
ACTA  DE  LA  SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT  
EN PLE  EL DIA  30 DE SETEMBRE  DE 2011 

NÚM. 12/2011 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
Pel grup Partit Popular 
SR. ENRIQUE A. CRESPO CALATRAVA 
SRA. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA 
SR. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO 
SR. FRANCISCO E. GIMENO MIÑANA 
SRA. AMALIA R. WOLLSTEIN GIMENEZ 
SR. JOSÉ BUSTAMANTE LUNA 
SRA. FRANCISCA MONTORO PAJARES 
SR. JUAN A. CASTILLO PEDRAJAS 
SRA. ALICIA CALATRAVA SALVADOR 
SRA. ROSA Mª PÉREZ JIMÉNEZ 
SRA. MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS  
 

Pel grup municipal socialista PSOE-Manises 

SR. JUAN CARLOS SANTIAGO CARRETERO    
SRA. MARÍA PILAR BASTANTE BENITO 
SRA. TERESA CALABUIG NOGUERA 
SR. FERNANDO VELARDE LÓPEZ 
SR. ANGEL GUTIÉRREZ LIÉBANA  
 
Pel grup APM-Compromís municipal 
SR.  JESÚS Mª BORRÀS  SANCHIS 
SR. ALFONSO CARLOS LÓPEZ REYES 
 
Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) 
SR. MANUEL GUTIÉRREZ LIÉBANA 
SRA. MARÍA PILAR GÓMEZ MARTÍNEZ (des de les 14.10 hores, punt 7) 
 
EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA: 
 
SECRETARI   
SR.  ANTONIO  PASCUAL  FERRER 
INTERVENTOR   
SR.. FRANCISCO JAVIER BIOSCA LÓPEZ 
 
D'ALTRES ASSISTENTS 
SR.  JUAN  LUIS BARELLES ADSUARA, director Oficina Pressupostària. 



 
A Manises, el 30 de setembre de 2011.  
 
A les 13.00 hores, es reunixen en el Saló de Plens de la Casa Consistorial els regidors 
que al marge es relacionen, amb l'objecte de celebrar sessió extraordinària del Ple de 
l'Ajuntament. 
  
Presidix la sessió el Sr.  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.  
 
Amb anterioritat a l'estudi dels assumptes, el Sr. alcalde indica al secretari que faça 
constar en l'acta el profund pesar de la Corporació per la defunció, el passat dia 11, de la 
regidora del grup Partit Popular Sra. Mª Desamparados Valldecabres Valls, fet pel qual 
va ser declarat dol oficial per dos dies en el municipi; al temps, prega a tots els 
assistents que guarden un minut de silenci en memòria de la regidora morta. Així ho fan 
les persones assistents al saló de Plens, i després d'això, es reprèn l'acte. 
  
 
1. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA VACANT DE REGIDOR PRODUÏDA 
PER DEFUNCIÓ DE LA SRA. MARIA DESAMPARADOS VALLDECABRES 
VALLS I DE LA SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE CREDENCIAL DE 
REGIDOR ELECTE PER A COBRIR EL LLOC VACANT 
  
Com a conseqüència de la defunció el passat dia 11 de setembre de la regidora de la 
Corporació Sra. Ma. Desemparados Valldecabres Valls, s'ha produït una vacant en el 
càrrec de regidor de l'Ajuntament, i és necessari per a cobrir aquesta vacant que la junta 
electoral competent expedisca la credencial corresponent al següent candidat de la llista 
presentada pel partit Popular en les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, en la 
qual la regidora morta ocupava el 4t lloc. 
 
Amb aquesta finalitat i de conformitat amb l'establert en la Instrucció de 10 de juliol de 
2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals el 
Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER.- Prendre coneixement de la defunció de la regidora Sra. María Desamparados 
Valldecabres Valls, que va concórrer a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011 
en la llista electoral del Partit Popular, ocupant el lloc número 4 en la llista de candidats. 
  
SEGON.- Sol·licitar de la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de regidor 
electe en favor del candidat a qui correspon cobrir la vacant produïda d'acord amb la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General, tenint en compte que l'indicat candidat era 
el Sr. Antonio Navarro Navarro, que ocupava el lloc número 13 de la llista electoral del  
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Partit Popular, lloc següent en ordre al de l'últim dels candidats d'aquesta llista que ha 
pres possessió en el càrrec; i sent que aquest candidat ha presentat la seua renúncia 
expressa al dret a cobrir la indicada vacant, sol·licitar de la Junta que expedisca la 
credencial a favor del següent candidat de la llista, que resulta ser el Sr. ALFREDO 
SOLER GUNA, que ocupa el número 14 en la llista de candidats.  
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Repartit amb anterioritat l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent a la 
sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2011, el president pregunta si algun regidor vol 
fer alguna observació al mateix abans de la seua aprovació.  
 
El portaveu del grup Esquerra Unida Sr. Manuel Gutiérrez assenyala que aquest grup no 
pot votar a favor de l'aprovació de l'acta perquè s'ha omès en la mateixa la motivació del 
vot del grup en els assumptes números 4 i 5, sense que pel que sembla, hagen raons que 
ho justifiquen.  
 
El Sr.  Juan Carlos Carretero, pel grup PSOE, assenyala que ha de fer-se constar que el 
membre designat pel grup socialista en el Consell Agrari Municipal és el  
No proposant-se cap altra rectificació, el Ple, per 11 vots a favor, 6 vots en contra, i 2 
abstencions, acorda aprovar l'acta en els termes que es troba redactada, introduint-hi 
prèviament les puntualitzacions abans referides, i s'acorda la seua transcripció al Llibre 
Oficial d'Actes del Ple.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups PSOE-Manises i EUPV; les 
abstencions corresponen als regidors del grup APM-Compromís Municipal.  
 
 
3.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA (de la 1592 a la 2240 
de 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'Ajuntament-
Presidència adóna al Ple de les resolucions adoptades mitjançant el sistema de signatura 
electrònica numerades com decrets digitals del número 1592 al 2240 de 2011 i el Ple, 
per unanimitat, acorda quedar assabentat de les esmentades resolucions.  
 
Pel grup Esquerra Unida el Sr. Manuel Gutiérrez sol·licita aclariment de determinats 
aspectes de les resolucions 2046 (sobre contractació de la Cafeteria del Pavelló 
Esportiu) i 2166 (subvencions a les AMPA). 
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El Sr.  Jesús Borràs, pel grup APM, sol·licita la remissió d'una sèrie de resolucions a les 
comissions informatives per al seu estudi:  
- a la Comissió de Territori i Medi ambient: 1617-1620-1739-2048-2090-2619 
 - a la Comissió d'Hisenda i Administració: 1606-1609-1610-1635-1647-1678-1744-
1750-1902-1948-1997-2091.  
 
