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ACTA  DE  LA  SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT  EN PLE  
EL DIA  24 D'OCTUBRE  DE 2011 

NÚM. 14/2011 
 
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  
SR. ALFREDO SOLER GUNA 
Pel grup municipal Socialista PSOE-Manises 

SR. JUAN CARLOS SANTIAGO CARRETERO    
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  
 
EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA: 
SRA. MARÍA PILAR BASTANTE BENITO 
 
SECRETARI   
SR.  ANTONIO PASCUAL FERRER 
 
INTERVENTOR   
SR.. FRANCISCO JAVIER BIOSCA LÓPEZ 
 
D'ALTRES ASSISTENTS 
SR.  JUAN LUIS BARELLES ADSUARA, director Oficina Pressupostària. 
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A Manises, el 24 d'octubre de 2011.  
 
A les 11.00 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 de l'Ajuntament en Ple.  
 
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.  
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2011  
 
Repartit amb anterioritat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 30 de 
setembre de 2011 , el Sr. alcalde-president pregunta si algun regidor vol fer alguna observació a 
la mateixa abans de la seua aprovació. No produint-se'n cap proposta, el Ple, per unanimitat, 
acorda aprovar la citada 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 (DE LA 2241 A LA 2457 
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'Alcaldia-Presidència 
adona al Ple de les resolucions adoptades mitjançant el sistema de signatura electrònica 
numerades com decrets digitals del número 2241 al 2457 de 2011 i el Ple, per unanimitat, 
acorda quedar assabentat de les esmentades resolucions.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, pel grup APM Compromís Municipal, sol·licita que les resolucions 
estiguen a la disposició dels regidors amb l'antelació suficient per a poder estudiar-les, i 
demana que passen a estudi de les corresponents comissions les següents resolucions:  
a la comissió de Territori i Medi ambient: la 2362, 2363, 2384, 2391, 2399, 2423; a la comissió 
d'Hisenda i Administració, la 2268, 2318, 2381, i  a la comissió de Benestar Social, la 2280.  
 
 
3.-ACORD SOBRE ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT 
 
Vist l'expedient 2011/RJU-001 tramitat pel Servei de Règim Jurídic referent a l'elecció dels 
càrrecs de jutge de pau titular i substitut d'aquesta localitat de Manises per al període 2011-
2015.  
 
Havent-se publicat edicte de l'Alcaldia de Manises en el Butlletí Oficial de la Província de 
València núm. 218, de catorze de setembre de 2011, de l'anunci sobre provisió dels càrrecs de 
jutge de pau titular i substitut de la localitat de Manises, per al període 2011-2015, a l'efecte 
que les persones interessades en l'elecció feren instància a aquest efecte.  
Havent-se remés exemplar del referit edicte al Jutjat de Pau de la localitat, al Deganat dels 
Jutjats de Quart de Poblet i havent-se fixat un altre exemplar en el tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament.  



     Página 3 de 17 

 
Atesa la circumstància que finalitzat el període de presentació d'instàncies s'han formulat les 
peticions de:  
 
• Paz Sanz Serrano, amb D.N.I. núm. 73522212K (R/E. núm. 9730, de 30 de setembre).  
 
• Amparo Molins Lluch, amb D.N.I. núm.  19615599A (R/E. núm.  9731, de 30 de setembre).  
 
Atés que l'art. 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, disposa que “Els 
Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, 
així ho sol·liciten. Si no hi haguera sol·licitant, el Ple n'elegirà lliurement.”  
 
De conformitat amb l'art. 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, i l'art. 7.2 del 
Reglament del Consell General del Poder Judicial 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, el 
present acord serà remés al jutge de primera instància i instrucció que corresponga (en aquest 
cas, al situat en la localitat de Quart de Poblet), qui l'elevarà a la Sala de Govern acompanyant-
se d'un certificat comprensiu dels següents extrems: a) Referència detallada de les 
circumstàncies en què es va produir l'elecció; b)Esment exprés de l'observança del quòrum 
exigit per la Llei i c) Dades d'identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat dels 
elegits. 
 
Vistes les sol·licituds formulades per les interessades així com les circumstàncies que 
concorren en cadascuna d'elles, la proposta efectuada per l'Alcaldia de Manises sobre aquest 
tema i, finalment, l'informe favorable subscrit pel cap del Servei de Règim Jurídic.  
 
De conformitat amb el dictamen favorable emés per la comissió informativa d'Hisenda i 
Administració, el Ple, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer.- Elegir per al càrrec de jutgessa de pau titular d'aquesta localitat de Manises a la Sra. 
Amparo Molins Lluch, amb DNI núm.  19615599-A, per un període de quatre anys; i per al 
càrrec de jutgessa de pau substituta a la Sra. Paz Sanz Serrano, amb DNI núm.  73522212-K, 
pel mateix període.  
 
Segon.- Remetre certificat del present acord al Deganat dels Jutjats de Quart de Poblet 
comprensiu dels extrems assenyalats en l'art. 7.2 del Reglament del Consell General del Poder 
Judicial 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, perquè aquest al seu torn el remeta a la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.”  
 
En el debat previ, es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
Pel grup EUPV, el  Sr.  Manuel Gutiérrez manifesta que aquest grup dóna un vot de confiança a 
les persones proposades, per considerar-les adequades per a les funcions a desenvolupar, amb 
independència que es coincidisca o no amb elles des del punt de vista ideològic.  
 
