
 
ACTA  DE  LA  SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA  PER  L'AJUNTAMENT EN  PLE 
EL DIA  30 DE MARÇ DE 2012.  NÚM. 04 

 
ASSISTENTS 
Pel grup  Partit Popular: 
SR. FRANCISCO M. IZQUIERDO MORENO 
SRA. Ma.  ISABEL MIQUEL MARTICORENA 
SR. FRANCISCO E. GIMENO MIÑANA 
SRA. AMALIA R. WOLLSTEIN GIMENEZ 
SR. JOSÉ BUSTAMANTE LUNA 
SRA. FRANCISCA MONTORO PAJARES 
SRA. ALICIA CALATRAVA SALVADOR 
SR.  JUAN A. CASTILLO PEDRAJAS 
SRA. ROSA Ma.  PÉREZ JIMÉNEZ 
SRA. MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS 
SR. ALFREDO SOLER GUNA 
SRA. KHADIJA HAILA BEN DRISS 
Pel grup municipal socialista PSOE-Manises 
SRA. JUAN CARLOS SANTIAGO CARRETERO    
SRA. MARIA PILAR BASTANTE BENITO  
SRA. TERESA CALABUIG NOGUERA (14:10 hores, punt 9) 
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: 
  

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 març de 2012.  
 
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 ordinària de l'Ajuntament en Ple.  
 
Presidix la sessió el Sr. Francisco M. Izquierdo Moreno, 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 SESION ANTERIOR, CORRESPONENT A LA 
CELEBRADA PEL PLE EL 29 DE FEBRER DE 2012 
 
Repartit amb anterioritat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de febrer 
de 2012, el Sr.  alcalde president pregunta si algun regidor vol fer alguna observació a la mateixa 
abans de la seua aprovació.  
 
El Sr. Jesús Borràs manifesta la seua discrepància en tant que l'esborrany no arreplega la 
intervenció d'este regidor en els termes que hauria de ser arreplegada en el punt 16 de l'Ordre del 
Dia (pàgina 23 de l'esborrany de l'acta), així com que l'acta hauria de reflectir, en relació al punt 
17 (pàgina 26 de l'esborrany), la postura a favor que va manifestar este grup.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago manifesta que està en complet desacord amb la forma en què s'ha 
redactat l'acta pel que es referix a les intervencions del grup PSOE, ja que estima que la redacció 
és parcial i deixa prou que desitjar, perquè sembla que el PSOE amb prou faenes intervé quan 
alguna de les seues intervencions va ser en realitat bastant extensa, i no s'arreplega fidelment les 
intervencions del grup, per la qual cosa no compartix la redacció. 
  
El Sr.   alcalde intervé per a dir que la redacció de l'acta ha estat realitzada per qui correspon, que 
és el secretari de la Corporació, i estima que no és procedent realitzar una crítica infundada a la 
labor professional que est realitza, doncs en ella no consten les intervencions en la seua integritat 
sinó només un extracte de les mateixes, llevat que se li facilite el text de la intervenció del grup.  
 
El Sr.   Santiago afirma que no ha estat la seua intenció desqualificar personalment a ningú. 
  
Sotmés l'assumpte a votació, el Ple, per 16 vots a favor i 4 vots en contra, acorda aprovar l'acta 
esmentada.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup PSOE Manises.  
 
 
2.-CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA: DECRETS DIGITALS 
411/2012 A DECRETS DIGITALS 635/2012 
 
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 a 



decrets digitals del número 411/2012 a 635/2012 i el Ple, per unanimitat, acorda quedar 
assabentat de les esmentades resolucions.  
 
 
3.-CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DD 454/2012 D'1 DE 
MARÇ, SOBRE DELEGACIÓ DE L'EXERCICI D'ATRIBUCIONS DE L'ALCALDIA 
EN FAVOR DE REGIDORS 
 
Per l'Alcaldia s'adona al Ple de la resolució de referència, i queda informat el Ple de la citada 
resolució, el text literal de la qual és el següent:  
 
Alcaldia Presidència.  
Secretaria General  
APF/vrc  
Assumpte: Delegació de l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en favor de regidors 
 
Resultant que el dia 9 de febrer va tenir lloc la celebració de sessió extraordinària del Ple de 
l'Ajuntament en la qual es va dur a terme l'elecció d'alcalde, i havent estat proclamat per al càrrec 
i pres possessió qui subscriu, i que resulta necessari adoptar determinades actuacions amb vista a 
dissenyar l'organització de les regidories en la forma idònia per a l'adequada gestió dels 
assumptes municipals, i especialment, dels que són competència de l'Alcaldia, i de conformitat 
amb allò previst en els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i en els articles 43 a 45 i 114 a 118 del Reglament d'Organització de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la present, resolc:  
 
I.-Estructurar l'Administració Municipal en tres àrees de gestió que abasten les matèries que 
s'indiquen per a cadascuna d'elles: 
  
- ÀREA HISENDA I ADMINISTRACIÓ.- Àmbit de gestió de l'àrea: Gestió Econòmica, 
Pressupostària i Comptable, Tributs i Ingressos, Tresoreria, Gestió Recaptatòria, Contractació, 
Règim Jurídic, Estadística, Patrimoni, Registre i Informació, Informàtica, Innovació 
Tecnològica, Organització, Qualitat, Recursos Humans, Promoció Econòmica, Ocupació, 
Comerç, Empresa, Mercats, Consum i OMIC, Turisme, Promoció de la Ceràmica, Policia Local, 
Trànsit i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.  
 
- ÀREA TERRITORI I MEDI AMBIENT. Àmbit de gestió de l'àrea: Planejament, Gestió i 
Disciplina Urbanística, Habitatge, Activitats i Medi ambient, Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives, Transports, Obres, Instal·lacions i Serveis, Manteniment Urbà, Vies Públiques, 
Parcs, Jardins i Serveis Urbans, Infraestructures, Oficina Tècnica, Agricultura, i Salubritat.  
 
- ÀREA BENESTAR SOCIAL. Àmbit de gestió de l'àrea: Serveis Socials, Sanitat, Mediació per 
a la integració i convivència, Assessorament jurídic al ciutadà, Dona, Educació, Cultura, 
Joventut, Esports, Festes, Arxius, Biblioteques, Museus, Promoció del Valencià, Participació 
Ciutadana.  
 
II.-Les atribucions de l'Alcaldia respecte a les matèries compreses en cada àrea s'exerciran 
directament pel titular de l'Alcaldia o per regidors delegats segons el que es disposa a 
continuació:  
 



 
PRIMER.- L'Alcaldia delega de forma genèrica l'exercici de les seues atribucions en els 
regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, i per a les àrees o 
matèries que se citen, abastant la delegació la facultat de dirigir i gestionar, en general, els 
assumptes relacionats directament amb tals matèries. La delegació comprén la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers en els aspectes concrets que per a 
cada àrea s'indiquen, incloent-hi la facultat de resoldre els recursos de reposició contra tals actes, 
i el regidor delegat d'àrea tindrà la facultat de supervisar l'actuació dels regidors amb delegacions 
especials per a comeses específiques incloses en la seua àrea. La delegació genèrica comprén 
també la facultat d'ordenar l'expedició d'informes i donar el vistiplau de certificacions relatives a 
assumptes de la competència de la respectiva àrea o matèria que haja d'expedir la Secretaria 
General de l'Ajuntament o un altre funcionari per delegació d'esta, a excepció de les que 
transcriguen acords del Ple o de la Junta de Govern, les quals seran visades per l'Alcaldia.  
 
I.- ÀREA HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
 
I.1. En l'àmbit de l'Àrea d'Hisenda i Administració, l'Alcaldia exercirà directament les 
atribucions que li conferix la normativa vigent respecte a les següents matèries: Contractació, 
Patrimoni, Règim Jurídic, Organització, Estadística, Registre i Informació, Informàtica, 
Innovació Tecnològica, Qualitat, Turisme, Promoció de la Ceràmica. 
  
I.2. Es delega de forma genèrica l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en un regidor delegat 
d'Hisenda i Recursos Humans per a les matèries següents: Gestió Econòmica, Pressupostària i 
Comptable, Tributs i Ingressos, Tresoreria, Gestió Recaptatòria, Recursos Humans, Relacions 
institucionals, Cooperació.  
 
Regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans: la Sra. MA. ISABEL MIQUEL 
MARTICORENA. 
 
La facultat de resoldre del regidor delegat comprén de forma expressa i no exhaustiva:  
1. Preparar el pressupost i preparar i aprovar els expedients de modificació del mateix d'acord 
amb el disposat en les bases d'execució.  
2. L'adopció, en representació de l'Ajuntament, de quants actes resulten necessaris davant els 
ciutadans, òrgans de les administracions públiques i entitats públiques i privades de qualsevol 
àmbit territorial o funcional en matèries pròpies de la delegació i l'adopció de la qual no 
corresponga al Ple o a la Junta de Govern Local, especialment, els relatius a la participació en 
plans i programes de caràcter supramunicipal.  
3. El desenvolupament de la gestió econòmica municipal d'acord amb el pressupost aprovat, 
incloent-hi els actes de gestió i liquidació d'impostos, taxes, contribucions especials i altres 
ingressos de dret públic i de dret privat, d'acord amb les seues normes reguladores i amb els 
acords d'imposició i ordenació dels mateixos.  
4. Autoritzar i disposar despeses d'acord amb l'establit en les Bases d'Execució del Pressupost.  
5. Les facultats com a òrgan de contractació en els supòsits de contractes menors per raó de la 
quantia.  
6. Aprovar les factures que corresponguen al desenvolupament normal del pressupost així com 
qualsevol altre document en el qual es reconeguen o liquiden obligacions econòmiques de la 
Corporació derivades de despeses legalment adquirides.  
7. Ordenar tots els pagaments, i expedir les corresponents ordres de pagament amb càrrec als 
pressupostos, expedir ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa i aprovar les seues 
justificacions.  



