat a la Direcció territorial d'Ocupació- SERVEF de València als efectes 
oportuns.  
 
El Sr. Jesús León assenyala que la creació d'ocupació és el que volem tots, però cabria preguntar-
se per què hem d'assumir com a Ajuntament el suport a aquesta empresa en concret i per què no 
a unes altres, i d'altra banda, cap plantejar-se que ni l'empresa ni ningú es pot comprometre 
expressament al fet que els treballadors a contractar siguen de Manises, doncs açò seria fins i tot 
inconstitucional 
 .  
El Sr. Francisco Izquierdo aclareix que es tracta d'una empresa dedicada a pàrquings de llarga 
estada en aeroports que ha presentat una iniciativa concreta a Manises i ha estat assessorada per 
l'Agència de Desenvolupament Local per a canalitzar l'activitat com a iniciativa local d'ocupació 
perquè siga reconeguda com a tal per la Generalitat Valenciana.  
 
Durant el debat de l'assumpte i abans de la votació del mateix s'incorpora a la sessió el regidor 
del grup PSOE-Progressistes de Manises Sr. Jesús Borrás.  
 
 
6.- PROPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE EL PROBLEMA 
DEL TRANSPORT DEL PERSONAL SANITARI DEL CENTRE DE SALUT 
 
A proposta de l'Alcaldia el Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió de l'assumpte de 
referència en l'ordre del dia de la sessió i pronunciar-se sobre el mateix, i adopta l'acord següent:  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
Fa un parell de setmanes, el vehicle utilitzat pel personal sanitari del Centre de Salut per a 
atendre les urgències, es va avariar i pel que sembla la reparació és costosíssima. 
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Des de fa més de 15 anys, ha estat l'Ajuntament qui ha donat solució al tema dels trasllats del 
personal, en facilitar un vehicle al Centre de Salut.  
 
Tots sabem que la situació econòmica de l'Ajuntament és molt preocupant, però estem parlant de 
salut i davant açò, s'han de cercar solucions.  
 
En aquests moments la Sanitat del nostre poble, està controlada i gestionada per un ens privat 
(Sanitas) i per tant creiem que és la Generalitat, com a màxim responsable, qui ha de carregar 
amb les despeses d'aquest servei i se li ha d'exigir a la mateixa la solució del problema.  
La sanitat pública és un exemple d'atenció als ciutadans, i per tant necessita del màxim suport 
dels poders públics. 
  
Per tot l'anteriorment exposat, i de conformitat amb la proposició que presenten els grups polítics 
municipals (Partit Popular, PSOE-Progressistes de Manises i Esquerra Unida, el Ple, per 
unanimitat, acorda:  
 
Instar a la Generalitat perquè done solució a aquest problema i es faça càrrec d'aquest servei que 
és primordial per a la salut. 
  
 
7.- PROPOSICIÓ DEL GRUP ESQUERRA UNIDA SOBRE LA NECESSITAT DE 
PROCEDIR Al DESMANTELLAMENT GRADUAL DE LES CENTRALS NUCLEARS 
D'ESPANYA I INSTAR LA REVOCACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES 
PRORROGA DEU ANYS EL FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE 
COFRENTS 
 
A proposta del portaveu del grup municipal Esquerra Unida el Ple acorda per unanimitat ratificar 
la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia de la sessió i pronunciar-se sobre el 
mateix, i adopta l'acord següent:  
 
El portaveu del grup municipal Esquerra Unida informa al Ple de la referida proposició, en què, 
després d'una exposició de motius, proposa al Ple l'adopció d'acord mitjançant el qual se sol·licite 
al govern d'Espanya:  
 
1.Que procedisca al tancament de les centrals nuclears existents en el país, als seus respectius 
venciments del cicle ordinari de vida o que s'ha previst originàriament, mitjançant la substitució 
de l'energia atòmica per unes altres molt menys perilloses per a la salut i la vida humanes, com 
per exemple, les renovables.  
 
2. Que revoque la recent decisió per la qual es prorroga, per deu anys, la vida de la central 
d'energia nuclear de Cofrents.  
 
Després de les intervencions dels diferents grups municipals, se sotmet a votació una esmena que 
presenta el grup municipal PSOE-Progressistes de Manises, que resulta aprovada per 19 vots a 
favor i un vot en contra, per la qual cosa el Ple, desestima la proposta del grup Esquerra Unida, i 
adopta l'acord proposat en l'esmena aprovada, que és del següent tenor literal:  
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Primer: Que el Consell de Seguretat Nuclear elabore els estudis, informes o proves necessàries 
complementàries quant a l'afectació davant riscos sísmics, o d'inundacions, en definitiva, 
possibles catàstrofes naturals i el seu impacte en la central nuclear de Cofrents, davant la 
pròrroga de vigència de la mateixa.  
 
Segon: Traslladar el present acord al Govern d'Espanya, a la Generalitat Valenciana i al Consell 
de Seguretat Nuclear. 
 