 
4.-APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2010 
 
Vists els documents integrants del Compte General de l'entitat local corresponent a 
l'exercici 2010 format per la Intervenció municipal sobre la base dels comptes i estats 
dels diferents ens integrants d'aquella (Ajuntament i Fundació de Cultura i Joventut) una 
vegada remesos pel seu president.  
Resultant que, una vegada emés informe inicial preceptiu aprovatori per la Comissió 
Especial de Comptes d'aquesta Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2011, es 
procedix a la publicació de la seua exposició pública mitjançant anunci inserit en el 
BOP núm. 189 de data 11/08/2011. 
  
Resultant que, transcorreguts els 15 dies i 8 més no han estat plantejades reclamacions, 
objeccions o observacions per interessat sobre contingut del citat Compte General. 
  
Considerant allò previst per l'article 212, apartat 4t del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
el Ple, per 11 vots a favor, 1 vot en contra i 7 abstencions, ACORDA: 
  
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'entitat local corresponent a l'exercici 2010 
integrat pels comptes i estats de la pròpia entitat local i de l'organisme autònom 
Fundació de Cultura i Joventut.  
 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció 
municipal als efectes pertinents.  
 
El vot en contra correspon al regidor del grup EUPV el Sr. Manuel Gutiérrez; les 
abstencions, als regidors dels grups PSOE-Manises i APM-Compromís municipal.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, per EUPV, assenyala que no es pot votar a favor del Compte 
General d'una gestió que no compartix aquest grup.  
 
El Sr. Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, diu que el Compte General és una 
auditoria interna que realitza la Intervenció, on es diu si la gestió econòmica ha estat 
correcta o no, i votar en contra del que diu la Intervenció és una irresponsabilitat, doncs  
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no es tracta de donar suport a una gestió concreta de l'equip de govern, sinó als resultats 
d'aquesta auditoria interna.  
 
 
5.-ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT I TARIFES DEL SERVEI DE 
CEMENTERI MUNICIPAL 
 
Mitjançant el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i explotació de 
les instal·lacions destinades a ampliació de cementeri i gestió del servei de cementeri 
municipal, subscrit el 24 de novembre de 2006, es va adjudicar el susdit contracte a la 
Parròquia de San Joan Baptista de Manises.  
 
En la clàusula segona d'aquest contracte de concessió, s'establix literalment que “El 
Consistori aprovarà, així mateix, les tarifes/preus del servei l'import dels quals 
garantisca l'equilibri econòmic del servei i la seua continuïtat. La revisió de tarifes/preus 
es realitzarà anualment prèvia sol·licitud justificada del concessionari.”  
 
Per part del concessionari del cementeri municipal ha estat sol·licitada l'actualització de 
les tarifes del cementeri, amb un increment per un import inferior a l'IPC, la congelació 
de la quota de manteniment, i l'existència d'unitats de soterrament amb increment 
negatiu en el seu preu, a fi que les economies domèstiques més desfavorides puguen 
accedir a aquest servei sense gran perjudici.  
A més, es proposa la incorporació específica de la tarifa d'inhumació de cendres en 
nínxols ja ocupats, que abaratix l'actualment prevista per a aquestes inhumacions, i la 
referència a serveis administratius que ja vénen sent prestats, i acomoda la tarifa als 
supòsits que s'hi plantegen. 
  
La proposta realitzada comporta el manteniment de l'equilibri econòmic del servei i el 
compliment del contracte subscrit, al mateix temps que garantix un increment de les 
taxes inferior a l'IPC.  
 
Així mateix, també es proposa posar al dia l'actual Reglament de Règim Interior i 
Govern del Cementeri Municipal de Manises, a fi que s'hi incorporen les modificacions 
introduïdes en el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària 
mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana -RPSM-, aprovat per Decret 39/2005, 
de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, mitjançant Decret 195/2009, de 30 
d'octubre, del Consell de la Generalitat, així com aquells altres aspectes d'operativitat en 
la sol·licitud, tramitació i prestació dels serveis la millora dels quals és proposada sobre 
la base de l'experiència del funcionament dels últims exercicis i l'engegada de 
l'ampliació municipal del cementiri, que l'administració del cementeri ha anat introduint 
en desenvolupament de les facultats previstes en l'article 5 del mateix. També s'hi 
efectuen puntuals correccions ortogràfiques i gramaticals detectades en el text 
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actualment vigent.  
 
De conformitat amb l'art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 de maig, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, l'òrgan competent per a la resolució del present procediment és el Ple.  
 
S'ha de sotmetre la proposta de modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes 
aplicables als serveis de cementeri municipal a Manises i el Reglament de Règim 
Interior i Govern del Cementeri Municipal de Manises a informació pública durant 30 
dies, amb la  publicació d'anunci en el tauler d'anuncis municipal, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en un diari dels de major difusió en la província, com disposa l'art. 17 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 49 la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
Per a una major claredat procedix que es publique el text refós de l'Ordenança i el 
Reglament. 
  
Per tot això, i de conformitat amb el dictamen favorable de la  Comissió  Informativa de 
Territori i Medi ambient, el Ple, per 11 vots a favor, 1 vot en contra i 7 abstencions, 
ACORDA:  
 
Que se sotmeta a informació pública pel període de trenta dies la proposta de 
modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes aplicables als serveis de cementeri 
municipal a Manises, així com del Reglament de Règim Interior i Govern del Cementeri 
Municipal de Manises, amb la publicació de l'acord en el tauler d'anuncis municipal, en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un periòdic dels de major difusió en la província, 
tot advertint que transcorregut aquest termini sense que s'hi formulen al·legacions i 
suggeriments, s'entendrà definitivament aprovat.  
 
El vot en contra correspon al regidor del grup EUPV,  el Sr. Manuel Gutiérrez, qui 
manifesta que aquest grup es posiciona en contra de la privatització del servei i també 
en contra de la possibilitat que la variació de les tarifes puga quedar a la decisió 
d'instàncies alienes al propi Ajuntament.  
 
 
Pel grup municipal PSOE-Manises i pel grup APM-Compromís municipal intervenen 
els seus respectius portaveus assenyalant la intenció de presentar-hi  al·legacions en el 
període d'exposició pública, abans que l'acord s'aprove definitivament. Per aquestes 
raons s'abstenen en la votació.  
 