8. Organitzar els serveis de Tresoreria i Recaptació, i adoptar les resolucions que corresponguen 
a l'Alcaldia en matèria de tresoreria i procediment recaptatori.  
9. Incoar i resoldre els expedients sancionadors per les faltes de desobediència a l'Alcaldia o per 
infracció de la normativa i ordenances municipals, en tota les matèries pròpies de la delegació, 
excepte en els casos en què tals facultats estiguen reservades a altres òrgans.  
10. Totes les atribucions de l'Alcaldia en matèria de gestió de personal legalment delegables, i 
que no hagen estat delegades en la Junta de Govern Local, sense perjudici de la Prefectura 
Superior de Personal que correspon a l'Alcaldia. En particular, les següents:  
a) Adoptar instruccions de règim interior per al millor funcionament dels serveis municipals i les 
mesures necessàries per a fer efectiva la coordinació de totes les dependències, amb la finalitat 
d'aconseguir una eficaç actuació conjunta.  
b) L'establiment de jornades, horaris de treball, plans de vacances del personal i la concessió de 
permisos i llicències, així com el control horari.  
c) Efectuar les convocatòries per a la selecció del personal fix o temporal i la provisió de llocs de 
treball, dur a terme el nomenament del personal que resulte seleccionat, adjudicar els llocs 
convocats i donar possessió del seu càrrec a tot el personal.  
d) Acordar el nomenament i cessament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal al servei de l'Ajuntament.  
e) Adscriure a tot el personal, siga funcionari o laboral, de caràcter fix i temporal, als llocs de 
treball, efectuar nomenaments provisionals, substitucions de caràcter accidental i concedir 
comissions de serveis i autoritzacions de trasllats.  
f) Aprovar la nòmina de retribucions del personal al servei de l'Ajuntament i el pagament 
d'indemnitzacions per raó del servei.  
g) La distribució entre les diferents àrees municipals de la quantitat global destinada a 
l'assignació del complement de productivitat i l'assignació individual del mateix.  
h) La incoació i resolució d'expedients disciplinaris a tot tipus de personal, la suspensió de 
funcions del mateix quan escaiga i la imposició de sancions, exceptuant la de separació del 
servei del personal funcionari i la d'acomiadament del personal laboral.  
i) Representar l'Alcaldia en la negociació d'acords o pactes amb el personal funcionari i laboral.  
j) Presidir el Comité de Seguretat i Salut i adoptar les mesures que es deriven dels plans i la 
normativa sobre esta matèria.  
 
I.3 Es delega de forma genèrica l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en un regidor delegat de 
Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Empresa, (incloent-hi  Mercats, Consum i OMIC) per 
a la gestió de tals matèries, amb facultats de resolució mitjançant actes administratius que afecten 
tercers. 
  
Regidor delegat de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Empresa: SR. JOSÉ 
BUSTAMANTE LUNA  
 
La facultat de resoldre comprén de forma expressa i no exhaustiva:  
1. L'adopció, en representació de l'Ajuntament, de quants actes resulten necessaris davant els 
ciutadans, els òrgans de les administracions públiques i entitats públiques i privades de qualsevol 
àmbit territorial o funcional en matèries pròpies de l'àmbit de la delegació i l'adopció de la qual 
no corresponga al Ple o a la Junta de Govern Local.  
2. La concessió de llicències, autoritzacions i permisos, comprovació o modificació de les seues  
condicions, declaració de la seua caducitat o revocació de les mateixes en les matèries objecte de 
la delegació. La delegació inclou l'informe previ de la Corporació en els expedients de concessió 
de llicència la resolució de la qual siga competència d'altres administracions.  



3. La incoació i resolució d'expedients sancionadors en les matèries objecte de la delegació, quan 
la seua competència estiga atribuïda a l'Alcaldia.  
 
I.4 Es delega de forma genèrica l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en un regidor delegat de 
Policia Local, Trànsit i Seguretat Ciutadana (que inclou Protecció Civil) per a la gestió de tals 
matèries, amb facultats de resolució mitjançant actes administratius que afecten tercers.  
 
Regidor delegat de Policia Local, Trànsit i Seguretat Ciutadana: la Sra. ALICIA CALATRAVA 
SALVADOR.  
 
La facultat de resoldre comprén de forma expressa i no exhaustiva:  
1. L'adopció, en representació de l'Ajuntament, de quants actes resulten necessaris davant els 
ciutadans, òrgans de les administracions públiques i entitats públiques i privades de qualsevol 
àmbit territorial o funcional en matèries pròpies de l'àmbit de la delegació i l'adopció de la qual 
no corresponga al Ple o a la Junta de Govern Local.  
2. La concessió de llicències, autoritzacions i permisos, comprovació o modificació de les seues 
condicions, declaració de la seua caducitat o revocació de les mateixes en les matèries objecte de 
la delegació. La delegació inclou l'informe previ de la Corporació en els expedients de concessió 
de llicència la resolució de la qual siga competència d'altres administracions.  
3. La incoació i resolució d'expedients sancionadors en les matèries objecte de la delegació, quan 
la seua competència estiga atribuïda a l'Alcaldia.  
 
 
II.- ÀREA TERRITORI I MEDI AMBIENT 
  
Es delega de forma genèrica l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en un regidor delegat d'àrea.  
 
Regidor delegat d'àrea: El Sr. FRANCISCO ELÍAS GIMENO MIÑANA.  
 
La facultat de resoldre comprén de forma expressa i no exhaustiva:  
 
1. L'adopció, en representació de l'Ajuntament, de quants actes resulten necessaris davant els 
ciutadans, òrgans de les administracions públiques i entitats públiques i privades de qualsevol 
àmbit territorial o funcional en matèries pròpies de l'àrea i l'adopció de la qual no corresponga al 
Ple o a la Junta de Govern Local, especialment, els relatius a participació en plans i programes de 
caràcter supramunicipal.  
2. La concessió de llicències d'obres d'edificació de nova planta, reforma i reparació i les 
d'enderrocament, moviment de terres, instal·lació i altres regulades en la legislació urbanística i 
en la sectorial que resulte d'aplicació per remissió d'esta i la modificació o revocació de les 
mateixes, sempre que el pressupost d'execució material de les obres no excedisca de 500.000 
Euros.  
3. La concessió d'autoritzacions o llicències d'obertura i funcionament d'activitats i establiments 
fabrils, industrials, comercials o de serveis, estiguen o no subjectes a la reglamentació d'activitats 
qualificades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses o a la normativa específica sobre 
protecció de la qualitat ambiental, policia sanitària i de salubritat i tinença d'animals i la 
reglamentació d'espectacles públics i activitats recreatives, i l'autorització de canvis de titularitat 
d'estes llicències, modificació de les seues condicions, declaració de la seua caducitat o 
revocació de les mateixes. La delegació inclou l'informe previ de la Corporació en els expedients 
de concessió de llicència la resolució de la qual siga competència d'altres administracions.  



4. La incoació i resolució d'expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística, 
protecció del medi ambient en tots les seues vessants, residus sòlids, sorolls, activitats i 
establiments innocus, activitats qualificades, i activitats subjectes a la reglamentació 
d'espectacles públics i activitats recreatives, policia sanitària i de salubritat i tinença d'animals 
incloent-hi les facultats d'imposició de sancions dins de la competència atribuïda a l'Alcaldia, 
paralització d'obres i activitats i suspensió d'efectes de llicències o autoritzacions, declaració de 
la seua caducitat o revocació de les mateixes.  
5. L'adopció d'ordres d'execució per al degut compliment de la legislació, els plans i instruments 
de gestió urbanística i les llicències d'obres, activitats i espectacles públics i per al manteniment 
de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic d'edificis i instal·lacions (clos de 
solars, arreglament de façanes, reparacions, reposició de l'estat de les edificacions o d'algun dels 
seus elements, etc.). 
6. La resolució dels expedients de declaració de ruïna, excepte els referits als casos de ruïna 
imminent, que resoldrà l'Alcaldia.  
7. La concessió de llicències de parcel·lació o segregació de terrenys, primera utilització o 
posteriors d'edificis i instal·lacions, i cèdules i informes d'habitabilitat.  
8. Evacuar les consultes urbanístiques i informes previs de la Corporació en els assumptes propis 
de l'àrea quan el tràmit no estiga atribuït expressament a un altre òrgan de l'Ajuntament.  
9. Adoptar les resolucions i actes necessaris per a la deguda conservació de les vies i obres 
públiques, infraestructures i equipaments comunitaris municipals, parcs, jardins, zones d'esbarjo 
i d'ús públic, i mobiliari urbà.  
10. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis públics municipals compresos en l'àrea: 
enllumenat públic, subministrament d'aigua, recollida de residus sòlids urbans, xarxa de 
sanejament, neteja viària, xarxa semafòrica i de senyalització urbana, transport urbà, i cementiri, 
tant si es tracta de serveis públics gestionats directament com si són objecte de concessió o 
qualsevol forma de gestió indirecta o mixta.  
11. Atorgar autoritzacions d'ocupació temporal de les vies, espais i altres parts integrants del 
domini públic municipal, en el sòl, subsòl o vol amb instal·lacions o elements fixos o 
desmuntables, entaulats, casetes, taules, cadires, carpes, tendals, caravanes, etc.  
12. Subscriure les actes de pagament i ocupació de béns i drets expropiats per raons 
urbanístiques.  
13. Subscriure les certificacions a compte d'obres contractades per l'Ajuntament, sense perjudici 
de la competència per al reconeixement de l'obligació.  
14. Acordar l'extinció de drets constituïts sobre béns de domini públic o comunals en virtut 
d'autorització, concessió o qualsevol altre títol i de les ocupacions al fet que hagueren donat lloc, 
i resoldre el desnonament per via administrativa quan escaiga conformement a dret, i fixar la 
indemnització que, si escau, corresponga i dur a terme el llançament.  
15. Acordar, quan escaiga, la segregació o agrupació de parcel·les de propietat municipal, i 
promoure els actes d'inscripció o anotació en el Registre de la Propietat que es requerisquen per a 
esta finalitat.  
16. Atorgar autoritzacions per a reserva de l'aprofitament de les voreres per a entrada i eixida de 
vehicles a través d'elles (guals) i reserva d'espais per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
vehicles.  
 
