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

NÚM. 13/2011 
 
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 (grup Socialista PSOE-Manises) 
 
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 10.45 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. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. ALFREDO SOLER GUNA AL CÀRREC DE 
REGIDOR 
 
El secretari de la Corporació dóna compte al Ple que per la Junta Electoral Central s'ha expedit, 
amb data 15 d'octubre passat, la credencial de regidor electe a favor del candidat, senyor 
Alfredo Soler Guna, qui va concórrer a les eleccions municipals ocupant el lloc número 14 de 
la llista de candidats del Partit Popular. 
 
A l' esmentat regidor correspon cobrir el lloc vacant de regidor, existent per la mort, el passat 
11 de setembre, de la regidora del grup Partit Popular, Sra. M. Desamparados Valldecabres 
Valls. 
 
El secretari informa al Ple que a més d'haver aportat la credencial de regidor electe expedida 
per la Junta Electoral Central, l'interessat ha presentat les declaracions sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics i 
declaració sobre els seus béns patrimonials, de conformitat i en compliment del que preveu 
l'article 75 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les bases del règim local, i 131 de la 
Llei 8 / 2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, per 
la qual cosa, per a l'adquisició de la condició de membre de la Corporació, només resta que el 
regidor formule el preceptiu jurament o promesa del càrrec. 
 
Als efectes assenyalats, el Sr alcalde convida al regidor Sr. Soler Guna a prestar l'indicat 
jurament o promesa del càrrec davant del Ple, cosa que fa el regidor utilitzant la següent 
fórmula: ""Jure complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Manises amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis." 

 
Complerts els requisits necessaris, el Sr. Alfredo Soler Guna adquirix la condició de membre de 
l'Ajuntament i passa a ocupar el seu lloc de regidor. 
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2 .- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS DE LES ELECCIONS GENERALS A CELEBRAR EL DIA 20 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
 
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia i 
pronunciar-s'hi, i adopta el següent acord: 
 
Per Reial Decret 424/2011 de 26 de setembre (BOE núm. 232 2011.09.27), han estat 
convocades eleccions a Corts Generals, que se celebraran el diumenge 20 de novembre de 
2011. 
 
La formació de les meses electorals competix als ajuntaments, sota la supervisió de les juntes 
electorals de zona, de conformitat amb el que preveu l'article 26.1 de la Llei orgànica del règim 
electoral general. 
 
Els membres de les meses electorals han de ser designats pel Ple de l'Ajuntament, mitjançant 
sorteig públic que s'ha de fer entre els dies vint-cinqué i vint-i-nové posteriors a la 
convocatòria, entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la mesa 
corresponent , que sàpien llegir i escriure i siguen menors de setanta anys, si bé a partir dels 
seixanta-cinc anys podran manifestar la seua renúncia en el termini de set dies. El president 
haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau, o 
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent. 
 
Els principis de celeritat i eficàcia s'imposen a l'hora de realitzar la designació dels membres de 
les meses, i sense disminució de l'objectivitat del procediment, cal utilitzar les eines 
informàtiques existents hui en dia que permeten realitzar de manera eficient aquesta tasca, per 
la qual cosa, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea d'hisenda i 
Administració, el Ple, per unanimitat, acorda: 

 
Primer .- El sorteig per la designació de membres de les meses electorals es farà mitjançant la 
utilització de l'aplicació informàtica "CONEIX" facilitada per l'Oficina del Cens Electoral de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Mitjançant la mateixa s'obté un fitxer que conté els electors del 
municipi que compleixen les condicions legals per ser membres de les meses electorals 
classificats per mesa electoral, a continuació, mitjançant la pulsació de la corresponent ordre 
per l'usuari, un dispositiu genera una seqüència de nombres que compleixen determinats 
requisits estadístics d'aleatorietat, ia partir d'aquesta seqüència s'obté un llistat de resultats de 
les persones sobre les quals recau la designació per a cada càrrec. A continuació s'obté el 
corresponent fitxer informàtic amb els resultats que ha de servir de bases per efectuar els 
nomenaments. 
 
Segon .- Un cop efectuades les notificacions dels nomenaments, s'obrirà el termini legalment 
previst perquè els interessats puguin formular al · legacions. Amb la finalitat de poder cobrir les 
possibles vacants, l'aplicació informàtica del sorteig de membres de meses electorals obté fins a 
9 suplents de cada càrrec, de manera que els suplents posteriors al segon queden com a reserves 
per cobrir algun dels següents supòsits: 
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• Que haja mort l'elector / a. 
• Que no siga veí o resident al municipi. 
• Que siga menor de 18 o major de 70 anys. 
• Que sent major de 65 anys renuncie al càrrec. 
• Que no tinga el nivell d'estudis o instrucció requerits. 
• Que siga acreditada causa documentada i justificada que li impedisca 
actuar com a membre de mesa electoral. 
 
De conformitat amb l'acordat, una persona del públic assistent, amb caràcter voluntari, procedix 
a prémer la tecla de l'ordinador que genera la seqüència aleatòria de nomenaments,  i s'hi 
obtenen els corresponents fitxers informàtics que servixen per efectuar els nomenaments. 
 
No havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 11.00 
hores, i de tot això i per a la seua constància s'estén aquesta acta, de què com a secretari done 
fe. 
 

L'alcalde, El secretari, 
 
 
 
 

Enrique Crespo Calatrava 
 

 
 
 
 

Antonio  Pascual Ferrer 
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