 
6.-MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL ASSESSOR DE 
COMERÇ 
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Vist l'informe proposat del regidor delegat d'Ocupació, Comerç i Empresa sobre 
modificació dels Estatuts del Consell Local de Comerç.  
 
Vista la Llei 3/2011 de la Generalitat Valenciana, en la qual es regula en el seu art. 90, 
la figura dels consells locals de comerç, com a òrgans sectorials de participació 
ciutadana i d'assessorament en matèria de comerç local, per a la promoció econòmica i 
foment de l'atractiu comercial del seu territori, i que actuaran com a fòrum de debat, 
diàleg i consens entre els representants del sector comercial i les institucions públiques i 
privades.  
 
Aquest Ajuntament té des de l'any 2000 un Consell Assessor de Comerç, els estatuts del 
qual van ser aprovats per l'Ajuntament en Ple en sessió de 28 de setembre de l'any 2000. 
Per tant, amb la finalitat d'adaptar aquests estatuts a la nova normativa, i d'acord amb la 
proposta citada, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i 
Administració, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació dels estatuts de l'actualment 
denominat Consell Local de Comerç, per a adaptar-los al disposat en la referida Llei 
3/2011 de la Generalitat Valenciana.  
 
SEGON.- Publicar edicte en el BOP per a coneixement general i presentar-hi, si escau 
suggeriments o reclamacions, per termini de 30 dies, passats els quals sense que se'ni 
produïsca cap, l'acord esdevindrà definitiu. 
  
TERCER.- Una vegada l'acord siga definitiu, publicar el text íntegre de les 
modificacions en el BOP.  
 
 
7.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV CONTRA L'AUGMENT DE 
LA TAXA TAMER 
 
El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència i procedir al seu debat, i unificar en un sol debat les proposicions presentades 
en els punts 7 i 10 i una moció que presentarà en el punt 15.1 el grup PSOE Manises 
sobre el mateix tema objecte de debat, encara que la votació es mantindrà per separat en 
cadascun dels punts en els quals corresponga pronunciar-se al Ple segons l'ordre del dia 
de la sessió.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, portaveu del grup municipal EUPV, adóna de la proposició 
presentada, que després d'una exposició de motius en els quals es fonamenta, proposa 
l'adopció d'acord mitjançant el qual es deixe sense efecte l'acord aprovat el 5 d'agost de 
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2011 per l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus i renegociar amb tots els 
grups i ajuntaments afectats la nova taxa, que l'Aj. de Manises sol·licite l'exempció de la 
taxa TAMER, a l'albergar en el nostre terme municipal la planta de tractament de 
residus i que se trasllade l'acord adoptat al Consell, al president de l'EMTRE i a tots els 
grups polítics que formen part de l'assemblea i als ajuntaments que formen part 
d'aquesta entitat.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 9 vots a favor i 11 vots en contra, acorda desestimar la 
proposició presentada, i no adopta l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup municipal Partit Popular.  
 
En el debat previ s'hi van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
Pel grup municipal APM-Compromís municipal, el seu portaveu, Sr. Borràs, després de 
la lectura de la proposició que presenta el grup, assenyala que la premsa d'ahir es feia 
eco dels salaris desorbitats de l'EMTRE, raó per la qual algú hauria de reflexionar sobre 
la gestió haguda en aquest organisme i sobre el fet que la dolenta gestió es pretenga que 
la paguen els ciutadans.  
 
Pel portaveu del grup PSOE-Manises, El Sr.  Juan Carlos Santiago, es dóna lectura a la 
moció que el grup presenta sobre l'assumpte, després d'això es ratifica en la idea 
expressada que amb la pujada es pretén fer recaure la dolenta gestió de la EMTRE sobre 
els ciutadans.  
 
Pel grup municipal del Partit Popular el Sr. Francisco Gimeno assenyala que la 
competència sobre aquesta matèria de la taxa recau sobre l'EMTRE, fòrum en el qual 
correspon debatre el tema, doncs l'Ajuntament no té competència sobre el mateix; ara 
bé, la possibilitat que pot oferir l'Ajuntament és la de posar al servei dels ciutadans 
l'oficina d'atenció jurídica al ciutadà perquè puga orientar les persones que estiguen 
interessades en aquest assumpte.  
 
Pel grup municipal de EUPV, el Sr.  Manuel Gutiérrez assenyala que l'Ajuntament té 
representant en l'EMTRE, i el que demana aquest grup és que aquest representant 
defense adequadament els interessos dels ciutadans de Manises, i particularment, la idea 
que Manises no ha de sofrir aquesta taxa perquè té en el seu terme municipal una planta 
de tractament de residus. 
 
 El Sr. Jesús Borràs diu que el tema té la suficient transcendència i interès per als 
manisers i per això es planteja la qüestió al Ple de l'Ajuntament.  
 
Quan són les 14 hores i 10 minuts, durant el debat, s'incorpora a la sessió la regidora del 
grup EUPV, Sra. Ma. Pilar Gómez.  
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El Sr. Francisco Gimeno, pel grup Partit Popular, diu que l'EMTRE funciona a través de 
grups polítics, on totes les forces polítiques estan representades, i allí és on s'ha de 
debatre l'assumpte, i que ha de tenir-se en compte que la gestió del fem té un cost 
econòmic que cal pagar entre tots, i que la qüestió dels salaris que s'ha esmentat és 
solament un factor més, no és l'única cosa que influïx en el cost del servei.  
 
El Sr. alcalde, Sr. Enrique Crespo, pren la paraula per assenyalar que cal tenir en 
compte que la planta de residus de Manises encara no està en funcionament, pel que els 
beneficis associats al municipi pel funcionament de la planta es reclamaran en el 
moment oportú als organismes que corresponga. D'altra banda, els sous de l'EMTRE ja 
els té aquest organisme des de fa temps, no són d'ara, i caldria preguntar-se per altres 
sous similars en altres plantes per a tècnics amb igual qualificació a Madrid, Barcelona 
o altres llocs, i veure què es paga en aquests altres llocs pel tractament del fem; al final, 
el tractament cal pagar-lo, el que cal puntualitzar és en quins termes cal pagar-lo. El que 
no es pot fer és assenyalar sous amb referència als que perceben el president del govern 
o el president de la Generalitat, perquè no és el cas, ja que ens estem referint a uns 
tècnics amb una qualificació professional determinada.  
 