III.- ÀREA BENESTAR SOCIAL 
 
Es delega de forma genèrica l'exercici d'atribucions de l'Alcaldia en un regidor delegat d'àrea.  
 
Regidora delegada d'àrea: la Sra. MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS.  



 
La facultat de resoldre comprén de forma expressa i no exhaustiva:  
1) L'adopció, en representació de l'Ajuntament, de quants actes resulten necessaris davant els 
ciutadans, òrgans de les administracions públiques i entitats públiques i privades de qualsevol 
àmbit territorial o funcional en matèries pròpies de l'àrea i l'adopció de la qual no corresponga al 
Ple o a la Junta de Govern Local, i especialment, els relatius participació en plans i programes de 
caràcter supramunicipal.  
 
2) L'aprovació de plans i programes en assumptes propis de l'àrea quan no corresponga al Ple o a 
la Junta de Govern Local o a les fundacions municipals i la direcció, inspecció i impuls de la 
seua adequada execució.  
 
3) L'adopció de quantes mesures resulten procedents per a l'eficaç govern i administració dels 
centres on es presten o situen serveis municipals propis o compartits amb altres institucions, tals 
com: agències, residències, albergs, centres de convivència, centres d'ensenyament, centres de 
joventut, instal·lacions esportives, museus, arxius i biblioteques, etc., sense perjudici de la 
direcció immediata dels centres i serveis que corresponga als responsables dels mateixos.  
 
4) La convocatòria de certàmens, concursos, festivals, fires, campionats, trobades, simposis, 
jornades i esdeveniments de caràcter anàleg en matèries pròpies de l'àrea, quan no corresponga 
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local o als òrgans rectors de les fundacions 
municipals.  
 
5) La convocatòria i concessió de subvencions no nominatives, beques, ajudes, prestacions 
econòmiques, auxilis o qualsevol tipus d'aportació econòmica en assumptes propis de l'àrea, 
quan tinguen l'oportuna consignació en el pressupost i l'aprovació dels expedients que es 
tramiten per a la seua comprovació, justificació o reintegrament de quantitats indegudament 
percebudes, quan estes atribucions no estiguen expressament atribuïdes a òrgan diferent de 
l'Alcaldia.  
 
6) Ordenar l'expedició d'informes en matèria de Serveis Socials, i en general els relacionats amb 
els assumptes propis de l'àrea requerits per persones públiques o privades o exigits a 
l'Ajuntament o l'Alcaldia per les normes legals i reglamentàries aplicables. 
 
7) Incoar i resoldre expedients sancionadors per infracció de la normativa general i municipal 
aplicable en matèria de Serveis Socials, i en general, en qualsevol matèria compresa dins de 
l'àmbit de l'àrea. 
 
SEGON.- Les atribucions, l'exercici de les quals no és objecte de delegació en altres àrees o 
matèries, s'integraran en un àmbit organitzatiu de gestió denominat ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA que comprendrà les que legalment s'atribuïxen a l'Alcaldia sense estar incloses 
en un àrea o delegació i especialment, entre altres que se singularitzen, les relatives als següents 
assumptes: Gabinet d'Alcaldia, Protocol, Premsa i Comunicació.  
 
TERCER.-Efectuar delegació especial de l'exercici de les atribucions de l'alcalde en els regidors 
que a continuació es relacionen, per a la direcció i gestió dels serveis que s'esmenten, amb 
expressió de l'àrea a la qual pertanyen:  
 
 



 
Delegacions especials de l'Alcaldia 
ÀREA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ 
Protecció Civil Sr.    Juan Antonio Castillo Pedrajas 
Consum i OMIC Sra. Amalia Wollstein Giménez 
Promoció de la Ceràmica i Turisme Sra. Amalia Wollstein Giménez 
Mercats  Sr.    Juan Antonio Castillo Pedrajas 
Àrea de TERRITORI I MEDI AMBIENT 
Transport Públic  Sr.    Juan Antonio Castillo Pedrajas 
Agricultura Sr.    Juan Antonio Castillo Pedrajas 
Sanitat i Salubritat Sr.    Alfredo Soler Guna 
Àrea de BENESTAR SOCIAL 
Educació Sr.    Francisco Elías Gimeno Miñana 
Cultura  Sra. Rosa Ma. Pérez Jiménez 
Joventut Sr.    Alfredo Soler Guna 
Esports Sr.    José Bustamante Lluna 
Festes  Sra. Francisca Montoro Pallers 
Museus Sra.  Amalia Wollstein Giménez 
Serveis Socials Sra. María Noemí Martínez Ramos 
Dona Sra. Rosa María Pérez Jiménez 
Participació Ciutadana Sra. Alicia Calatrava Salvador 
Voluntariat social Sra.  Amalia Wollstein Giménez 
Mediació i integració  (AMICS) Sra. Khadija Haila ben Driss 

 
La delegació especial té com a objecte la gestió dels serveis relacionats dins de cada àrea pels 
regidors delegats, i la direcció dels projectes i programes referits, comprenent-hi la delegació de 
la direcció interna, la gestió i la coordinació dels serveis, projectes i programes corresponents, 
sense incloure-hi la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers. La 
delegació s'estén, per tant, a la facultat de subscriure quants actes de tràmit siguen necessaris per 
a iniciar i tramitar expedients, fins a la fase de resolució dels mateixos.  
 
QUART .-Efectuar delegació de la Presidència dels següents òrgans municipals en els regidors 
que es relacionen:  
 
Delegació de la Presidència d'òrgans municipals: 
Fundació Munic. de Cultura i Joventut Sr. José Bustamante Lluna 
Fundació Municipal d'Esports Sr. José Bustamante Lluna 
Consell Agrari Municipal Sr. Juan A. Castillo Pedrajas 
Consell Sectorial de Persones Majors Sra. Ma. Noemí Martínez Ramos 
Consell Assessor de Comerç Sr. José Bustamante Lluna 
Consell Escolar Municipal Sr. Francisco E.  Gimeno Miñana 
Meses de Negociació del Personal Sra. Ma. Isabel Miquel Marticorena 
Comité de Seguretat i Salut Laboral Sr. Ma. Isabel Miquel Marticorena 
Consell Local de Sanitat i Consum Sr. Alfredo Soler Guna 

 
La delegació de la Presidència d'estos òrgans comprén quantes atribucions atribuïx a l'alcalde 
com a president dels mateixos la normativa general i l'específica pròpia de cadascun d'ells 
prevista en els seus acords de constitució o reglaments de funcionament. 



 
CINQUÉ- L'Alcaldia es reserva les següents facultats en relació amb les atribucions delegades 
per mitjà d'esta resolució:  
 
a)  La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes o 
disposicions emanats en virtut de la delegació.  
 
b)   La de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.  
 
c)   La de l'exercici directe de les atribucions en els casos d'urgència, davant l'absència, malaltia 
o impediment d'algun dels regidors delegats sense que s'haja formalitzat la seua substitució, i 
sense que calga para açò un acte formal d'avocació de la delegació.  
 
d) La de sotmetre la resolució sobre assumptes relacionats amb les atribucions delegades a la 
decisió de la Junta de Govern Local, quan les circumstàncies ho aconsellen.  
 
SISÈ.- Les delegacions seran efectives des del dia de hui, i quedaran sense efecte les delegacions 
efectuades per resolucions de dates anteriors, especialment, per les resolucions d'Alcaldia 
DD1548/2011, d'1 de juliol i DD 2539/2011, de 27 d'octubre, sobre delegacions de l'Alcaldia, 
que queden expressament anul·lades, sense perjudici de la preceptiva publicació d'esta resolució 
en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
SETÉ.- Notificar personalment esta resolució als destinataris de les delegacions, a l'efecte que 
manifesten l'acceptació expressa de les mateixes, amb l'advertiment que si en el terme de tres 
dies hàbils, a comptar des de la notificació, no es fera manifestació expressa davant l'Alcaldia, la 
delegació s'entendrà acceptada tàcitament. 
 
HUITÈ.- L'actual estructura administrativa haurà d'adaptar-se a l'organització establida en esta 
resolució, i correspondrà al regidor delegat d'Hisenda i Recursos Humans adoptar les mesures 
necessàries per a això quant a les unitats administratives i l'adscripció de llocs de treball que 
resulten necessaris, així com l'adaptació dels circuits administratius de gestió de la despesa.  
 
NOVÈ.- Adonar d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la pròxima sessió ordinària que se 
celebre i traslladar-la a tots els departaments municipals per a general coneixement.  
 
Ho resol el senyor alcalde-president, el Sr. Francisco Miguel Izquierdo Moreno i certifica el 
secretari general de l'Ajuntament de Manises, el Sr. Antonio Pascual Ferrer, i utilitzen ambdós la 
signatura electrònica reconeguda, regulada en la Llei 59/ 2003 de 19 de desembre."  
 
 
4.-CONEIXEMENT DE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DD 455/2012 D'1 DE MARÇ 
SOBRE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
RÈGIM DE SESSIONS, DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE 
  
Per l'Alcaldia s'adona al Ple de la Resolució de referència, quedant informat el Ple de la citada 
Resolució, el text literal de la qual és el següent:  
 
 



 
Alcaldia Presidència  
Secretaria general  
APF/vrc  
Assumpte: Nomenament de membres de la Junta de Govern Local, règim de sessions, 
delegacions en la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d'alcalde. 
  
Resultant que el passat dia 9 de febrer va tenir lloc l'elecció d'alcalde pel Ple de la Corporació, i 
que ha estat proclamat alcalde i pres possessió del càrrec qui subscriu. 
  
Vists els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
i 35, 41.3, 43, 44, 52, 114, 115 i concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Esta Alcaldia, en exercici de les seues atribucions, resol:  
 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Manises als 
següents regidors:  
 
Sra.  MARÍA ISABEL MIQUEL MARTICORENA  
Sr. FRANCISCO ELIAS GIMENO MIÑANA  
Sra. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ  
Sr. JOSE BUSTAMANTE LLUNA  
Sra. ALICIA CALATRAVA SALVADOR  
Sra. MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS  
Sra. KHADIJA HAILA BEN DRISS  
 
La Junta de Govern Local estarà integrada per l'alcalde, que exercirà la Presidència, i els regidors 
abans esmentats.  
 