Pel grup APM Compromís municipal, el  Sr.  Jesús Borràs diu que votaran a favor, però vol 
deixar clar que per primera vegada la proposta de jutge de pau es presenta tancada i sense 
possibilitat de consensuar. Fins ara sempre se'ns cridava per part del Sr. alcalde i cada grup 
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podia donar la seua opinió. No val al·legar allò que qui vulga pot assabentar-se de les vacants 
perquè apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província: tots sabem que el 99 per 100 
de la població no llig el BOP, i per tant, són els regidors els que parlen amb els veïns per a 
proposar-los que es presenten. Per tant, des d'ací la nostra crítica al fet que se'ns presente una 
llista ja tancada. Malgrat tot, i com hem dit al principi, votarem a favor per la gran confiança 
que tenim en la persona elegida.  
 
Pel grup PSOE Manises el  Sr.  Juan Carlos Santiago diu que l'expedient no ha estat a la 
disposició dels grups polítics amb la suficient antelació, i que el nom dels elegits s'havia 
d'haver consensuat entre els diversos grups, cosa que no ha ocorregut, per la qual cosa aquest 
grup anuncia que és l'última vegada que votarà a favor del nomenament en aquestes condicions, 
ja que l'elecció de persones s'ha de fer amb previ consens.  
 
El  Sr.  Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, diu que no és vàlid l'argument esgrimit pel 
representant del grup Socialista, ja que l'expedient l'han tingut a la seua disposició els regidors 
des del dilluns passat, en la comissió informativa d'Hisenda i Administració, i l'expedient es va 
dictaminar el dijous, així que tenen sobrat coneixement del mateix amb antelació; d'altra banda, 
la convocatòria ha estat pública a través del BOP i del tauler d'anuncis de l'Ajuntament, que 
haurien de llegir de tant en tant els grups municipals.  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez diu que fins ara sempre s'havien fet reunions prèvies per a consensuar 
aquest tipus de nomenaments, i en aquest cas no s'han fet, i el que demana el grup EUPV és que 
no se'n perda el costum que fins ara s'ha practicat.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs diu que fins ara l'alcalde cridava els portaveus i consensuava el nom de la 
persona que es proposava al Ple, i és aquesta norma la que s'ha trencat i nosaltres no compartim 
açò.  
 
El  Sr.  Juan Carlos Santiago diu que el que es veu és que hi ha falta de voluntat de consens, i 
aquesta actitud no ens convenç, pel que suposa d'imposició.  
 
El  Sr.  Francisco Izquierdo diu que és menester entendre el procés que se seguix: és un sistema 
obert en el qual qualsevol pot presentar-se i sobre la base de les sol·licituds presentades, el Ple 
elegix els candidats; el procés de selecció també s'ha publicat en els jutjats de Quart, a més de 
fer-ho en el BOP tauler municipal, i no es pot limitar la iniciativa dels particulars en aquesta 
matèria. A més de tot açò, les persones proposades en aquest cas són idònies per a l'exercici 
dels càrrecs.  
 
El Sr. alcalde, el  Sr.  Enrique Crespo, diu que ratifica les afirmacions del Sr. Izquierdo, i a més, 
ha de tenir-se en compte que no hi ha hagut més sol·licitants que els que s'inclouen en la 
proposta, raó per la qual no procedix discutir tant sobre el cas: són persones conegudes i vàlides 
i exerciran bé el càrrec. També -diu el Sr. alcalde- vull agrair a Ricardo i Félix, actuals jutge 
titular i suplent, la labor que han realitzat durant els últims quatre anys d'exercici del càrrec, 
una tasca que no és fàcil i que es mereix el nostre reconeixement.  
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4.-ACORD SOBRE CANVI DE DENOMINACIÓ DE VIA PÚBLICA 
 
Manises com a ciutat històrica té en la seua llista de carrers urbana multitud de vies la 
denominació de les quals respon a algun referent històric, edifici emblemàtic o activitat 
realitzada, servisca com exemple plaça de l'Església, plaça del Castell, Rinconada, Hort, 
Pilaret, Companyia, etc. 
 
Al voltant de la via urbana denominada en l'actualitat "Avinguda del País València" hi ha 
diferents referents que s'han anat recuperant en el nomenclátor urbà, com el cas del parc dels 
Filtres i de la sala d'exposicions Els Filtres, en l'any 2002, recordant la funció del recinte per a 
filtrar l'aigua que venia de la Presa d'Aigües Potables i anava al consum de la ciutat de València 
o més recentment, en l'any 2011, la recuperació i rehabilitació de l'Edifici d'El Arte, antiga 
fàbrica i habitatge del  Sr.  Juan Bautista Huerta Aviñó, important ceramista de principis del 
segle XX, la façana del qual és tot un referent de Manises, sobretot per a aquells que ens 
visiten.  
 
En la via "Avinguda del País València", finalitzava el trajecte del servei de tramvia 22, un 
referent històric de l'evolució del transport públic en la nostra ciutat, que va començar amb la 
línia de ferrocarril del  Sr.  Rafael Valls a la fi del segle XIX, mèrit reconegut pels manisers i 
maniseres en retolar el carrer contigu a aquesta amb el seu nom. En l'actualitat encara seguix 
com a referent el tema dels tramvies i són molts els manisers/res que així ho expressen quan es 
dirigixen a la via urbana denominada en l'actualitat "Avinguda del País València.  
Sent competència municipal la denominació de les vies urbanes i volent mantenir i preservar 
els records de la nostra història local i que es reflectisquen en els diferents carrers, avingudes i 
places de la nostra ciutat, amb la intenció que tots els manisers/res la coneguen un poc més, es 
proposa:  
Que la via urbana denominada "Avinguda del País València", es denomine Avinguda dels 
Tramvies com tradicionalment li ha vingut anomenant la població manisera.  
 