Finalitzat el debat va tenir lloc la votació de la proposició presentada en aquest punt de 
l'ordre del dia, amb el resultat abans assenyalat.  
 
 
8.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL APM-COMPROMÍS MUNICIPAL 
SOBRE ANUL·LACIÓ DEL PAI GRAN MANISES 
 
El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència i procedir al seu debat.  
 
El Sr. Jesús Borràs, portaveu del grup municipal APM-Compromís municipal adóna de 
la proposició presentada, que després d'una exposició d'antecedents en els quals es 
fonamenta, proposa al Ple que acorde anul·lar el PAI denominat Gran Manises i que es 
trasllade aquest acord a la Generalitat Valenciana.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 9 vots a favor i 11 vots en contra, acorda desestimar la 
proposició presentada, i no adopta l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup municipal Partit Popular.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
El Sr. Jesús Borràs, després de la lectura de la proposta, ratifica tots els arguments que 
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es contenen en la mateixa i assenyala que el que resulta oportú en aquest moment és 
l'anul·lació del PAI Gran Manises i definir el futur d'aquest poble.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, pel grup municipal de EUPV diu que aquest grup s'ha 
manifestat sempre en contra de Gran Manises i que dóna suport la proposició 
presentada, que compartix en tots els seus fonaments. 
  
El Sr.  Juan Carlos Santiago, pel grup PSOE-Manises, manifesta també el seu suport a 
la proposició presentada.  
 
El Sr. Francisco Gimeno, pel grup Partit Popular, assenyala que aquest grup votarà en 
contra de la proposició, ja que es ratifica en el manteniment de l'acord d'aprovació 
adoptat en el seu moment i considera que el poble l'ha protegit en donar el seu suport a 
aquest grup en successives eleccions.  
 
El Sr. Jesús Borràs considera que aquest argument que s'acaba de donar és molt pobre, 
ja que també al Sr. Camps li va protegir l'electorat i veiem ara on ha anat a parar; les 
eleccions no legitimen totes les actuacions, i per altra banda, hem d'atendre la realitat 
del sector de la urbanització i de l'edificació, que és hui en dia molt diferent a la que va 
ser anteriorment, i el que cal fer és reconéixer aquesta realitat i rectificar.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez diu que el grup EUPV considera que aquest tema és molt 
important per al municipi i que l'equip de govern ha de consensuar el model de ciutat 
amb els ciutadans, que han de tenir veu i vot en això, per a veure com és el model que es 
vol.  
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago, pel PSOE-Manises, diu que l'argument de les urnes no és 
un argument seriós, i que l'urbanisme de Manises ha de ser necessàriament fruit del 
consens, no d'una modificació puntual com ha ocorregut amb Gran Manises, que hui no 
és més que una rèmora.  
 
El Sr. Francisco Gimeno afirma que el suport electoral és una dada objectiva, i d'altra 
banda, l'oposició actua parcialment atés que, per exemple, no presenta proposicions o 
mocions contra iniciatives urbanístiques com pot ser la d' EL CANO.2 a Quart, 
promogudes pel govern.  
 
Finalitzat el debat va tenir lloc la votació de la proposició, amb el resultat abans 
assenyalat.  
 
 
9.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL APM-COMPROMÍS MUNICIPAL 
SOBRE UTILITZACIÓ DEL REFERÈNDUM PER A LA REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓ 
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El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència i procedir al seu debat.  
 
El Sr. Jesús Borràs, portaveu del grup municipal APM-Compromís municipal, adóna de 
la proposició presentada, que després d'una exposició d'antecedents en els quals es 
fonamenta, proposa al Ple que acorde posicionar-se en contra de la reforma de la 
Constitució tal com ha estat aprovada pel parlament Espanyol, i que l'Ajuntament de 
Manises es posicione a favor d'utilitzar sempre el referèndum quan es tracte de 
modificar la Constitució.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 4 vots a favor, 11 vots en contra, i 5 abstencions, acorda 
desestimar la proposició presentada, i no adopta l'acord proposat. 
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup municipal Partit Popular; les 
abstencions, als regidors del grup PSOE-Manises. 
 
En el debat previ el Sr. Jesús Borràs, pel grup APM-Compromís municipal, assenyala 
que en el seu moment es va fer un esforç pel consens constitucional i la seua reforma 
que hauria de recuperar-se, i no seguir sense més els dictats d'Europa per a la reforma 
constitucional. Aquesta reforma ha de sotmetre's a referèndum.  
 
Pel grup EUPV pren la paraula el Sr.  Manuel Gutiérrez, qui es mostra totalment d'acord 
amb la proposta i més encara si considerem que no s'entén que altres temes (eleccions, 
habitatge, etc.) no se sotmeten a reforma constitucional i aquest assumpte sí, i es 
consagre la prioritat en el pagament del deute davant d'altres assumptes d'interès social. 
La reforma, per tant, ha de sotmetre's a referèndum.  
Pel grup PSOE Manises el Sr.  Juan Carlos Santiago anuncia el vot en contra de la 
proposta, per entendre que la reforma respon a l'interès general d'Espanya en aquests 
moments, i en això hi ha coincidència amb el grup Popular.  
 
El Sr. Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, diu que al contrari del que s'ha 
afirmat, entenem que aquesta mesura el que intenta és que no s'eleve el dèficit, perquè 
l'endeutament no impedisca la degradació o desaparició dels serveis essencials, la qual 
cosa és el contrari precisament del que s'ha manifestat.  
 
El Sr. Jesús Borràs, per APM-Compromís municipal, diu que no existix un consens en 
molts temes d'Estat i precisament en aquest assumpte PP i PSOE es posen d'acord (per 
la pressió comunitària, per descomptat). Aquest grup veu clara la necessitat d'un 
referèndum 
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, per EUPV, insistix en el dret a reclamar un referèndum, perquè 
l'actuació que s'ha seguit ha estat una imposició de la dreta europea (Merkel i Sarkozy).  
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El Sr. Francisco Izquierdo diu que al parer d'APM Espanya està intervinguda, el que 
significa que el govern no governa, sinó que ho fan en el seu lloc Merkel i Sarkozy; la 
veritat és que la situació econòmica espanyola no millora sinó que és molt dolenta i que 
es requerixen solucions efectives i ràpides que s'haurien d'haver pres abans i no es va 
fer, per això ara urgix adoptar-les. Espanya ara no pot tenir la mateixa actitud que altres 
economies (com per exemple, l'americana, amb Obama) que disposa de majors recursos 
econòmics. La reforma de la constitució s'ha fet de forma justa i protegida 
majoritàriament.  
 