El règim de sessions de la Junta de Govern Local serà el següent:  
 
La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària una vegada cada setmana, preferentment, el 
dijous. No obstant això, si les circumstàncies ho aconsellaren, segons el parer de l'alcalde, podrà 
este convocar la sessió amb caràcter d'ordinària un dia diferent de la setmana, respectant sempre 
la periodicitat mínima abans establida i les normes legals sobre forma i terminis de les 
convocatòries. En particular, seran criteris a tenir en compte per l'Alcaldia per a la convocatòria 
de les sessions ordinàries per a dia diferent de l'establit com a preferent, el fet que tal dia siga 
festiu, la conveniència d'un major estudi dels assumptes que s'hi preveja tractar, la major 
urgència dels assumptes i qualsevol altre que justifiquen raonadament la decisió. A més, la Junta 
celebrarà sessions extraordinàries i reunions deliberants, quan amb tal caràcter, siguen 
convocades pel seu president.  
 
SEGON.- Delegar en la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, l'exercici de les següents 
atribucions de l'Alcaldia:  
 
1) La convocatòria i concessió de subvencions no nominatives de quantia igual o superior a 
20.000 Euros i aprovar la seua justificació quan tals atribucions no hagen estat delegades 
expressament en els regidors delegats.  



2) La sol·licitud i acceptació de subvencions o ajudes de qualsevol tipus d'altres entitats 
públiques o privades, excepte en els casos d'urgència, en què l'Alcaldia es reserva tals facultats.  
 
3) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 
 
4) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la provisió de llocs de 
treball.  
 
5) Declarar les situacions administratives del personal, tant funcionari com laboral. 
 
6) El reconeixement de serveis previs, grau, antiguitat i triennis del personal.  
 
7) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general 
no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització.  
 
8) L'aprovació de projectes d'obres i edificació de promoció pública que, no estant inserits en un 
procediment de contractació municipal, hagen de produir efecte davant entitats públiques o 
privades  
 
9) La concessió de llicències d'obres d'edificació de nova planta, reforma i reparació i les 
d'enderrocament, moviment de terres, instal·lació i altres regulades en la legislació urbanística i 
en la sectorial que resulte d'aplicació per remissió d'esta i la modificació o revocació de les 
mateixes, sempre que el pressupost d'execució material de les obres excedisca de 500.000 Euros, 
així com la concessió de llicències d'instal·lació i funcionament d'activitats sotmeses a la 
legislació relativa a la protecció de la qualitat ambiental i a la d'espectacles públics i activitats 
recreatives el pressupost de les quals d'instal·lació o de modificació supere la quantia abans 
assenyalada.  
 
10) La resolució d'expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració 
municipal.  
 
11) L'aprovació de convenis o acords amb entitats públiques i privades i amb persones físiques 
en tots els àmbits d'actuació de l'Ajuntament, sempre que la competència no estiga expressament 
atribuïda per la normativa al Ple de la Corporació ni haja estat delegada en un altre òrgan.  
 
12) Aprovar la liquidació dels pressupostos de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, i 
adonar-ne al Ple.  
 
TERCER.- De conformitat amb el disposat en els articles 20, 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, nomenar tinents d'alcalde de l'Ajuntament de 
Manises als regidors de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, amb expressió de 
l'ordre de nomenament:  
Primer tinent d'alcalde: Sra. MARÍA ISABEL MIQUEL MARTICORENA  
Segon tinent d'alcalde: Sr. FRANCISCO ELIAS GIMENO MIÑANA  
Tercer tinent d'alcalde: Sra. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ  
Quart tinent d'alcalde: Sr. JOSÉ BUSTAMANTE LLUNA  
Cinqué tinent d'alcalde: Sra. ALICIA CALATRAVA SALVADOR  
Sisé tinent d'alcalde: Sra. MARÍA NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS  



 
Correspon als tinents d'alcalde substituir, per l'ordre del seu nomenament, a l'alcalde en els casos 
de vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària.  
 
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els nomenaments i delegacions 
efectuades, que produiran efecte des del dia de hui amb independència de la data de publicació, 
de conformitat amb allò previst en l'article 44 del Reglament d'Organització de les Entitats 
Locals.  
 
CINQUÈ.- Notificar els nomenaments als interessats, adonar d'esta resolució al Ple de 
l'Ajuntament en la primera sessió que celebre i traslladar-la a tots els departaments municipals. 
  
SISÈ.- Anul·lar la Resolució de l'Alcaldia 1547/2011, d'1 de juliol, que queda sense efectes des 
del dia de hui.  
 
Ho resol el senyor alcalde-president, Sr. Francisco M. Izquierdo Moreno i certifica el secretari 
general de l'Ajuntament de Manises, Sr. Antonio Pascual Ferrer, i utilitzen ambdós la signatura 
electrònica reconeguda, regulada en la Llei 59/ 2003 de 19 de desembre."  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago sol·licita la retirada dels punts 3 i 4 de l'Ordre del dia per entendre 
que no estan clars, i cedix la paraula al regidor Sr. Àngel Gutiérrez perquè explique este punt de 
vista.  
 
El Sr. Ángel Gutiérrez explica que segons el parer del grup socialista estos decrets no estan clars 
i que n'hi ha alguns aspectes que presenten un grau de confusió, i esmenta el fet que el decret 454 
de 2012 modifica el 1548 de 2011, sense aclarir on estan adscrites les fundacions municipals de 
Cultura i Joventut i d'Esports.  
 
El Sr. alcalde, Sr. Francisco Izquierdo, afirma que l'adscripció de les fundacions no apareix de 
forma expressa en el nou decret de delegacions perquè les fundacions municipals tenen la seua 
pròpia personalitat diferenciada, i que els assumptes de Cultura, Joventut i Esports poden ser 
tractats en el si de la Comissió de Benestar Social si resulta necessari.  
 
El Sr. Ángel Gutiérrez diu que una altra incongruència s'observa amb la delegació especial de 
promoció de la ceràmica, que apareix com a matèria reservada a l'alcalde.  
 
El Sr. alcalde aclarix que no existix tal incongruència, perquè es tracta d'una delegació especial 
mentre que les altres delegacions són de caràcter genèric, que inclouen facultats resolutòries. 
L'Alcaldia estima, d'altra banda, que no s'entén molt bé la resolució de les delegacions per part 
del regidor, per la qual cosa si necessita algun aclariment sobre la mateixa pot sol·licitar major 
informació en la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, però que no és el moment de 
plantejar ací en el Ple debat sobre este assumpte, ja que es tracta tan sol de donar coneixement al 
Ple d'esta Resolució.  
 
 
 
 
 
 



 
5.-CONEIXEMENT DE L'ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS A LES COMISSIONS 
INFORMATIVES PERMANENTS I NOMENAMENT DE CÀRRECS EN LES 
MATEIXES 
  
Per l'Alcaldia s'adona al Ple de la Resolució 675/2012 de 28 de març, i el Ple queda informat de 
la citada resolució, el text literal de la qual és el següent:  
 
Àrea: Presidència  
Servei: Secretaria  
Ref: APF/vrc  
Assumpte: Adscripció de regidors a les comissions informatives municipals i nomenament dels 
seus presidents, vicepresidents i secretaris. 
 
Mitjançant Resolució de l'Alcaldia 1673/2011 de 14 de juliol, es va dur a terme l'adscripció de 
regidors citada en la referència.  
 
De conformitat amb l'establit en l'acord del Ple de data 8 de juliol de 2011 sobre creació i 
composició de les comissions informatives, i d'allò disposat en l'article 125 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, esta Alcaldia, tenint en compte els canvis organitzatius hi haguts 
per substitució de regidors, nomenament de nou alcalde i nomenament de nous regidors delegats, 
sentits els diferents grups municipals, resol aprovar l'adscripció de regidors a les comissions 
informatives municipals, efectuar la delegació de la presidència efectiva de les mateixes, i 
nomenar els funcionaris que exerciran la secretaria de les mateixes en la forma que a continuació 
s'exposa:  
 
 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I INFORMATIVA D'HISENDA I 
ADMINISTRACIÓ 
 
Membres titulars  
Sra.  Ma. ISABEL MIQUEL MARTICORENA Grup Partit Popular  
Sr. JOSÉ BUSTAMANTE LLUNA Grup Partit Popular  
Sra.  ALICIA CALATRAVA SALVADOR Grup Partit Popular  
Sra.  AMALIA WOLLSTEIN GIMÉNEZ Grup Partit Popular  
Sr. JUAN CARLOS SANTIAGO CARRETERO Grup Socialista PSOE Manises  
Sra. TERESA CALABUIG NOGUERA Grup Socialista PSOE Manises  
Sr. JESÚS BORRÀS I SANCHIS Grup APM-Compromís Municipal  
Sra.  PILAR GÓMEZ MARTÍNEZ Grup Esquerra Unida del PV (EUPV)  
 
President: Sra.  Ma.  Isabel Miquel Marticorena  
Vicepresident: Sr. José Bustamante Luna  
Secretari: Sr. José Luis Montón Castellano, funcionari del Servei de Rendes.  
 
 
 
 



 
COMISION INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
Membres Titulars:  
Sr. FRANCISCO ELÍAS GIMENO MIÑANA Grup Partit Popular  
Sr. ALFREDO SOLER GUNA Grup Partit Popular  
Sr. JUAN ANTONIO CASTILLO PEDRAJAS Grup Partit Popular  
Sra.  KHADIJA HAILA BEN DRISS Grup Partit Popular  
Sr. JUAN CARLOS SANTIAGO CARRETERO Grup Socialista PSOE Manises  
Sr. FERNANDO VELARDE LÓPEZ Grup Socialista PSOE Manises  
Sr. JESÚS BORRÀS I SANCHIS Grup APM-Compromís Municipal  
Sr. MANUEL GUTIÉRREZ LIÉBANA Grup Esquerra Unida del PV (EUPV)  
 
President: Sr. Francisco Elías Gimeno Miñana  
Vicepresident: Sr. Alfredo Soler Guna.  
Secretari: Sr. Santiago Carratalà Beguer, funcionari del Servei d'Urbanisme. Suplent: Sra.  
Carolina Cebolla Bonet.  
 