Que s'informe als veïns de la via urbana del canvi de denominació, així com a totes les 
administracions, serveis públics i empreses subministradores i a tots aquells que hagen de ser 
coneixedors del canvi de denominació.  
Per l'exposat, i de conformitat amb el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa 
d'Hisenda i Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 8 vots en contra, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de denominació de la via pública Avinguda del País Valenciá que 
passa a denominar-se Avinguda dels Tramvíes.  
 
SEGON.- Que el Servei d'Urbanisme col·loque els corresponents rètols identificatius al 
principi, final i, almenys, en un dels cantons de cada encreuament de l'esmentada via urbana.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'I.N.E, Aigües de València, Correus, Centre de Salut 
d'Atenció Primària, Agència Tributària, i donar-ne trasllat al Servei d'Urbanisme, Servei de 
Rendes i Exaccions, Policia local i Negociat d'Estadística als efectes oportuns. 
  
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups municipals PSOE Manises, APM 
Compromís Municipal i EUPV.  
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En el debat previ es van produir les següents intervencions:  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez, per EUPV, manifesta no estar d'acord amb la proposta i proposa que 
es mantinga la denominació actual d'aquesta via i que no es canvie per motius polítics perquè 
no agrada a alguns.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, per APM Compromís Municipal, diu que igual que va fer aquest grup en 
la comissió informativa d'Hisenda i Administració, votarà en contra. En primer lloc, espere que 
si al final la votació resulta favorable, s'escriga correctament el nom del carrer com "Avinguda 
dels Tramvies" (amb "m" i no amb "n"). No entenem la proposta, al no ser necessària. 
L'argumentació presentada no té ni peus ni cap; en tota l'avinguda de l'actual País Valencià, la 
zona on hui està La Esmeralda es denominava Tramvies, però la zona del mercat i allò que hui 
es denomina malament denominat "Parc dels Filtres" es coneixia com "Les basses". El nom 
actual en cap cas fa referència a allò que va propiciar el canvi dels noms dels carrers que es va 
produir una vegada instaurada la democràcia: era sobretot l'eliminació de noms que feien 
referència a personalitats de l'època franquista o de la dictadura. No ens val, Sr. Gimeno, allò 
que vosté va comentar en la comissió d'Hisenda que el nom oficial és Comunitat Valenciana. 
Açò ja ho sabem. Però ha de tenir una cosa ben clara, si vosté llig l'Estatut d'Autonomia, en el 
seu preàmbul diu ben clarament: "La comunitat Valenciana va sorgir com a conseqüència de la 
manifestació de la voluntat autonòmica del poble de les províncies valencianes, després de 
l'etapa preautonòmica a la qual va accedir en virtut del Reial Decret Llei 10/1978, de creació 
del Consell Valencià". Després diu: Aprovada la Constitució Espanyola, va ser en el seu marc 
on la tradició valenciana provinent de l'històric Regne de València es va trobar amb la 
concepció moderna del País Valencià i va donar origen a l'autonomia valenciana, com a 
integradora dels dos corrents d'opinió que emmarquen tot allò que és valencià en un concepte 
cultural propi en l'estricte marc geogràfic que abasta.". És a dir, l'Estatut fa una clara referència 
als dos noms. L'Estatut, la creació del Consell del País Valencià creat en l'any 1978, sempre ho 
va ser per unanimitat. Per tant, no entenem a quin sant ve aquest canvi, si és perquè vénen les 
eleccions (20-N) i vostés volen arreplegar els vots d'Unió Valenciana, pot ser un motiu, però 
històric no ho hi ha, i voler llevar el nom de País Valencià no procedix, quan el mateix Estatut 
el definix com "la concepció moderna". Amb la seua proposta s'obri un meló innecessari; 
imagine's ara canviar : plaça de la Mare de Déu dels Desemparats per plaça del "Rellat", o 
carrer Isabel la Catòlica per carrer "de les abueles", etc. encara que la seua proposta té 
clarament un toc molt polític, i açò ens preocupa. La diferència entre vostés i nosaltres és clara: 
nosaltres no canviaríem un nom de carrer que siga "Regne de València", en canvi, vostés van a 
per allò que no els agrada. Procedix, així, deixar l'assumpte sobre la taula i no fer un canvi que 
no té cap sentit. 
  
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago, pel grup PSOE Manises, diu que el nom és una referència 
cultural a la Comunitat Valenciana i està àmpliament admés el seu ús, per la qual cosa no 
compartim la iniciativa.  
 
El  Sr.  Francisco Gimeno, pel grup Partit Popular diu que aquest grup no es basa en el fet que 
no li agrada l'actual nom, sinó com es diu en la proposta, en el fet que es tracta de recuperar 
denominacions històriques pròpies de la localitat, com s'ha fet en altres casos que se citen en 
l'escrit. No s'han de veure en aquesta iniciativa altres arguments, ni fantasmes on no els hi ha.  
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El  Sr.  Manuel Gutiérrez diu que açò seria com s'afirma si es canviaren també altres noms, 
però la realitat és que és una mera qüestió política, perquè el grup Popular ni tan sols ha estat 
sensible amb la memòria històrica, que no ha motivat cap canvi. Açò és, simplement, obrir el 
meló en un tema en el qual no procedix fer-ho.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs diu que més que canviar el nom el que es podria fer és col·locar davall el 
nom la referència a la denominació històrica (com passa per exemple amb la denominació 
"antic carrer nou" posada davall la denominació de carrer Major.  
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago diu que no veiem fantasmes on no els hi ha, sinó on el grup 
Popular els genera.  
 