Finalitzat el debat va tenir lloc la votació de la proposició, amb el resultat abans 
assenyalat.  
 
 
10.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL APM-COMPROMÍS MUNICIPAL 
CONTRA LA PUJADA DE LA TAXA DEL FEM  
 
 El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència, i s'ha debatut el tema en el punt número 7 de la sessió. 
 
 Es dóna lectura a la proposició que presenta el grup APM-Compromís municipal, en la 
qual es proposa l'adopció d'acord plenari que l'Ajuntament es posicione contra la pujada 
de la taxa del fem, i que l'Ajuntament faça les gestions necessàries davant els altres 
ajuntaments per a convocar una reunió de l'EMTRE que estudie d'altres alternatives no 
tan oneroses per als ciutadans i exigisca, en el si de l'EMTRE, que la Generalitat abone 
a aquest organisme els 23 milions d'euros que li deu.  
 
Sotmesa a votació, el Ple, per 9 vots a favor i 11 vots en contra, acorda desestimar-la i 
no adopta l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup Partit Popular.  
 
 
 
 
11.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV SOBRE RETIRADA DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA PENDENT D'APROVAR 
 
 El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència i procedir al seu debat.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, portaveu del grup municipal EUPV adóna de la proposició 
presentada, que després d'una exposició de motius proposa al Ple que acorde:  
1-Que es retire el nou PGOU.  
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2-Que se suspenguen tots els PAI aprovats que modifiquen considerablement el PGOU 
en vigor.  
3-Que a través del Consell de Participació Ciutadana s'òbriga un procés per a 
l'elaboració d'un nou PGOU que siga fruit del consens i no de la imposició, en el qual es 
puguen sentir identificats tots els manisers i maniseres i que supose, realment, el 
Manises del futur que tots volem.". 
 
Sotmesa a votació, el Ple, per 9 vots a favor i 11 vots en contra, acorda desestimar-la i 
no adopta l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup Partit Popular.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que es ressenyen:  
 
Pel grup APM-Compromís, el Sr. Jesús Borràs diu que estaria d'acord amb la proposta 
sempre que es concretara bé el que es demana; és a dir, caldria concretar que se sol·licita 
l'anul·lació del concert previ del PGOU, i d'altra banda, no incloure tots els PAI entre 
els que haurien d'anul·lar-se, sinó concretar quins d'ells.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, pel grup EUPV diu que en aquest sentit modifica la proposta: 
el que se sol·licita és que es retire el concert previ del PGOU i que es retire en concret el 
PAI Gran Manises.  
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago manifesta que el grup PSOE-Manises dóna suport a la 
proposta modificada en els termes que ha assenyalat EUPV.  
 
El Sr. Francisco Gimeno, regidor delegat de l'àrea de Territori i Medi ambient, diu que 
en el concert previ s'estan seguint els tràmits legals, i que aquest concert previ és 
necessari, pel que el grup Popular no pot donar suport de cap manera  a la proposta. 
Aquest grup considera que demanar la retirada del concert previ no és més que una 
postura demagògica.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez diu que el concert previ el va aprovar exclusivament el grup 
Partit Popular amb els seus vots i no amb la participació veïnal, com hauría d'haver-se 
fet. 
 
El Sr. alcalde, el Sr.  Enrique Crespo, pren la paraula per a assenyalar que en el seu 
moment es van fer reunions participatives amb entitats veïnals per a fer el concert previ, 
així que no pot afirmar-se sense faltar a la veritat que no hi ha hagut participació.  
 
El Sr. Jesús Borràs vol deixar constància que cap de les al·legacions que hi va presentar 
APM va ser admesa, el que dóna una idea de la participació que hi va haver.  
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El Sr. alcalde assenyala que el concert previ no està aprovat definitivament sinó que 
només està presentat; fins que no l'aprove definitivament la Conselleria no pot portar-se 
a terme el Pla General, però és un tràmit previ i necessari; no pot demanar-se que 
s'anul·le el concert previ i al mateix temps que s'elabore un nou Pla General d'Ordenació 
Urbana.  
 
Finalitzat el debat va tenir lloc la votació de la proposició, amb el resultat abans 
assenyalat.  
 
 
12.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV SOBRE CREACIÓ DEL 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
  
El Sr. Manuel Gutiérrez, portaveu del grup municipal EUPV adóna de la proposició 
presentada, que després d'una exposició de motius proposa al Ple :  
 
Que es cree de manera immediata el Consell Municipal de Participació Ciutadana en el 
qual estiguen representades totes les organitzacions polítiques, culturals, ciutadanes, etc. 
així com ciutadanes en particular, del municipi de Manises, on es tracten tots els temes 
importants (pressupostos participatius, nou PGOU, etc).  
 
Al mateix temps assenyala que el grup municipal d'EUPV retira de moment la indicada 
proposició atés que, segons manifestació de la regidora Sra. Alicia Calatrava, serà 
objecte d'estudi i debat en el si de la comissió informativa corresponent.  
 
 
13.-CONEIXEMENT I PRESA EN CONSIDERACIÓ, SI ESCAU, DE 
SOL·LICITUD DE LA PLATAFORMA UNITAT SINDICAL DE LA CAM 
SOBRE SUPORT AL MANTENIMENT DE L'OBRA SOCIAL I DE 
L'OCUPACIÓ DE LA CAM 
  
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 fons del mateix, i adopta el següent acord:  
 
Vist l'escrit que la Plataforma Unitat Sindical de la CAM, amb una representativitat de 
més del 80% dels seus treballadors, dirigix als grups polítics de l'Ajuntament, i tenint en 
compte que la CAM es tracta d'una entitat molt vinculada a les comunitats de València i 
Múrcia i especialment a aquesta localitat, entitat que al llarg dels seus 136 anys 
d'història s'ha caracteritzat pels següents aspectes:  
 
□ Proximitat als seus clients a través d'una àmplia xarxa d'oficines, i col·laboració activa 
en el finançament del desenvolupament econòmic i social en totes les seues zones 
d'implantació.  
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□ Haver promogut una intensa obra social en aspectes culturals, ecològics i socials, tant 
directament amb el propi Ajuntament, com en diferents barris i a través de múltiples 
associacions sense ànim de lucre. 
  