 
COMISION INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL  
 
Membres Titulars:  
Sra.  Ma.  NOEMÍ MARTÍNEZ RAMOS Grup Partit Popular  
Sra.  FRANCISCA MONTORO PALLERS Grup Partit Popular  
Sra.  ROSA MARÍA PÉREZ GIMÉNEZ Grup Partit Popular  
Sra.  KHADIJA HAILA BEN DRISS Grup Partit Popular  
Sra.  PILAR BASTANT BENITO Grup socialista PSOE Manises  
Sr. ANGEL GUTIÉRREZ LIÉBANA Grup socialista PSOE Manises  
Sr. ALFONSO CARLOS LÓPEZ REYES Grup APM-Compromís Municipal  
Sr. MANUEL GUTIÉRREZ LIÉBANA GrupoEsquerra Unida del P.V. (EUPV)  
 
Presidenta: Sra. . Ma.  Noemí Martínez Ramos  
Vicepresidenta: Sra. . Francisca Montoro Pallers.  
Secretari: Sr. César Carrió Climent, funcionari del Negociat d'Estadística.  
 
Adonar d'esta resolució als interessats, a les comissions informatives corresponents i al Ple de 
l'Ajuntament en la pròxima sessió que celebre.  
 
Els efectes d'esta resolució seran aplicables a partir del dia de hui, i quedarà sense efecte amb 
esta mateixa data la Resolució de l'Alcaldia 1673/2011 de 14 de juliol que va disposar els 
anteriors nomenaments per als càrrecs citats en esta.  
 
Ho resol el senyor alcalde-president, Sr. Francisco M. Izquierdo Moreno i certifica el secretari 
general de l'Ajuntament de Manises, Sr. Antonio Pascual Ferrer, i utilitzen ambdós la signatura 
electrònica reconeguda, regulada en la Llei 59/ 2003 de 19 de desembre.  
 
 
 



 
6.-CONEIXEMENT DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI DE 
2011  I  D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
Per l'Alcaldia s'adona al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 29 de febrer de 2012, mitjançant els quals s'aproven la liquidació del Pressupost 
de l'Ajuntament de Manises de l'exercici 2011 i la liquidació del Pressupost de la Fundació 
Municipal de Cultura i Joventut de l'exercici 2011. Igualment s'adona dels informes de la 
Intervenció Municipal següents: Informe 39/2011 sobre avaluació anual del compliment del Pla 
de Sanejament, d'acord amb allò previst en l'article 9.3 del Reial Decret Llei 5/2009, de 24 
d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats locals el sanejament de 
deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, i Informe 32/2012 sobre verificació del 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en compliment de l'establit en l'article 16.2 
del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària.  
De tot l'anterior queda informat el Ple de l'Ajuntament.  
 
 
7.-CONEIXEMENT DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE FACTURES 
PRESENTADES DINS DE L'ÀMBIT DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012 DE 
FINANÇAMENT DEL PAGAMENT A PROVEÏDORS 
  
Per la Presidència s'adona al Ple de l'Informe d'Intervenció sobre la relació certificada 
d'obligacions pendents de pagament confeccionada conforme al previst en el Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments 
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les 
entitats locals, relació certificada que s'ha remés al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 14 de març i que s'acompanya per a coneixement del Ple en un CD que conté 
les relacions de factures tant de l'Ajuntament (per import de 2.531.673,58 € ) com de la Fundació 
Municipal de cultura i Joventut (per import de 101.854,14 € ).  
 
De l'esmentat informe i de la relació de factures certificades queda informat el Ple de 
l'Ajuntament.  
El text de l'informe és el següent: 
  
 
INFORME D'INTERVENCIÓ  
 
ASSUMPTE: RELACIÓ CERTIFICADA DE L'ART. 3 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012  
 
El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament dels 
proveïdors de les entitats locals, establix en el seu article 3 l'obligació d'esta Intervenció d'emetre 
amb data límit el 15 de març, una relació certificada de totes les obligacions pendents de 
pagament que reunisquen els requisits establits en l'article 2.  
 
En el cas concret d'esta entitat local, l'àmbit subjectiu reflectit en l'article 2 apartat 2, és aplicable 
a l'organisme autònom: Fundació Municipal de Cultura.  
 
 



 
L'àmbit objectiu d'aplicació de l'esmentat article correspon a contractes d'obres, serveis, 
subministraments o gestió de servei públic en la seua modalitat de concessió (ampliat l'objecte 
pel Reial Decret Llei 7/2012).  
 
Esta Intervenció ha obtingut del programa informàtic de comptabilitat les dades que figuren en 
els formats de càrrega massiva de proveïdors i factures aprovats per la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local en un fitxer que s'acompanyen a este informe i que responen a:  
 
PRIMER. -Obligacions pendents de pagament als contractistes que reunixen tots els requisits 
enumerats en l'article 2, a saber:  
 
a) Ser vençudes, líquides i exigibles.  
Conforme a la nota interpretativa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 
resposta a la FEMP:  
S'han inclòs aquelles obligacions en les quals el contractista ha dut a terme les obligacions 
contractuals i legals i s'ha prestat la conformitat per part de l'òrgan competent d'esta entitat local, 
i que es troben vençudes per haver transcorregut el termini legal de pagament sense que 
l'obligació s'haja pagat.  
No s'han inclòs:  
Si el centre gestor no hi ha donat la conformitat o existix un procediment judicial en curs, els 
interessos de demora, les costes judicials o qualsevol altra despesa accessòria, conforme a 
l'article 3.1.b) del Reial Decret Llei. Les obligacions respecte de les quals ha assumit un altre ens 
el pagament.  
 
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l'entitat local, de la corresponent factura, 
factura rectificativa si escau, o sol·licitud de pagament equivalent haja tingut lloc abans de l'1 de 
gener de 2012.  
S'han inclòs exclusivament les obligacions que consten en el registre de factures de la 
Intervenció de l'ens matriu i del seu organisme autònom.  
 
c) Que es tracte de contractes d'obres, serveis o subministraments inclosos en l'àmbit d'aplicació 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.  
La disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, inclou els contractes 
de gestió de serveis públics, en la seua modalitat de concessió.  
 
Per tant, no s'inclouen-hi els que expressament no han estat referenciats en ambdós Reals Decrets 
Llei.  
 
2. S'exclouen les obligacions contretes per l'entitat local amb l'Administració General de l'Estat o 
qualsevol dels seus organismes i entitats depenents, l'Administració de les comunitats autònomes 
o qualsevol dels seus organismes i entitats depenents, altres entitats locals, i amb la Seguretat 
Social.  
 
SEGON. -CONTRACTISTES  
Este fitxer és comú a l'entitat local i a l'organisme autònom. Es detallen tots els contractistes, 
entenent per contractista tant a l'adjudicatari com el cessionari a qui s'haja transmés el dret de 
cobrament i li conste a esta Intervenció. Al no disposar d'informació de les característiques de les 



empreses, i ser urgent el termini, en el camp "Dimensió del contractista", s'opta per utilitzar el 
codi: S: Sense especificar.  
 
TERCER. -FITXER DE FACTURES  
 
És configurat com un fitxer amb una línia per cada factura. En el camp denominat "import" s'ha 
inclòs el principal més l'IVA pendent de pagament, deduïts si escau pagaments parcials i restant 
l'IRPF de forma tal que en eixe camp s'arreplega l'import líquid total de la factura". Respecte al 
camp "Data de reclamació" que ha d'existir però només pot quedar buit, si la factura no ha estat 
exigida davant la Justícia, es deixa buit, doncs no em consten reclamacions d'este tipus. Per a 
emplenar el camp comptabilització es reflectix que totes estan comptabilitzades.  
S'emet el present informe juntament amb còpies en CD de les relacions de factures de 
l'Ajuntament i la Fundació de Cultura incloses en la relació certificada remesa al Ministeri en 
data 14 de març, a l'efecte d'informar al Ple de l'entitat com establix l'article 3.2 del Reial Decret 
Llei 4/2012.  
 
Manises, 22 de març de 2012.  L'interventor. Firmat: Fco. Javier Biosca López.  
 
A continuació, per part de la Presidència i a sol·licitud del portaveu del grup APM Compromís 
Municipal, es diferix el debat i votació sobre el punt 8 de l'Ordre del Dia, relatiu al Pla 
d'Ajustament previst en el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, que es debat després del 
punt 13 de l'Ordre dia i abans del 14, encara que s'inclou l'acord i debat en este moment per raons 
sistemàtiques de coherència i manteniment de la numeració d'assumptes de l'Ordre del dia.  
 
 
8.-APROVACIÓ DE PLA D'AJUSTAMENT EN L'ÀMBIT DEL REIAL DECRET -LLEI 
4/2012, DE 24 DE FEBRER, SOBRE ESTABLIMENT D'UN MECANISME DE 
FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS 
 
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre aprovació del Pla 
d'ajustament a què es referix el RDL 4/2012.  
 
Resultant que de la relació certificada emesa per l'interventor, en compliment del disposat en 
l'article 3 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals, existixen obligacions reconegudes que complixen 
els requisits de l'article 2 del citat Reial Decret Llei pendents pagament.  
 
De conformitat amb l'establit en l'article 7 del citat Reial Decret-llei 4/2012 i en la Disposició 
addicional tercera del Reial Decret-llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, l'Oficina Pressupostària, de conformitat amb les 
directrius emanades de l'equip de govern municipal, ha elaborat el Pla d'Ajustament de 
l'Ajuntament de Manises que estén la seua vigència durant el període 2012-2022 que ha de 
presentar-se, amb informe de l'interventor, al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació. 
  