El  Sr.  Francisco Gimeno diu que la denominació oficial de València és "Comunitat 
Valenciana", la referència de "País Valencià" només està en el preàmbul de l'Estatut, que no té 
força normativa, com sí la té la resta de l'articulat de l'Estatut. El nou nom que s'ha cercat per a 
aquesta via respon a una tradició local i és procedent perquè s'ajusta al criteri emprat.  
 
 
5.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-MANISES SOBRE ACTUACIONS A 
REALITZAR EN LA PLAÇA DE LA LLENYA 
 
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.  Juan Carlos  Santiago, portaveu del grup municipal PSOE Manises adona de la 
proposició presentada, que després d'una exposició d'antecedents en els quals es fonamenta, 
proposa al Ple que acorde l'actuació immediata per a la neteja de la zona de la plaça de la 
Llenya, que es condicionen els solars d'acord amb la normativa vigent i que es condicionen per 
a pàrquing gratuït els solars que no estan-hi en ús.  
 
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 8 vots a favor i 12 vots en contra, acorda desestimar la 
proposició presentada, i no adopta l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup Partit Popular.  
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago llig la proposta dient que seria positiu per a tots condicionar els 
solars als quals es referix, parlant prèviament amb els amos.  
 
El  Sr.  Francisco Gimeno assenyala que aquest tema és propi de comissió i arriba tard perquè 
l'Ajuntament porta treballant fa temps sobre aquest tema, seguint el procediment adequat. El 
tema ha de plantejar-se en comissió perquè allí és on poden comparèixer tècnics que li poden 
informar sobre el cas i veuria com ja s'està damunt de l'assumpte.  
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago diu que si el tècnic ha de venir al Ple a informar, que ho faça, 
puix vostés han afirmat que els Plens es fan al matí perquè és quan estan disponibles els 
tècnics.  
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El Sr. alcalde intervé per a dir que els tècnics no participen en els plens; els tècnics poden 
informar sobre l'assumpte perquè estan disponibles, però no acudixen a les sessions plenàries 
sinó que compareixen en les comissions informatives.  
 
 
6.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-MANISES SOBRE COMISSIÓ 
D'INVESTIGACIÓ DE RESPONSABILITATS EN LA GESTIÓ DE LA CAIXA 
D'ESTALVIS DEL MEDITERRANI 
 
A proposta del grup municipal PSOE-Manises, queda retirada de l'ordre del dia la proposició de 
referència, per haver estat objecte d'aprovació el mateix assumpte en el si de Les Corts 
Valencianes.  
 
 
7.-PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-MANISES SOBRE APLICACIÓ DE 
L'IMPOST DE PATRIMONI  
 
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.  Juan Carlos  Santiago, portaveu del grup municipal PSOE Manises adona de la 
proposició presentada, que després d'una exposició d'antecedents en què es fonamenta, proposa 
al Ple que inicie l'oportú procediment per a instar al Consell, davant la situació de greu crisi 
econòmica, especialment a la Comunitat Valenciana, al fet que adopte la mesura aprovada per 
Reial Decret Llei que establix el gravamen sobre l'Impost de Patrimoni, en ser una mesura que 
té com a principal objectiu reforçar l'estabilitat pressupostària d'acord amb el principi d'equitat i 
que aquests fons es destinen al desenvolupament de programes d'ocupació juvenil a través dels 
ajuntaments.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 6 vots a favor, 12 vots en contra, i 2 abstencions, acorda 
desestimar la proposició presentada, i no adopta l'acord proposat. 
  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup Partit Popular; les abstencions, als regidors 
del grup municipal EUPV.  
 
En el debat es van produir les intervencions que s'hi extracten:  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez, per EUPV, assenyala que en opinió d'aquest grup temes com el 
present, que s'inserixen en l'àmbit de la política nacional, haurien de consensuar-se abans de 
sotmetre's al Ple. Cayo Lara i Llamazares ja van demanar en el seu moment que no es llevara 
aquest impost i no se'ls va fer cas, i s'adoptà  una mesura antisocial i neoliberal llevant l'impost; 
aquesta no és manera de fer política, exigint ara un pronunciament sobre el tema, per aquestes 
raons ens abstindrem.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, per APM- Compromís anuncia que votarà a favor de la proposta encara 
que aquest grup és de l'opinió que fa dos anys aquest impost es va llevar de forma 
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irresponsable; aquesta mesura que ara es pretén fer no hauria de plantejar-se ara de cara a les 
eleccions: és una pifiada tornar a alguna cosa que no s'havia d'haver llevat.  
 