El vot en contra correspon al regidor del grup Esquerra Unida senyor Jesús León, qui expressa, a 
més, la seua disconformitat amb el sistema d'adopció de l'acord, ja que opina que hauria de 
votar-se la proposta d'aquest grup amb independència de la moció presentada, doncs de no ser 
així s'està privant de la iniciativa a aquest regidor i que conste en acta la seua proposta.  
El secretari informa que el procediment és el seguit en altres ocasions, i que la votació d'una 
esmena a la totalitat implica el pronunciar-se simultàniament sobre la proposta inicial i l'esmena 
presentada, de manera que en adoptar-se l'esmena es rebutja la proposta inicial.  
 
Durant el debat previ va intervenir el Sr. Jesús León defensant que l'alternativa energètica són les 
energies renovables, i que un país pot funcionar sense instal·lacions nuclears, com ho fa per 
exemple, Itàlia, que no té en el seu territori aquest tipus d'instal·lacions.  
 
La Sra. Mª Fernanda Escribano assenyala que comprar l'energia nuclear a altres països no és una 
solució tan senzilla, ja que cal fer-se càrrec també dels residus nuclears i del seu tractament; el 
problema té una dimensió internacional sobre la qual ha d'haver-hi un consens ben estudiat. No 
estant conformes amb la proposta, els membres d'aquest grup presenten una esmena a la totalitat 
i proposen un acord alternatiu, encara que estan oberts al fet que s'afegesca a la nova proposta la 
sol·licitud que l'Estat introduesca ajudes per a la implantació de les energies alternatives. 
  
El Sr. Francisco Izquierdo, pel grup municipal Partit Popular, diu que Espanya no està preparada 
en aquests moments per a prescindir de l'energia nuclear, i cal tenir en compte també que els 
altres tipus d'energia també comporten els seus efectes nocius, com l'emissió de CO2 a 
l'atmosfera, etc. 
 
El Sr. Jesús León manifesta el seu rebuig a l'esmena i diu que no pot recolzar-la per elemental en 
els seus plantejaments i perquè no pot substituir a la proposta presentada per Esquerra Unida. 
 
 
8.- MOCIONS. Assumptes no inclosos en l'ordre del dia sobre els quals haja de pronunciar-se el 
ple per raons d'urgència. 
  
No va haver-hi assumptes que tractar per raons d'urgència.  
 
 
9.- PRECS 
 
Obert el torn de precs , no se'n  formulen .  
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10.- PREGUNTES 
 
Obert el torn de preguntes, es fan les següents:  
 
10.1.Preguntes que presenta per escrit el regidor portaveu del grup Esquerra Unida Sr.  Jesús  
León 
 
El Sr. León presenta escrit al Ple en el qual fa les preguntes següents:  
 
"Mitjançant conveni subscrit amb la Diputació Provincial de València, de data 13 de febrer de 
2001, es va procedir a la construcció i explotació de l'ecoparc de Manises.  
 
En aquest conveni, l'Ajuntament de Manises es compromet, entre altres obligacions a "aprovar 
una Ordenança marc reguladora de l'ús de l'ecoparc", segons la clàusula TERCERA, pàgina 4 del 
conveni.  
 
D'altra banda, en la clàusula SETENA, es contempla que la durada del conveni serà de 7 anys, 
una vegada inaugurades les instal·lacions de l'ecoparc, amb una pròrroga d'un any,  si no avisa 
una part a l'altra sobre la seua voluntat de no prorrogar el mateix.  
 
Des del començament del funcionament de l'ecoparc, es va procedir a exigir als usuaris la 
presentació del Document Nacional d'Identitat amb caràcter previ a l'ús de les instal·lacions, de 
tal manera que en el supòsit de no presentar el mateix, i acreditar el seu titular el domicili a 
Manises, se li impedia l'accés a l'ecoparc, i consegüentment, la possibilitat de dipositar en el 
mateix els residus de què fóra portador.  
 
A la vista de totes aquestes circumstàncies, el regidor que subscriu, considera necessari que se li 
done resposta a les següents preguntes:  
 
1.- Segueix en vigor el conveni a data de hui? 
2.- S'ha arribat a aprovar l'Ordenança reguladora de l'ecoparc? (En cas afirmatiu, se me'n pot 

lliurar una còpia? 
3.- En el cas que no existisca ordenança, sobre la base de quina resolució s'exigeix la presentació 

del Document Nacional d'Identitat per a usar l'ecoparc? 
 
El Sr. Francisco Gimeno, regidor delegat accidental de l'Àrea d'Urbanisme i Medi ambient, 
respon que existeix el conveni citat i que el Document Nacional d'Identitat s'exigeix sobre la base 
de les normes reguladores de funcionament de l'ecoparc, amb la finalitat de comprovar que els 
ususarios de les instal·lacions són residents a Manises.  
 
No havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14 
hores i 15 minuts i com a secretari general , en done fe.  
 
          L'alcalde,                                                                                                       El secretari 
 
 
Enrique Crespo Calatrava                                                                            Antonio Pascual Ferrer  
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