□ Haver estat capdavantera en creació d'ocupació, ja que la CAM compta en aquests 
moments, després de l'ERE que està en vigor, amb una plantilla de més de 6.000 
treballadors/res, per als quals sol·licitem que qualsevol nova Regulació d'Ocupació, a 
emprendre per part de la  
entitat que adquirisca la CAM en el futur, siga negociada amb la representació legal dels 
treballadors, i que es troben solucions no traumàtiques.  
 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
PRIMER.- Manifestar el suport al manteniment de l'obra social i l'ocupació de la CAM.  
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Plataforma Unitat Sindical de la CAM. 
 
 
14.-CONEIXEMENT I PRESA EN CONSIDERACIÓ, SI ESCAU, DE 
SOL·LICITUD DE LA UNIÓ ESTATAL DE FEDERACIONS I ASSOCIACIONS 
PER LA CUSTÒDIA COMPARTIDA SOBRE SUPORT A LA GUARDA I 
CUSTÒDIA COMPARTIDA  
 
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 fons del mateix, i adopta el següent acord:  
 
Vist l'escrit que la Unió Estatal de Federacions i Associacions per la Custòdia 
Compartida dirigix als grups polítics de l'Ajuntament, i tenint en compte : 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
La igualtat real i efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida és una 
constant en els països democràtics i un objectiu primordial en la construcció d'una 
societat més justa i igualitària.  
 
Igualment, la Convenció sobre els Drets del Xiquet, proclamada per l'Assemblea 
General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i ratificada pel regne 
d'Espanya el 30 de novembre de 1990, obliga als estats a respectar el dret dels xiquets a 
mantenir relacions personals i contacte directe amb ambdós progenitors de manera 
regular.  
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En l'actualitat milers de ciutadans espanyols, inclosos també milers de xiquets i 
xiquetes, es veuen afectats per greus problemes després de la separació o divorci de la 
parella. Segons l'Institut de Política Familiar hui se celebren a Espanya dos divorcis per 
cada tres matrimonis i s'estima que gairebé la meitat dels matrimonis que es contrauen 
acaben, abans o després, en divorci. Això vol dir que la massa de població afectada és 
enorme. No obstant això, les lleis que regulen les ruptures matrimonials estan 
antiquades i és necessari reformar-les, ja que produïxen greus perjudicis sobretot en els 
menors, als quals no se'ls garantix el seu dret més elemental de continuar convivint amb 
els seus dos pares de forma igualitària i alterna, i se'ls convertix sovint en instrument 
d'atac o en moneda de canvi per a obtenir considerables beneficis materials en el procés 
de divorci.  
 
Aquestes lleis són normes d'un passat ja llunyà, que no tenen en compte la 
transformació de la societat espanyola, en la qual la dona ha assolit incorporar-se amb 
força al mercat laboral i per tant està en condicions de mantenir la seua autonomia. Per 
la seua banda els barons han adoptat un paper actiu en la criança dels fills, s'impliquen 
en la seua atenció des del naixement i es preocupen per la seua educació, el seu benestar 
i el seu futur. En contra d'aquesta evolució social, les normes relacionades amb el 
divorci imposen a la dona l'especialització en la criança dels fills i en conseqüència són 
normes que entren en contradicció amb les polítiques d'igualtat i progrés que pretenen 
fomentar i consolidar el desenvolupament professional de la dona.  
 
En l'actualitat l'índex de contenciositat en la resolució de les dissolucions matrimonials 
se situa en el 41%. A més, l'actual model de divorci imposa, en el 92% dels casos, que 
els fills queden a càrrec d'un sol progenitor, mentre l'altre passa a tenir, sovint de 
manera imposada, un paper secundari i sense rellevància alguna, el que amb el temps, 
en la majoria dels casos, porta amb si la desaparició d'aquest referent en la vida del 
menor. La pèrdua injustificada d'un dels pares suposa un drama per a qualsevol xiquet, 
drama que acaba produint desequilibris emocionals que arrossegarà en la seua 
adolescència i en la vida adulta.  
 
Les conseqüències d'aquest sistema adversarial de guanyadors i perdedors, lluny de 
garantir l'exercici dels drets i deures, incentiva el conflicte en el  si de la família, 
provoca la desaparició brutal d'un progenitor en la vida dels seus fills i dificulta 
enormement la possibilitat que el divorci puga significar una oportunitat real per a refer 
la vida dels adults i al mateix temps normalitzar i harmonitzar la vida dels menors amb 
els seus dos pares. 
 
Atenent criteris de drets dels xiquets, així com d'igualtat i coresponsabilitat dels 
progenitors, són nombrosos els països que han introduït la "Guarda i custòdia 
compartida o responsabilitat parental compartida" en la seua legislació. Aquest és 
l'exemple d'Alemanya, Àustria, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, EUA, França,  
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Anglaterra i Gal·les, Itàlia, Portugal, República Txeca, Suècia, Argentina, Brasil, 
Colòmbia, Perú, Puerto Rico, etc.  
 
Per altra banda i com demostren les enquestes d'opinió publicades recentment així com 
les iniciatives legislatives aprovades en diversos ajuntaments, parlaments autonòmics, 
diputacions, juntes generals i Senat, la societat actual accepta i es posiciona 
majoritàriament i clarament a favor de la "Guarda i Custòdia Compartida", encara que 
manque l'acord entre els pares.  
 
Per l'exposat, aquesta Corporació Municipal, sempre en la seua obligació de vetllar pel 
millor interès dels menors i per reivindicar i defensar els drets civils dels ciutadans 
adults i menuts, on són vulnerats, per 18 vots a favor i 2 en contra, ACORDA:  
1 . Considerar la figura jurídica de la "Guarda i Custòdia Compartida" dels fills, com 
el major garant de l'interès superior dels mateixos, el qual és per damunt de  
qualsevol altre, continuar compartint les seues vides en igualtat temporal,  
espacial i legal, amb els seus dos progenitors.  
2. Considerar que la Guarda i Custòdia Compartida constituïx un dret  
fonamental dels menors, així com el recurs jurídic i familiar que de  
manera general assegura la igualtat de les parts en aquests processos, i impedix que 
un dels  
progenitors s'eleve amb el monopoli exclusiu dels menors, amb el risc d'utilització  
i manipulació dels mateixos.  
3 . Instar al legislador que modifique el Codi Civil perquè aquest reculla l'exercici de 
la  
Guarda i Custòdia Compartida des del mateix moment que es presenta davant  
el jutjat una demanda de separació o divorci, excepte els casos excepcionals que  
puguen produir-se. El poder judicial haurà de vetllar per aquest dret bàsic dels  
menors.  
4 . Des de l'àmbit de responsabilitat municipal, aquesta Corporació es compromet a  
transmetre els valors d'igualtat i de coresponsabilitat parental que comporten la 
Guarda  
i Custòdia Compartida, a tots els seus òrgans i molt especialment a l'àrea  
de família, igualtat i a la de Serveis Socials. 
 5 . Instar a les Corts Generals perquè de manera urgent aborden les modificacions  
legals pertinents en el Codi Civil, de manera que figure la guarda i custòdia 
compartida com un dret del menor que s'ha d'atorgar de forma general, encara en 
defecte d'acord de les parts, i  consideren igualment  interaccions negatives que es 
produïxen amb la Llei de Violència de Gènere.  
 