El  Sr.  Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, afirma que es tracta d'un problema 
d'economia a escala nacional; el PSOE s'ha quedat tot sol en aquest tema; votarem no perquè 
aquesta mesura no va dirigida a la reactivació de l'economia sinó que està inserida en el marc 
polític d'una campanya electoralista. La mesura d'aplicar l'impost sobre el patrimoni solament 
solucionaria l'1 per 100 de la quantia del deute valencià; amb l'impost de patrimoni es llevarien 
recursos per a invertir, i no havent-hi confiança per a la inversió açò seria agreujar el problema. 
Nosaltres preferim afavorir la inversió i la creació de llocs de treball, i generar confiança. A 
més, la recuperació de l'impost del patrimoni és una mesura que ha estat pensada només per als 
dos pròxims anys, la qual cosa és inconseqüent  per part del PSOE.  
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago diu que la Generalitat és deutora actualment i necessita diners per 
a pagar; allò recaptat aniria a la Generalitat i li vindria molt bé. Cal tenir en compte que les 
obres del pla d'inversió de l'Estat s'han pagat, mentre que les obres de la Generalitat estan 
parades; d'altra banda, el deute de la Generalitat està mal qualificat per les agències, etc., per la 
qual cosa la Generalitat necessita liquiditat.  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez diu que la política econòmica del PP i del PSOE és la mateixa, i que 
la valenciana és la comunitat més endeutada i en aquest moment es troba desindustrializada, tot 
gràcies al PP, que pretén, a més, coses com el copagament en sanitat (en realitat ha d'entendre's 
repagament, doncs es tractaria de pagar per alguna cosa que ja paguem). D'un altre costat, 
l'impost del patrimoni no lleva riquesa, sinó que la redistribuïx; estem davant una fal·làcia més 
de la política neoliberal.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs diu que el grup APM votarà a favor de la proposta, encara que considera 
que és criticable que es recórrega a aquesta mesura de pressa i per motius electorals, però hi ha 
una qüestió de solidaritat, i és que qui més té més ha de pagar. On mana el PP no han fet les 
reformes que pregonen i a València hi ha un 22 per 100 de desocupació, per què no apliquen 
ací les solucions que preconitzen? per què no diuen abans de les eleccions el que faran quan 
arribe Rajoy al poder? La veritat és que PSOE i PP estan a les ordres dels mercats. En 
definitiva, entenem respecte a l'assumpte que debatem, que el que paguen els rics l'impost de 
patrimoni és una qüestió de redistribució de la riquesa i de solidaritat.  
 
El  Sr.  Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, diu que sembla ser que la solució a la crisi 
i a l'atur la té Rubalcaba per tot el que manifesta últimament; si la té, per què no l'aplica? Quant 
a Esquerra Unida, cap dir que no té experiència de govern (excepte ací a Manises, on va 
governar des de 1995 a 1999, amb uns resultats bastant pobres, per cert). La qüestió és que 
tenim punts de vista diferents sobre com afrontar els problemes econòmics i de la crisi 
econòmica en general. Nosaltres aplicarem solucions, si el poble opta pel Partit Popular en les 
pròximes eleccions; llavors coneixerem de ben a prop la situació real de l'economia i estarem 
en disposició d'aplicar les solucions adequades (segons la situació de la seguretat social, etc.). 
L'impost de patrimoni grava la propietat i existixen altres impostos que també la graven, com 
són, per exemple, l'IBI i l'IRPF, no són com les taxes, amb les quals es cobra el cost d'un servei 
i per tant s'han d'adequar a la despesa, al cost del servei, però si s'ingressa menys per 
transferències de l'Estat llavors hi ha menys recursos, i aquesta adaptació es fa necessària. El 
que cal generar és confiança i que el capital privat reactive la inversió i adoptar les mesures que 
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afavorisquen tot açò, recuperar impostos no és una mesura que facilite la inversió i l'ocupació, 
que és el que permet recircular l'economia i que isca de l'estancament; açò no ho facilitarà 
l'impost sobre el patrimoni.  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez, pel grup Esquerra Unida, desitja fer una puntualització per al·lusions, 
consistent a aclarir que cap fiscal ha imputat a cap membre d'Esquerra Unida per gestionar allò 
públic.  
 
 
8.-PROPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (PARTIT POPULAR, 
PSOE-MANISES, APM-COMPROMÍS MUNICIPAL I ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ, ) SOBRE PANTALLES ANTISOROLLS PER MOLÈSTIES PRODUÏDES 
PER AENA 
 
El Ple acorda per unanimitat ratificar la inclusió en l'ordre del dia de la proposició de 
referència, que assumixen tots els grups polítics municipals sobre la base d'una iniciativa 
d'APM Compromís Municipal. 
  
El  Sr.  Jesús Borràs, portaveu del grup municipal APM Compromís Municipal, adona de la 
proposició presentada, que després d'una exposició d'antecedents en els quals es fonamenta, 
proposa al Ple l'adopció d'acord en els següents termes:  
 
Les proves de motor a potència superior al ralentí, produïxen moltes molèsties als ciutadans de 
Manises. Aquestes proves continuen fent-se en una zona de la plataforma sud (antiga pista 
militar).  
 
Ens preocupa aquest fet, doncs fa mesos es va habilitar una zona específica entre la plataforma 
sud i la pista per a fer aquestes proves. El problema és que la zona encara està inoperativa per 
no haver-se construït pantalles antisoroll.  
 
Després de tants anys de patir els sorolls, és necessari que l'Ajuntament actue com més prompte 
millor siga possible, i per tant, defense els seus ciutadans.  
 
Per l'exposat, el Ple ACORDA: 
 Dirigir-se a AENA i als organismes pertinents per a sol·licitar que, com més prompte millor, 
siga possible que es construïsquen les pantalles antisorolls que eviten les molèsties que originen 
les proves a motor a potència superior a ralentí.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per unanimitat, acorda adoptar la proposta en els termes abans 
transcrits.  
 
 
9.-MOCIONS: ASSUMPTES QUE HAJA DE RESOLDRE EL PLE PER RAONS 
D'URGÈNCIA 
 
9.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'EUPV CONTRA LA IMPOSICIÓ DE 
TRASLLAT DEL MERCAT AMBULANT DEL DILLUNS 
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El Ple acorda per unanimitat declarar la urgència de l'assumpte de referència i procedir al seu 
debat.  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez, portaveu del grup municipal EUPV, adona de la moció presentada, 
que després d'una exposició d'antecedents en els quals es fonamenta, proposa al Ple l'adopció 
d'acord perquè es revoque de manera immediata la decisió del trasllat del mercat ambulant del 
dilluns i s'inicien converses amb els comerciants afectats i es consensuen les decisions que 
s'hagen de prendre sobre aquest tema, i que deixen el mercat en la seua ubicació actual, si així 
ho consideren oportú els afectats.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 8 vots a favor i 12 vots en contra, acorda desestimar la moció 
presentada, i no adoptar l'acord proposat.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup municipal Partit Popular.  
 