Vist el Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Manises i les mesures d'ajustament d'ingressos i 
despeses que inclou i l'informe favorable de l'interventor, així com el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, 
acorda:  



 
Primer.- Aprovar el Pla d'Ajustament de l'Ajuntament de Manises que s'adjunta com a annex, 
que s'estendrà durant el període d'amortització previst per a l'operació d'endeutament que es 
contempla, de conformitat amb el disposat en l'article 10 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel qual es determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per a 
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.  
Segon.- Remetre el Pla d'Ajustament aprovat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques abans del 31 de març de 2012 per via telemàtica i amb signatura 
electrònica.  
Tercer.- L'Ajuntament de Manises es compromet a adoptar les mesures previstes en el Pla 
d'Ajustament per a garantir l'estabilitat pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament 
a proveïdors, per un període coincident amb el d'amortització de l'operació d'endeutament que es 
preveu concertar en el marc del Reial Decret-llei 4/2012.  
Quart.- L'Ajuntament de Manises es compromet a aplicar les mesures indicades en el Pla 
d'Ajustament.  
Cinqué.- L'Ajuntament de Manises es compromet a remetre tota la informació que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques considere necessària per al seguiment d'este Pla 
d'Ajustament, així com qualsevol altra informació addicional que es considere necessària per a 
garantir el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, límits de deute i les obligacions 
de pagament a proveïdors. 
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups EUPV, APM Compromís Municipal i 
PSOE Manises.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, pel grup EUPV, diu que este grup s'oposa al Reial Decret perquè el que 
fa és ofegar els ajuntaments, que no són els únics responsables de la mala gestió econòmica, i 
perquè no perseguix reduir la despesa en altres partides de despeses innecessàries, per la qual 
cosa no pot ser la solució adequada al problema que tenim plantejat. Amb el Pla d'Ajustament 
s'apliquen les pujades de taxes i impostos però es diferix l'aplicació d'altres mesures necessàries, 
com per exemple, la retallada en les retribucions dels regidors i del personal eventual. Des 
d'Esquerra Unida vam proposar un ajustament retributiu dels grups municipals que es va 
rebutjar, i potser d'haver-se acceptat haguera evitat este ajustament que ara es proposa, per 
innecessari.  
 
El Sr. Jesús Borràs, pel grup APM Compromís Municipal, diu que no veu clar alguns aspectes 
que es contenen en el Pla d'ajustament, com per exemple, la previsió que no es reposen 19 llocs 
de treball corresponents a altres tantes persones que es jubilen: hi ha seriosos dubtes que cap 
d'eixes 19 persones necessite reposar-se, per la qual cosa esta previsió no és encertada. D'altra 
banda, és dubtós que es puga complir este Pla d'ajustament, ja que la reducció del desfasament 
dels costos dels serveis és molt poca en el període de 10 anys de vigència prevista del Pla. No 
podem votar a favor d'este Pla que no ens trau de la situació actual: en 10 anys solament 
reduirem 700.000 € de la despesa corresponent als costos dels serveis públics. 
  
El Sr. Juan Carlos Santiago diu que segons el parer del grup PSOE Manises el Pla d'ajustament 
està concebut com un pas necessari per a justificar les pujades que s'han portat al Ple i que este 
grup rebutja, i per tant rebutja també el citat Pla d'ajustament.  
 



 
La regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans, Sra.  Ma. Isabel Miquel puntualitza que el 
Pla ha obligat a tots els ajuntaments d'Espanya, i ha de ser aprovat perquè és absolutament 
necessari.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez diu que l'existència d'una mesura com la número 4 del Pla, que es 
referix al correcte finançament de taxes i preus públics, demostra que hi ha un paquet conjunt per 
a augmentar les taxes i preus públics, la qual cosa és inacceptable.  
 
El Sr. Jesús Borràs afirma que el Pla d'ajustament ve a suposar l'ofegament dels ajuntaments, no 
es podran complir les seues expectatives, la qual cosa ve a comprovar-se amb fets com el que 
abans s'ha citat de les 19 places de personal que no poden quedar sense cobrir-se íntegrament. 
Estos plans no seran efectius, n'hi haurà un benefici per a la Banca, però res més; en 10 anys no 
s'arreglarà el dèficit amb este Pla. 
  
El Sr. Juan Carlos Santiago diu que el Pla no és previsor, com no ho ha estat el Partit Popular, 
que ha vingut governant durant tretze anys; les taxes aniran augmentant any rere any i les 
retallades haurien de fer-se en altres partides que no siguen necessàries.  
 
La Sra. Ma. Isabel Miquel diu que les pujades de taxes i preus no les motiva el Pla d'ajustament 
que  ara  se  sotmet  al Ple: ja s'estaven estudiant des d'abans i ara s'ha vist l'oportunitat 
d'incloure-les en el Pla.  
 
El Sr. alcalde, Sr. Francisco Izquierdo, diu que la diferència de 700.000 € no vol dir que 
augmente el dèficit de l'Ajuntament; esta xifra és el desajustament entre el cost dels serveis i el 
que s'ingressa per ells; este Pla es complirà i a més generarà estalvi de recursos propis que 
podran destinar-se a inversions, sense haver de demanar préstecs; l'ajuntament no recorre a altres 
mesures com podrien ser per exemple les pujades generalitzades en els tributs, com podria 
aplicar-se a l'impost sobre béns immobles; només es pugen taxes que afecten singularment als 
usuaris de determinats serveis.  
 
 
9.-ACORD D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS 
  
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre aprovació de 
l'Ordenança reguladora dels preus públics per prestació de serveis educatius. 
  
Vist que este Ajuntament ve exigint la taxa per escoles infantils, que grava la prestació de serveis 
en les guarderies municipals que cobrixen l'etapa d'ensenyament no obligatori, de 0 a 3 anys.  
 
Paral·lelament té establits els preus públics que financen, en una part mínima, la prestació dels 
serveis de menjador escolar i l'Escola d'Estiu.  
 
La distinció entre les figures de taxa i preu públic ha estat objecte de diverses modificacions 
legals (Llei 8/1989 de taxes i preus públics, declarada parcialment inconstitucional per sentència 
185/1995; Llei 25/1998 de Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, que va modificar la Llei 
d'Hisendes Locals reordenant les taxes i preus públics municipals), que han culminat amb l'actual 
regulació continguda en el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.  



 
Així el fet imposable de les taxes ve definit en el seu article 20.1 per “la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la 
realització d'activitats administratives de competència local que es referisquen, afecten o 
beneficien de manera particular als subjectes passius.  
 
En tot cas, tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que establisquen les 
entitats locals per:  
 
A) La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.  
 
B) La prestació d'un servei públic o la realització d'una activitat administrativa en règim de dret 
públic de competència local que es referisca, afecte o beneficie de manera particular al subjecte 
passiu, quan es produïsca qualsevol de les circumstàncies següents:  
a) Que no siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A este efecte no es 
considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:  
Quan vinga imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguen imprescindibles per a la vida privada o social 
del sol·licitant.  
 
b) Que no es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del 
sector públic conforme a la normativa vigent”, mentre que en l'article 41 es fixa el concepte de 
Preu Públic: el que s'exigisca “per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la 
competència de l'entitat local, sempre que no concórrega cap de les circumstàncies especificades 
en la lletra B), de l'article 20.1 d'esta llei.”  
 
A la vista de l'anterior cal concloure que la contraprestació de l'usuari per la recepció d'un servei 
públic o activitat administrativa, tindrà sempre el caràcter de taxa, excepte en aquells supòsits 
que, no tractant-se de serveis essencials per a la vida comunitària, es presten en concurrència 
amb la iniciativa privada.  
 
És evident que a hores d'ara, la prestació del servei d'escolaritat als menors de 3 anys complix 
ambdós requisits. No està reconegut este període com d'escolarització obligatòria en la legislació 
educativa, i paral·lelament es presta, o es pot prestar, pel sector privat, per la qual cosa és més 
adequat definir-ho com preu públic que com a taxa. És per açò que es proposa que l'actual taxa 
per guarderies municipals es transforme en preu públic.  
 
II  
La regulació dels preus públics contempla que el seu import global haurà de cobrir, com a 
mínim, el cost del servei prestat. A este efecte l'acord d'aprovació haurà de contemplar estudi 
tecnicoeconòmic que justifique el cost previst.  
 
No obstant això la presència de raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic permetran 
la fixació de preus públics per davall del cost suportat.  
 
En conseqüència, i com en el present cas, la determinació de tarifes que globalment se situen per 
davall del cost del servei a prestar, haurà de venir precedit de pronunciament del Ple de la 
Corporació respecte de l'existència de raons socials o d'interés públic que justifiquen tal 
circumstància.  
 



III  
Atés que, com es va dir més amunt, actualment es vénen exigint preus públics per la prestació 
dels serveis d'Escola d'Estiu i per la prestació del servei de menjadors escolars, es proposa 
unificar els dos preus públics fins ara existents, i el que ara es proposa com a resultant de la 
transformació de la taxa en preu públic, en un únic concepte: preu públic per prestació de serveis 
educatius municipals.  
 
La unificació es proposa per raons de simplificació administrativa, i amb l'objectiu que els 
potencials usuaris dels diferents serveis que es presten des de la regidoria d'Educació, puguen 
accedir més fàcilment als termes i condicions econòmiques de la totalitat de serveis prestats.  
 
La regulació d'este ingrés a través de la pertinent Ordenança, haurà de contenir, a més de les 
tarifes diferenciades per conceptes, la determinació dels qui són els obligats al pagament, la seua 
forma de gestió, el moment en què naix l'obligació al pagament, i les formes de fer-ho efectiu.  
 
Vist l'informe del Servei de Rendes i Exaccions sobre cost i rendiment dels preus públics 
l'aprovació dels quals es proposa i d'acord amb allò disposat pels articles 41 a 47, i 127 del RDL 
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i vist el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, 
acorda:  
 
1r. Derogar l'Ordenança fiscal de la taxa per guarderies municipals i les ordenances reguladores 
dels preus públics per menjadors escolars, i de l'Escola d'Estiu, derogació que tindrà efecte en els 
moments que s'establixen en l'Ordenança que ara s'aprova. 
2n. Considerar els serveis prestats per la Regidoria d'Educació d'especial interés públic a l'efecte 
d'aplicar unes tarifes que impliquen rendiments inferiors al cost, i en conseqüència, aprovar el 
preu públic per prestació de serveis educatius municipals, així com la seua ordenança reguladora, 
que a continuació es transcriu:  
 
PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS  
 
Article 1r 
De conformitat amb el previst en el Capítol VI del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Hisendes Locals, este Ajuntament establix els preus públics per la prestació de 
serveis educatius municipals que es regirà per la present ordenança. 
  