Elevar aquesta moció als següents òrgans institucionals i sol·licitar-los l'aprovació de 
la mateixa:  
• Congrés dels Diputats  

• Mesa del Congrés 
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• Grups parlamentaris 
• Comissió de Justícia  
• Comissió d'Igualtat  

• Senat  
• Mesa del Senat  
• Grups parlamentaris  
• Comissió de Justícia  
• Comissió d'Igualtat  

Defensor del Poble d'Espanya i de cada CA.  
Consell General del Poder Judicial  
Tribunal Constitucional  
Fiscalia General de l'Estat  
Corts i parlaments de totes les comunitats autònomes  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup EUPV, que els fonamenten, en 
paraules del seu portaveu, que aquest grup considera que la custòdia compartida és 
una cosa que no pot imposar-se en tot cas sense condicions, sinó que per a determinar 
la seua aplicació ha de considerar-se i prevaler el benefici del menor, raó per la qual 
la proposta no pot ser assumida en els termes que està formulada.  
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago manifesta que en opinió del grup PSOE-Manises és la 
pròpia Llei la que ha de vetllar pels interessos del menor, pel que procedix donar 
suport a la proposta.  
 
 
15.- MOCIONS: ASSUMPTES QUE HAJA DE RESOLDRE EL PLE PER 
RAONS D'URGÈNCIA 
 
15.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE MANISES 
SOBRE ELIMINACIÓ DE L'INCREMENT DE LA TAXA PEL SERVEI 
METROPOLITÀ DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
URBANS (TAMER) 
 
A proposta del grup municipal socialista PSOE-Manises el Ple acorda, per 
unanimitat, declarar la urgència de l'assumpte de referència i pronunciar-se sobre el 
mateix, i ha debatut el tema en el punt número 7 de la sessió i adoptat el següent 
acord: 
  
El Sr.  Juan Carlos Santiago, portaveu del grup municipal PSOE-Manises adóna de la 
proposició presentada, que després d'una exposició de motius proposa al Ple que 
aquest Ajuntament inste a l'Entitat Metropolitana de Residus (EMTRE) que elimine 
l'increment de la taxa pel servei metropolità de tractament i eliminació de residus 
urbans, TAMER, al considerar-la abusiva, incoherent i injusta per als ciutadans i 
empreses i a buscar una fórmula en la qual es tinga en compte la capacitat econòmica  
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dels subjectes passius, i es base en el criteri d'equitat i proporcionalitat, i així mateix, 
que aquest Ajuntament preste assessorament i suport jurídic als veïns i veïnes de 
Manises perquè puguen emprendre les accions legals pertinents contra el cobrament 
de la TAMER, i es done trasllat de l'acord a juntes de barri i associacions del 
municipi.  
 
Sotmesa a votació, el Ple, per 9 vots a favor i 11 vots en contra, acorda desestimar-la 
i no adoptar l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup Partit Popular.  
 
 
16.- PRECS 
  
Obert el torn de precs, tenen lloc els següents:  
 
16.1. Prec que fa el portaveu del grup municipal PSOE-Manises Sr. Juan Carlos 
Santiago 
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago presenta un prec per escrit en el qual s'exposa que 
segons la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat, en el seu TÍTOL 
II: De la publicitat il·lícita, en l'Article 3. És il·lícita: a) La publicitat que atempte 
contra la dignitat de la persona o vulnere els valors i drets reconeguts en la 
Constitució, especialment pel que fa a la infància, la joventut i la dona.  
 
Sobre la base d'això i d'altres consideracions legals, i tenint en compte que existix un 
cartell publicitari d'aquestes característiques que es troba en un tram de carretera 
declarat d'alta sinistralitat (aquest tram va des del final del polígon fins a la 
gasolinera CAMPSA que hi ha abans de l'entrada a La Presa), i que es troba just al 
mig en la zona més perillosa: la de l'STOP de l'autovia. SOL·LICITA:  
 
Que s'inste urgentment a l'empresa responsable de la instal·lació del cartell esmentat 
per a la seua retirada immediata.  
 
16.2. Prec que fa el portaveu del grup municipal PSOE-Manises Sr. Juan Carlos 
Santiago 
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago presenta un prec per escrit en el qual s'exposa que "en el 
carrer Fotògraf José Gadea, en l'edifici ocupat en el seu moment per AIR 
NOSTRUM es pot observar el trencament de diverses finestres amb el perill que 
suposa per als vianants que circulen per aquest carrer, ja que podrien ocasionar 
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lesions pel despreniment de vidres,  i com entenem que l'Ajuntament té l'obligació de 
vetllar per la seguretat dels seus ciutadans és pel que SOL·LICITA:  
 
Que s'inste al propietari a eliminar el perill esmentat o actue l'Ajuntament d'ofici, per 
evitar qualsevol desafortunat accident.  
 
16.3. Prec que fa el portaveu del grup municipal PSOE-Manises Sr. Juan Carlos 
Santiago 
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago presenta un prec per escrit en el qual s'exposa "que a la 
vista de l'estat que es troba el carrer Pascual Sanchís (imatges que adjuntem), quan 
plou, s'hi fan fanguers a causa del pendent de la zona sense urbanitzar, que resulten 
perjudicials per als veïns, SOL·LICITA:  
 
Que es condicione adequadament l'esmentat vial, que evite les molèsties esmentades.  
 
16.4. Prec que fa el portaveu del grup municipal PSOE-Manises Sr. Juan Carlos 
Santiago 
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago presenta un prec per escrit en el qual s'exposa "que a la 
vista del deplorable estat que es troba l'únic accés a la Residència SAVIA, situada en 
la nostra ciutat, tal com mostren les imatges aportades, SOL·LICITA:  
 
Que es condicione adequadament l'esmentat vial, perquè siga practicable als vehicles 
que diàriament han d'accedir a les instal·lacions, autobusos, ambulàncies, etc.  
 