En el debat previ intervenen:  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez, per Esquerra Unida, dient que el tema del trasllat de les parades del 
mercat no ha estat debatut en la comissió informativa amb els grups polítics, per la qual cosa 
s'oposen a la mesura adoptada.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, per APM Compromís, que sol·licita una explicació dels motius que han 
portat a canviar la ubicació de les parades del mercat.  
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago, per PSOE Manises, que manifesta que hi ha hagut una voluntat 
de diàleg nul·la, tant amb els grups municipals com amb els venedors, raó per la qual ens 
oposem a la mesura adoptada.  
 
Pel grup Partit Popular pren la paraula el regidor delegat de Mercats, el  Sr.  Juan Antonio 
Castillo, qui manifesta que els motius que han donat lloc a la decisió municipal es deuen a la 
petició veïnal, a les raons de trànsit rodat i també a la necessitat de preservar les mesures de 
seguretat per a l'evacuació de l'Escola Infantil Guillermo d'Osma. La ubicació s'ha canviat uns 
metres, a una plaça amb accessos oberts, i sí s'han fet consultes als venedors; hi ha dificultats 
amb els remolcs de gran grandària, però la ubicació és bona en general, per situació, per 
afluència de compradors, etc. Des de l'Ajuntament es procurarà solucionar tot tipus de 
problemes que sorgisquen per raó del nou emplaçament, però l'actuació s'ha dut a terme de 
manera justificada.  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez diu que la forma en què s'ha fet no és de rebut; la guarderia porta 
molt de temps en el seu emplaçament; el que diem és que cal parlar amb els venedors, doncs 
són persones de les quals depén la manutenció de famílies necessitades que han de tenir la seua 
protecció, com tothom.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs diu que aquesta actuació de trasllat no es pot fer sense un previ diàleg i 
consens amb els venedors.  
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El  Sr.  Juan Carlos  Santiago diu que la seguretat de l'escola infantil és prioritària, però açò no 
exclou la necessitat de consensuar amb els venedors. D'altra banda, entén aquest regidor que 
aquesta actuació motivarà també que no es col·loque en el lloc el mercat medieval que se 
celebra periòdicament.  
 
El  Sr.  Juan Antonio Castillo diu que la ubicació que s'ha triat és la millor d'entre les que s'han 
barrejat, i que els problemes se solucionaran, els venedors seran escoltats en els temes que 
plantegen, però la decisió que s'ha pres era la necessària.  
 
 
9.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'APM-COMPROMÍS MUNICIPAL SOBRE 
MEDIACIÓ MUNICIPAL EN MATÈRIA DE DESNONAMENTS  
 
El Ple acorda per unanimitat declarar la urgència de l'assumpte de referència i procedir al seu 
debat.  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, portaveu del grup municipal APM Compromís Municipal, adona de la 
moció presentada, que després d'una exposició d'antecedents en els quals es fonamenta, 
proposa al Ple l'adopció d'acord perquè l'Ajuntament es dirigisca a totes les entitats bancàries 
amb sucursal en la nostra ciutat perquè, abans que s'execute un desnonament a un ciutadà de 
Manises, l'Ajuntament en tinga coneixement, i que, qualsevol ciutadà de Manises que tinga un 
préstec hipotecari en una entitat bancària de fora de la ciutat de Manises, puga dirigir-se a 
l'Ajuntament per a sol·licitar la nostra mediació.  
 
Debatut l'assumpte, el Ple, per 8 vots a favor i 12 vots en contra, acorda desestimar la moció 
presentada, i no adoptar 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 es ressenyen:  
 
El  Sr.  Jesús Borràs, després de la lectura de la proposta, manifesta que es tracta d'un tema que 
és necessari abordar atesa la gravetat de la situació .  
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez i el  Sr.  Juan Carlos  Santiago intervenen per a manifestar la 
conformitat dels seus respectius grups municipals amb la proposta presentada.  
 
El  Sr.  Francisco Izquierdo, pel grup Partit Popular, diu que la proposta presentada es tracta 
més aviat d'un prec, atés que l'Ajuntament no té competència per a decidir en aquesta matèria, i 
d'altra banda, l'Ajuntament té un servei d'orientació jurídica per als ciutadans que el necessiten, 
amb la qual cosa ja s'està complint el punt segon de la proposta. 
  
El  Sr.  Jesús Borràs diu que el Sr. Izquierdo no ha entés la moció, ja que del que es tracta és 
que l'Ajuntament tinga la iniciativa davant d'una situació tan greu com l'actual; seria adoptar un 
compromís per part de l'Ajuntament perquè el veí veja que estem amb ell, és un pas més enllà 
del que puga estar fent ara l'Ajuntament (assessorament al veí, tramitació de lletrat d'ofici, etc).  



     Página 13 de 17 

 
El  Sr.  Francisco Izquierdo diu que la moció no ha de tramitar-se com a tal, i les entitats 
bancàries no accepten aquest tipus de procediment; l'Ajuntament ja intenta col·laborar amb els 
afectats per a donar-los l'ajuda que pot prestar. Aquesta iniciativa que s'ha presentat té una 
finalitat demagògica i no té en compte les limitacions de l'Auntament en aquest terreny.  
 
El Sr. alcalde assenyala que des de l'Alcaldia s'ha intentat intervenir diverses vegades en 
aquests temes, però és difícil progressar en aquestes qüestions amb les entitats bancàries, que 
en una situació econòmica tan dolenta com aquesta tenen fins i tot limitat el seu poder de 
decisió per comités d'avaluació de riscos. No crec que hi haja municipis on açò que es proposa 
es faça, puix no és viable.  
 