Article 2n. Serveis i activitats inclosos  
Els serveis i activitats inclosos en la present ordenança són tots els relatius a la prestació de 
serveis educatius en centres de titularitat municipal, açò és, les escoles infantils municipals. 
Igualment estan inclosos-hi la prestació de serveis de l'Escola d'Estiu i els relatius als menjadors 
escolars, i qualsevol altre que en el futur puga prestar-se des dels serveis educatius municipals, 
independentment de la seua modalitat de prestació.  
 
Article 3r. Obligats al pagament  
Són obligats al pagament els qui es beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per 
este Ajuntament, o en règim de concert amb este, a què es referix l'article anterior. S'entendrà 
que els beneficiaris són els pares, tutors o els representants legals dels alumnes.  
 
Article 4t. Tarifes  
1r.-La tarifa queda fixada com seguix:  



 
A) PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS:  
 

 Curs 
Escolar 

2012-2013 

Curs Escolar 
2013-2014 

Curs Escolar 
2014-2015 

Curs Escolar 
2015-2016 

1.- Import  anual per 
matrícula o ratificació 

40 40 40 40 

2.- Import mensual per 
assistència/alumne 

80 85 90 95 

3.- Import per horari 
especial 

25 26 27 28 

 
B) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ESTIU: 
 

 Curs 
Escolar 

2012-2013 

Curs Escolar 
2013-2014 

Curs Escolar 
2014-2015 

Curs Escolar 
2015-2016 

1.- Import  Escola 
d'Estiu 

80 85 90 95 

2.- Import menjador 90 95 100 105 
3.- Import per horari 

especial 
25 26 27 28 

 
C) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS : 

 
 Curs 

Escolar 
2012-2013 

Curs Escolar 
2013-2014 

Curs Escolar 
2014-2015 

Curs Escolar 
2015-2016 

1.- Import  per 
menjador 

90 95 100 105 

3.-Import mes 
setembre.  Import per 

dia (*) 

5,55 5,86 6,16 6,47 

(*) el servei es prestarà sempre que hi haja la suficient demanda. 
 
2n.- Es bonificarà amb el 100% de l'import de la mensualitat de prestació de serveis en escoles 
infantils municipals (Apartat A de la tarifa) en el cas d'obligats al pagament que tinguen 
matriculats més d'un fill. Esta bonificació aconseguirà al segon i successius fills.  
 
Article 5é. Normes d'aplicació de la tarifa.  
 
A) PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS:  
 
1.- La matrícula, o la ratificació anual, s'abonarà tot d'una, en formalitzar la mateixa en el període 
d'inscripció.  
2.- La mensualitat s'efectuarà a compte, durant els cinc primers dies de cada mes.  
3.- L'obligació de pagament naix en el moment de formalitzar la matrícula de cada any escolar, 
amb independència de la seua real prestació, si la falta d'esta és imputable al sol·licitant. 
L'obligació d'efectuar els pagaments mensuals es mantindrà mentre no es tramite la corresponent 



baixa.  
4.- El pagament de la matrícula o de la ratificació s'efectuarà mitjançant autoliquidació en model 
que facilitarà l'ajuntament.  
Les mensualitats s'abonaran mitjançant el rebut inclòs en el padró que s'aprovarà mensualment.  
El rebuts mensuals hauran d'estar necessàriament domiciliats en compte bancari.  
El retard en el pagament de tres mensualitats determinarà la pèrdua de la matrícula.  
5.- Els imports assenyalats en l'apartats A.2 i A.3 de la tarifa, són acumulables.  
 
B) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'ESTIU  
 
1.- L'import d'este preu públic, siga quina siga la modalitat de les compreses en la tarifa, 
s'abonarà tot d'una en formalitzar-se la inscripció.  
2.- Una vegada iniciada l'activitat, l'import del preu públic no podrà ser objecte de devolució, 
excepte que la falta de prestació d'este servei siga imputable a l'Ajuntament.  
3.- Els imports assenyalats en la tarifa B són acumulables en funció de la modalitat de servei per 
la qual s'opte.  
 
C) PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MENJADORS ESCOLARS MUNICIPALS  
 
1.- El pagament de la modalitat C.1 de la tarifa s'efectuarà mitjançant el rebut inclòs en el padró 
que a este efecte s'aprovarà mensualment.  
 
El rebuts mensuals hauran d'estar necessàriament domiciliats en compte bancari. 
  
Els imports de la tarifa C.1 estan calculats sobre la base d'un còmput referit a la totalitat de dies 
lectius del curs en què es presta el servei de menjador. En conseqüència són irreduïbles, llevat 
que la prestació del servei no es realitze per causes imputables a l'Ajuntament, en este cas es 
retornarà la part corresponent.  
 
2.- L'obligació de pagament naix en el moment de la formalització de la matrícula del servei de 
menjador escolar.  
 
Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament del preu, no es preste el servei de menjador 
escolar, procedirà la devolució de l'import corresponent.  
 
Amb caràcter excepcional, a instàncies del beneficiari del servei, quan per prescripció mèdica 
el/la usuari/ària del menjador escolar no puga fer ús del servei durant, almenys cinc dies, previ 
informe del Departament d'Educació, serà abonat el cost de les corresponents minutes 
alimentàries no consumides.  
 
3.- Les baixes del servei de menjador escolar hauran de comunicar-se a l'Ajuntament i faran 
efecte al mes següent de la seua comunicació.  
4.- El retard en el pagament de dos mensualitats determinarà la pèrdua de la plaça en el servei de 
menjador escolar. 
  
 
Disposició Transitòria 
Fins al començament d'aplicació de la present ordenança, continuaran vigents les ordenances 
dels preus públics de menjadors escolars, dels preus públics de l'Escola d'Estiu i de la taxa per 
prestació de serveis en escoles infantils municipals.  



 
Disposició Derogatòria  
Amb el començament d'aplicació de la present Ordenança queden derogades les ordenances al 
fet que es referix la Disposició Transitòria anterior.  
 
Disposició Final  
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per l'Ajuntament en Ple, i 
començarà a aplicar-se en els períodes que s'establixen  en les pròpies tarifes, i haurà  de 
publicar-se el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor 
fins a la seua modificació expressa o derogació.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups EUPV, APM Compromís Municipal i 
PSOE Manises.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
Pel grup EUPV el Sr. Manuel Gutiérrez anuncia el seu vot en contra com ja va manifestar en la 
comissió informativa el representant d'este grup, puix es va manifestar la postura contrària a la 
pujada que es proposa.  
 
El Sr. Jesús Borràs anuncia també el vot en contra d'APM Compromís Municipal, com ja va fer 
este grup en la comissió informativa. Diu que cal tenir en compte que estem parlant de recuperar 
tan sol un 7 per 100 del dèficit de les escoles infantils; històricament hem demanat que 
l'ensenyament de 0 a 3 anys fóra gratuïta i els governs estatal i autonòmic no han fet res en este 
sentit, i són ells els qui haurien de pagar este tipus d'ensenyament. Açò suposa una despesa major 
per a les famílies en uns mals moments econòmics com els que estem vivint.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago, pel grup PSOE Manises justifica que el grup votarà en contra de la 
proposta perquè considera que la pujada és indiscriminada i de caràcter lineal, quan hauria de 
tenir en compte els diferents nivells adquisitius de les famílies.  
 
El Sr. Francisco Gimeno, pel grup Partit Popular, assenyala que el servei d'educació infantil que 
presta l'Ajuntament és d'una qualitat de sobres reconeguda, i representa una inversió anual de 
més de 2.193.000 €, dels quals, més d'1.817.000 € corresponen a despeses de personal; el major 
capítol d'ajudes municipals és el destinat a les escoles infantils, i el que nosaltres plantegem és 
que hi haja un equilibri entre costos i ingressos del servei; hem parlat amb les famílies i les 
escoles i s'ha arribat a un consens sobre el problema.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, pel grup d'EUPV, assenyala que hi ha un aparent exercici de 
transparència en el cost del servei, però esta transparència hauria de ser també aplicada en altres 
àmbits de la gestió municipal, com per exemple, pel que fa al sistema de retribucions dels 
regidors, cosa que no s'ha fet. Hi ha pujades de taxes que podem compartir, però les escoles 
infantils són un cas especial. Vivim en un sistema patriarcal que no facilita l'accés al mercat 
laboral per part de la dona; l'Estat i les autonomies no han assumit l'Educació Infantil, i 
l'Ajuntament ho ha fet des dels governs de l'Esquerra, i entenem que l'Educació Infantil hauria de 
ser gratuïta, fer pujades de caràcter universal per a tots és una política que no compartim, i 
presentar la pujada com l'única solució, no ho compartim. Este servei no s'ha de pujar i, si 
calguera fer-ho necessàriament, caldria estudiar qui ha de patir eixa pujada. Cal mantenir el 
servei el més assequible possible, i en estos moments no es pot pujar, almenys durant el temps 
que dure la crisi que estem patint.  



 
A les 14 hores i deu minuts, durant el debat del punt 9, s'incorpora a la sessió la regidora del grup 
PSOE Manises,  Sra. Teresa Calabuig Noguera.  
 
El Sr. Jesús Borràs assenyala que hi ha una previsió de dèficit en les escoles infantils que revela 
un problema estructural que no es resoldrà amb este pegat; no es resoldrà fins que l'Estat i la 
Generalitat es decidisquen a assumir els costos de l'ensenyament en les escoles infantils.  
 