16.5. Prec que fa el portaveu del grup municipal APM-Compromís Sr. Jesús 
Borràs 
 
El Sr. Borràs prega de l'Ajuntament que es faça el necessari per a eliminar les 
jardineres de Blasco Ibàñez, ja que ocasionen moltes molèsties que s'han comunicat 
en diverses ocasions.  
 
16.6. Prec que fa el portaveu del grup municipal APM-Compromís Sr. Jesús 
Borràs 
 
El Sr. Borràs prega que es faça l'oportú per a reparar rajoles en mal estat que es 
troben en el carrer Riba-roja de Túria a l'altura de Zamora, així com el perill que 
representen uns bol..ards situats a l'altura de l'Av. Generalitat. 
 
 
17.- PREGUNTES 
 
Obert el torn de preguntes, tenen lloc les següents:  
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17.1.Preguntes que fa per escrit el portaveu del grup APM-Compromís municipal, 
Sr. Jesús Borràs 
 
El Sr. Jesús Borràs fa per escrit preguntes que són del següent tenor:  
 
1. Des de fa alguns anys hi ha col·locats en la plaça de Rafael Atard una sèrie de 
contenidors subterranis que encara no han entrat en funcionament. Després de l'esforç 
econòmic que suposa aquesta inversió, és una llàstima que els contenidors no 
funcionen. Per l'exposat presentem les següents preguntes:  
- Hi ha alguna data prevista perquè comencen a funcionar els contenidors de la Plaza 
Rafael Atard?  
- Quins han estat els motius pels quals aquests contenidors no han funcionat encara?  
 
2. Fa any i mig que l'empresa que estava rehabilitant els habitatges del grup Santa Félix 
se'n va anar, deixant almenys la meitat dels habitatges sense començar i alguns d'ells a 
mig fer. Tots recordem les paraules de l'alcalde de Manises, el Sr. Enrique Crespo, dient 
el 7 de gener que ja arribaven els 2,4 milions d'euros de la Conselleria i per tant que els 
veïns tenien un gran regal de reis. Ja fa 9 anys que va començar tot el procés i per tant 
aquest objectiu hauria de ser prioritari. Almenys per a APM així ho és. Per tot l'exposat 
presentem les següents preguntes:  
 
- Hi ha alguna data prevista perquè comencen (és a dir, continuen) les obres de 
rehabilitació dels habitatges del grup de Santa Félix?  
- Quins han estat els motius perquè les obres hagen parat des de fa gairebé un any i mig?  
- Si no hi ha data prevista, quines gestions pensa realitzar l'Ajuntament davant la 
Conselleria?  
 
El regidor delegat del àrea de Territori i Medi ambient, el Sr.  Francisco Gimeno, 
assenyala que se n'oferirà la informació oportuna en el si de la Comissió Informativa.  
 
17.2. Pregunta que fa el regidor portaveu del grup EUPV Sr. Manuel Gutiérrez 
  
El Sr. Manuel Gutiérrez pregunta si existix un conveni de col·laboració sobre el Centre 
Les Simetes, i respon el regidor delegat de l'àrea de Territori i Medi Ambient que se 
n'informarà  en la comissió informativa.  
 
17.3.Preguntes que fa el portaveu del grup APM -Compromís municipal Sr. Jesús 
Borràs 
  
El Sr.  Jesús Borràs fa a l'Ajuntament 2 preguntes: 
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-Pot fer alguna cosa l'Ajuntament per a controlar i corregir les molèsties que causa al 
veïnat el flux d'aire calent que emana de determinats aparells d'aire condicionat?  
- Quin remei es posa des de l'Ajuntament als freqüents incendis que ocorren en el terme 
municipal? N'hi ha un pla d'evacuació?  
 
L'Ajuntament assenyala que s'informarà en la corresponent comissió sobre aquests 
assumptes.  
 
17.4. Preguntes que fa el regidor del grup PSOE Manises Sr. Gutiérrez 
 
17.4.1. El Sr. Àngel Gutiérrez pregunta a l'Ajuntament si s'han seguit els passos 
subsegüents a l'adhesió de l'Ajuntament a la Xarxa de ciutats costenibles. 
  
El Sr. Francisco Gimeno, regidor  delegat de l'àrea de Territori i Medi ambient, diu que 
s'estan fent els tràmits que es deriven d'aquesta adhesió.  
 
17.4.2. El Sr. Àngel Gutiérrez pregunta a l'Ajuntament com és que en el carrer 
Rafael Valls es lliga al fanal un senyal de trànsit 
  
El Sr. Francisco Gimeno, regidor delegat de l'àrea de Territori i Medi ambient, 
assenyala que es tracta d'una senyalització provisional i per això està així, segurament, 
però s'informarà millor del fet una vegada s'esbrini.  
 
17.4.3. El Sr. Àngel Gutiérrez diu que en en el barri del Carme es queixen que el 
servei d'autobús ha interromput el servei a l'institut, se sap alguna cosa d'aquest 
tema? 
  
El Sr.  Joan Antonio Castillo respon que el problema ja està resolt. 
  
17.5. Pregunta que fa el regidor portaveu del grup PSOE Manises, Sr.  Juan 
Carlos Santiago 
 
El Sr.  Juan Carlos Santiago pregunta si l'Ajuntament pot fer alguna cosa per a 
senyalitzar la ubicació de l'Hospital, ja que la gent està desorientada a l'hora de 
localitzar-lo. 
  
El Sr. alcalde diu que s'abordarà el tema. 
  
El Sr. alcalde sol·licita que es faça constar que, d'acord amb el prec formulat pel regidor 
Sr. Àngel Gutiérrez en anterior Ple, s'ha procedit a col·locar les banderes i el retrat de 
SM el rei en el saló de sessions.  
 
No havent altres assumptes que tractar, el Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a les  
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16.00 hores, i de tot això perquè en quede constància, s'estén aquesta acta, i com 
secretari en done fe. 
 

L'alcalde, El secretari, 
 
 
 
 

Enrique Crespo Calatrava 
 

 
 
 
 

Antonio  Pascual Ferrer 

 
 


	ACTA  DE  LA  SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT  EN PLE  EL DIA  30 DE SETEMBRE  DE 2011
	NÚM. 12/2011
	REGIDORS ASSISTENTS
	Pel grup Partit Popular
	Pel grup municipal socialista PSOE-Manises
	Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)
	EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA:
	SECRETARI  
	INTERVENTOR  
	D'ALTRES ASSISTENTS