 
10.- PRECS  
 
Obert el torn de precs, tenen lloc els següents:  
 
10.1. Precs que fa el regidor portaveu del grup APM-Compromís Municipal, el  Sr.  Jesús 
Borràs  
 
El  Sr.  Jesús Borràs dóna lectura a un prec que presenta per escrit en el qual exposa que en la 
vorera del tram entre el Parc dels Filtres i la rotonda de l'Hospital de Manises (part esquerra en 
el sentit Manises-Quart de Poblet), han podat els baladres fa ara unes dues setmanes. El 
problema que ara es veu és la quantitat de brutícia que hi ha en el sòl i que s'albira a la part de 
davall el barranc. La zona del barranc és a més utilitzada en alguns casos com a aparcament. 
L'actitud d'alguns ciutadans és lamentable. Per tant, faig els següents precs:  
 
1. Que es netege com més prompte millor la zona que ara queda a la vista als peus dels 
baladres.  
2. Que es col·loquen més papereres en aquest tram tan concorregut de persones. 
  
10.2. Precs que fa el regidor portaveu del grup EUPV, el  Sr.  Manuel Gutiérrez  
 
1. El  Sr.  Manuel Gutiérrez assenyala que en alguns llocs de venda dels mercats no apareixen 
exposats els preus de venda al públic, per la qual cosa prega que es faça el que calga perquè s'hi 
col·loquen.  
2. El  Sr.  Manuel Gutiérrez prega, d'altra banda, que si els bancs són insensibles als problemes 
que afecten al ciutadà, l'Ajuntament es plantege si hauria de seguir treballant amb ells o acudir, 
en el seu lloc, a la banca cívica.  
 
Els Sr. alcalde diu que és molt difícil que l'Ajuntament puga influir en els bancs en la seua 
política d'hipoteques i préstecs.  
 
10.3. Prec que fa el regidor portaveu del grup APM-Compromís Municipal, el  Sr.  Jesús 
Borràs  
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El  Sr.  Jesús Borràs diu que respecte al tema d'EMARSA, estan apareixent notícies en la 
premsa sobre l'assumpte, i pregaríem que en el Ple es donen raons o explicacions dels fets que 
estan eixint a la llum.  
 
El Sr. alcalde diu que li agradaria donar explicacions davant el jutge. Les actuacions que hi ha 
hagut en EMARSA s'han adoptat sempre per unanimitat dels membres del Consell 
d'Administració de l'entitat; en les declaracions que s'han fet recentment s'han dit moltes 
falsedats, i, en el seu moment, davant el jutge, faré les declaracions oportunes, i estic convençut 
de quan puga defensar-me davant el jutge s'aclariran bastants coses; allí ho faré, per respecte a 
la justícia i a la tasca del jutge, de manera que de l'assumpte d'EMARSA parlaré en seu judicial, 
i he  de dir que confie en la justícia, davant la qual s'aclarirà tot.  
 
10.4. Precs que fa el regidor portaveu del grup PSOE Manises, el  Sr.  Juan Carlos  
Santiago  
 
1. El  Sr.  Juan Carlos  Santiago diu que les ordenances municipals no estan unificades en la 
pàgina web de l'Ajuntament, per la qual cosa prega que per a una millor consulta es posen totes 
juntes en la web i estiguen també disponibles en biblioteques i llocs públics, perquè els veïns 
puguen accedir a elles. 
  
El  Sr.  Francisco Izquierdo diu que les ordenances estan classificades per departaments, cosa 
que és tan vàlida com un altre criteri de publicació.  
 
2. D'altra banda, respecte del tema de la pancarta sense autorització que es va denunciar en el 
seu moment, preguem que s'adopten totes les mesures possibles per a solucionar la ràpida 
retirada de la pancarta.  
 
El Sr. Francisco Gimeno diu que s'està seguint el procediment legal oportú per a açò.  
 
3.-Atesa l'afluència de persones al Ple, preguem que es posen més cadires en el saló de 
sessions, per a evitar que les persones hagen d'estar drets.  
 
4. D'altra banda, vam pregar que es facilite un llistat d'immobles pertanyents a l'Ajuntament 
dels quals ha disposat a través d'arrendament així com d'aquells que disposa com a arrendador.  
 
5. Es prega l'aprovació d'una normativa municipal sobre guals, ja que no existix.  
 
 
6. Es prega atenció als arbres malalts del terme municipal que la necessiten.  
 
10.5. Precs que fa el regidor del grup PSOE Manises, el  Sr.  Ángel Gutiérrez 
 
1. El Sr. Ángel Gutiérrez prega al nou regidor del grup Partit Popular que accepte la seua 
felicitació pel nou càrrec que va a exercir, que és molt important.  
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2. El Sr. Ángel Gutiérrez prega que tenint en compte que la Constitució Espanyola establix un 
estat aconfessional, s'estudie la necessitat de revisar la simbologia religiosa que es conté en la 
denominació de molts carrers.  
 
3. Finalment, prega que es tinga en compte que el PSOE és l'epicentre de la política d'aquest 
país, i que es reconega aquest fet, en lloc de llançar insults com els que s'han abocat últimament 
anomenant  imbècils o idiotes a qui vota al PSOE.  
 
 
11.-PREGUNTES 
 
Obert el torn de preguntes, tenen lloc les següents:  
 
11.1. Preguntes que fa per escrit el regidor portaveu del grup APM-Compromís 
Municipal, el  Sr.  Jesús Borràs 
  
El  Sr.  Jesús Borràs llig les preguntes següents:  
 
1. El 5 de maig de 2009 se signava el Pacte Valencià contra la Pobresa. Aquest pacte va ser 
signat per tots els partits amb representació en Les Corts Valencianes. Una de les qüestions 
fonamentals era "destinar el 0,7 % del pressupost consolidat a l'ajuda oficial al 
desenvolupament. En la Memòria que s'acaba de publicar on s'analitza el grau de compliment 
dels compromisos adquirits per tots, s'observa que l'aportació de la Generalitat està al voltant 
del 0,35%, és a dir, la meitat d'allò que es va comprometre. Per aquestes raons, presentem les 
següents preguntes:  
 
- Com valora l'equip de govern el resultat d'aquest treball de seguiment pel que fa al grau de 
compliment de la Generalitat Valenciana?  
-Entre els dies 13 i 20 d'octubre se celebren actes per l'eradicació de la pobresa a tot el món. 
S'han celebrat alguns actes en la nostra ciutat?  
 
2. L'Auditori Germanies és l'únic teatre existent en la nostra ciutat que permet realitzar 
activitats del tipus de teatre, cinema, concerts, presentació de falles, presentació de moros i 
cristians, actes benèfics, etc. En l'actualitat tots som coneixedors que moltes associacions 
sol·liciten fer ús de l'auditórium i per tant presentem la següent pregunta: Quines són les 
condicions que demanem de tot tipus: lloguer, tècnics, etc. a les associacions que volen fer ús 
de l'Auditori?  
 
3. La situació que patix el Molí de la Llum és en l'actualitat bastant dolenta. Encara que manté 
quasi tota la seua infraestructura, algunes parts, com per exemple, la teulada, evidencien 
l'abandó actual. En el programa electoral d'APM de l'any 1999 ja plantegem una actuació 
important en aquest molí. Amb posterioritat, vostés van plantejar convertir el Molí de la Llum 
en un aula de la naturalesa. Des d'APM considerem molt important que es treballe per 
rehabilitar i donar un ús cultural a aquest molí, per la qual cosa formulem les següents 
preguntes:  
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- Pensa l'equip de govern mantenir la voluntat de convertir el Molí de la Llum en un aula de la 
natura?  
-S'han fet gestions davant Iberdrola perquè cedisca aquestes instal·lacions?  
-Si les respostes són positives, en quin moment pensen començar les obres d'adaptació?  
-Si les respostes són negatives pensen actuar perquè l'estat actual millore i es rehabilite el Molí 
de la Llum?  
 
A la primera de les preguntes respon el  Sr.  Francisco Izquierdo dient que la valoració del grau 
de compliment per la Generalitat li sembla que és la mateixa que el de les restants comunitats 
autònomes, i que a Manises no s'han celebrat actes com tampoc ho han fet altres 
administracions, ja siga l'estatal, autonòmica o local.  
 
A la segona de les preguntes respon la Sra. Maribel Miquel dient que les cessions del 
Germanies es fan en les mateixes condicions que s'apliquen des de fa dues legislatures i amb 
caràcter gratuït.  
 
A la tercera respon el  Sr.  Francisco Gimeno assenyalant que el Molí de la Llum està dins del 
PAI del Salt del Moro, i quan s'execute passarà a la disposició de l'Ajuntament i a partir d'ací la 
Corporació hi decidirà.  
 
11.2 Preguntes que fa el regidor portaveu del grup EUPV, el  Sr.  Manuel Gutiérrez 
 
El  Sr.  Manuel Gutiérrez pregunta:  
1. En quina situació es troba la passarel·la de l'aeroport?  

El  Sr.  Francisco Gimeno contesta que se n'informarà en la comissió informativa.  
 
2. Per què l'Artística Manisense no ha rebut la subvenció de 2010?  

El  Sr.  Francisco Izquierdo diu que s'intentarà pagar el més ràpid possible.  
 
3. Com està el tema del reglament de participació ciutadana?  

La Sra. Alicia Calatrava contesta que se n'informarà en la comissió informativa.  
 
11.3 Preguntes que fa el regidor portaveu del grup PSOE Manises, el  Sr.  Juan Carlos  
Santiago 
 
El  Sr.  Juan Carlos  Santiago pregunta:  
1. Per quina  raó hi ha tres bolards solts en el carrer Rafael Valls?  
2. Hi ha Pla de Seguretat i evacuació en el nou emplaçament del mercat?  
3. S'han fet proves d'evacuació en els edificis públics municipals?  
4. Per què es fan sessions de la Junta de Govern amb un sol assumpte i no s'acumula a unes 
altres?  
 
El Sr. alcalde diu que se n'informarà en les respectives comissions informatives.  
 
11.4 Preguntes que fa el regidor del grup PSOE Manises,  el  Sr.  Ángel Gutiérrez 
 
El  Sr.  Ángel Gutiérrez pregunta:  
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1. Des del punt de vista de la Regidoria de la Dona s'ha fet alguna cosa contra la publicitat que 
reiteradament hem denunciat per considerar-la denigrant?  
2. Coneix la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social els problemes de la biblioteca del 
barri de Sant Jeroni?  
3. Fa alguna cosa l'Ajuntament perquè es complisca la Llei antitabac en els parcs públics?  
 
El Sr. alcalde diu que se n'informarà en les respectives comissions informatives.  
 
No havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14,35 
hores, de tot i per a la seua constància  s'estén aquesta acta, i com a secretari en done fe. 
 

L'alcalde, El secretari, 
 
 
 
 

Enrique Crespo Calatrava 
 

 
 
 
 

Antonio  Pascual Ferrer 
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