Quan la crisi estreny tant a les famílies com en els moments actuals no se'ls pot exigir més 
esforços, per la qual cosa el grup APM Compromís Municipal votarà en contra de la proposta.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago diu que el grup PSOE Manises no compartix la pujada que es 
proposa, ja que haurien de revisar-se els costos d'altres serveis; la situació no és la més adequada 
per a pujar este tipus de taxes.  
 
El Sr. Francisco Gimeno ressalta el gran esforç que fa l'Ajuntament amb la gestió de les cinc 
escoles infantils, que representen un pressupost superior als dos milions d'euros, i en contra de 
l'afirmat ací pot dir que l'Ajuntament sí facilita la inserció laboral de la dona, el que no la facilita, 
per contra, són els cinc milions d'aturats que va generar el govern del PSOE. Quant a la 
transparència, sí, l'hem duta a terme, també pel que es referix a les retribucions dels regidors, que 
són públiques i clares i estan a la disposició de tothom. Seguint amb l'assumpte de la 
transparència, cap referir-se a les taxes que cobren les escoles infantils en altres municipis, i així, 
podem veure que Alaquàs cobra 140 €, Albal 210 €, Alcàsser 85, Alfafar 111, Bétera 80, 
Lorigilla 150, Paterna 181, Picanya 160, Silla 140; un municipi amb govern socialista com Quart 
de Poblet cobra 60 € de matrícula, 85€ de menjador, 10,32 0 35 € per agenda, 15 € per material, 
a més de babi, xandall, uniforme, assegurança escolar, etc, i a més, la taxa mensual, de 387 €; els 
usuaris paguen, en definitiva, molt més que a Manises, per la qual cosa podem dir que nosaltres 
vetlem i treballem perquè més de 400 famílies puguen fer possible la conciliació. 
 
Finalitzat el debat, va tenir lloc la votació de l'assumpte, amb el resultat abans assenyalat.  
 
 
10.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL 
SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL 
 
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre modificació de 
l'Ordenança fiscal de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini 
públic local a favor d'empreses explotadores o prestadores del servei de telefonia mòbil. 
  
Vist l'informe del Servei de rendes i Exaccions.  
 
Resultant que este ajuntament va aprovar el 20/11/2008 l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, sòl i subsòl de les 
vies pública municipals, a favor d'empreses explotadores o prestadores de serveis de telefonia 
mòbil fins a hores d'ara en vigor. 
  
Resultant que tant contra l'ordenança, com contra les liquidacions en ella fonamentades, es van 
interposar diversos recursos administratius i judicials per les empreses operadores, recursos que 



han motivat diverses sentències contràries als interessos d'este Ajuntament (643/10 de 
17/06/2010 del Tribunal Superior de Justícia; 380/11 de 18/10/2011 del Jutjat del 
Contenciosoadministratiu núm. 6; 31/12 de 20/01/2012 del Jutjat del Contenciosoadministratiu 
núm. 1) en les quals s'anul·len alguna de les liquidacions emeses per considerar no ajustada a 
dret la determinació de la base imposable, i el mateix article 5 de l'ordenança en el qual es regula 
la quantificació de la taxa, i que cal, a la vista de tot açò, procedir a una modificació de 
l'ordenança que contemple un mètode de quantificació que, ajustant-se als criteris 
jurisprudencials, done suport legal a la necessària tributació per l'ocupació del domini públic per 
part de les operadores de telefonia mòbil, d'acord amb el contingut de l'informe tecnicoeconòmic 
que figura en l'expedient.  
 
De conformitat amb l'esmentat informe i el dictamen favorable emés per la Comissió Informativa 
d'Hisenda i Administració, el Ple, per unanimitat, acorda:  
 
1r. Aprovar provisionalment la modificació de la redacció dels articles 5º, 6 i 7º, de l'actual 
ordenança.  
2n. Derogar les Disposicions addicionals 1ª i 2ª de l'actual ordenança quedat esta redactada de la 
següent forma:  
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES O PRESTADORES DEL SERVEI DE TELEFONIA 
MÒBIL 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
D'acord amb el disposat en l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i  de conformitat amb els articles 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'establix la taxa 
per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, sòl i subsòl de les 
vies pública municipals, a favor d'empreses explotadores o prestadores de serveis de telefonia 
mòbil que afecten la generalitat o una part important del veïnat.  
 
Article 2n. Fet imposable  
1. Constituïx el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a 
favor d'empreses o entitats explotadores o prestadores de serveis de telefonia mòbil que afecten 
la generalitat o una part important del veïnat.  
2. L'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a l'explotació o prestació 
del servei de telefonia mòbil s'hagen d'utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment 
ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui siga el 
titular d'aquelles.  
 
Article 3r. Subjectes passius  
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores o prestadores de serveis de telefonia 
mòbil que afecten la generalitat o una part important del veïnat.  
2. A l'efecte de la taxa ací regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o 
entitats explotadores de serveis a què es referix l'apartat anterior, tant si són titulars de les 
corresponents instal·lacions o xarxes, que transcórreguen pel domini públic local o que estiguen 
instal·lades en el mateix i a través de les quals s'efectue l'explotació o prestació del servei de 



telefonia mòbil com si, no sent titulars d'estes xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió 
a les mateixes.  
3. També seran subjectes passius les empreses i entitats, públiques o privades, que presten 
serveis, o exploten una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst en els 
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 novembre, General de telecomunicacions.  
 
Article 4t. Successors i responsables  
La responsabilitat, solidària o subsidiària, s'exigirà, si escau, a les persones o entitats que en cada 
cas corresponga, amb l'abast i procediments previst en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. 
 
Article 5é. Quota tributària  
1. Per a determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial dels 
serveis de telefonia mòbil en funció de la xarxa de telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil 
instal·lada en este municipi; la delimitació individualitzada de cada operador, i la seua quota de 
mercat en el municipi, s'aplicarà la fórmula de càlcul següent:  
 
a) Quota tributària  
Quota tributària = Valor de l'ocupació * percentatge atribuïble a la telefonia mòbil * índex 
d'utilitat  
 
Calculant-se el valor de l'ocupació a partir de l'espai públic ocupat per l'estesa telefònica. El 
percentatge d'ús atribuïble a la telefonia mòbil, segons les dades que figuren en els informes de la 
Comissió Nacional del Mercat de Telecomunicacions, i l'índex d'utilitat, per aplicació del 
percentatge assenyalat en l'article 131 del Reial Decret, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Per a l'exercici 2012 es fixa una quota tributària de 136.346,64€. Este valor s'actualitzarà en cada 
període d'acord amb les variacions que puguen experimentar qualsevol dels seus elements.  
 
b) La delimitació de la quota que correspon a cada operador s'obtindrà de la següent fórmula:  
Quota de l'operador = Quota tributària * Quota de mercat atribuïble.  
 
2. A l'efecte de determinar la quota de mercat (expressada en percentatge), els subjectes passius 
hauran d'acreditar davant l'Ajuntament el coeficient real de participació en el conjunt dels 
ingressos de telefonia mòbil en el període objecte d'exacció. Esta declaració s'haurà de presentar 
abans del primer dia de cada semestre natural, referida a les dades del semestre immediatament 
anterior.  
 
3. Si els operadors subjectes a la taxa no acrediten el coeficient real de participació anteriorment 
referit, es podran aplicar els que resulten per a cada operador de l'últim informe anual publicat 
per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, desagregats per al municipi si consten, o els 
agregats per la comunitat autònoma a què esta pertany o per al conjunt nacional total, en el seu 
defecte.  
 
Article 6é. Període impositiu i meritació de la taxa  
1. El període impositiu coincidix amb el semestre natural, i són les quotes irreduïbles.  
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en esta ordenança naix en els moments següents:  
a) Quan es tracte de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent.  



b) Quan el gaudiment de l'aprofitament especial a què es referix l'article 2 d'esta ordenança no 
requerisca llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat el citat aprofitament. A 
este efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament especial, quan s'inicia la prestació de serveis 
als usuaris que ho sol·liciten.  
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen 
durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc el primer dia de cada semestre 
natural.  
 
Article 7é. Règim de declaració i d'ingrés  
1. L'Ajuntament, a la vista de les declaracions a les quals es referix l'article 5.2 de la present 
ordenança, o en el seu defecte  d'acord amb les dades que figuren en els informes de la Comissió 
Nacional del Mercat de les Telecomunicacions, girarà les liquidacions semestrals que en cada 
cas corresponguen, que hauran d'ingressar-se en els terminis que assenyala l'article 62 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
2. L'Ajuntament podrà agrupar en una mateixa liquidació, les quotes corresponents a més d'un 
semestre.  
 
Article 8é. Infraccions i sancions  
1. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, serà aplicable la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, en concret, els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.  
 
2. La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es puga practicar la liquidació d'esta taxa constituïx una infracció tributària 
tipificada en l'article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons 
disposa l'esmentat article.  
 
Disposició Final  
La present ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació 
expressa o derogació.”  
 
3r.-Publicar edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de la província, perquè 
durant el termini de 30 dies, els interessats puguen examinar l'expedient a l'efecte, si escau, de 
presentar-hi reclamacions, passats els quals, sense que n'hi haja cap, s'entendrà definitivament 
aprovada la modificació, d'acord amb l'establit en l'art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, per EUPV, afirma que els que estan en contra de pujar impostos o taxes 
són vostès els del govern municipal, però resulta que en este cas concret no és així, i en este cas 
estem d'acord amb la pujada puix cal estrényer a qui més té, per açò votarem a favor de la 
proposta; sobre este tema cap recordar que ja en l'any 99 Esquerra Unida va proposar en el Ple 
que se cercaren ingressos per part de l'Aeroport, ací tenim un aspecte sobre el qual incidir en la 
recerca de recursos.  
 
El Sr. alcalde, Sr. Francisco Izquierdo, puntualitza que sí, en l'any 99, en el si de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies es va crear una Comissió de Municipis amb Aeroports per a 
estudiar este tema, però els resultats van ser infructuosos, encara que podem seguir intentant-ho, 
cosa que s'estudiarà.  



 
El Sr. Jesús Borràs i el Sr. Juan Carlos Santiago mostren la predisposició favorable dels seus 
respectius grups municipals, APM Compromís i PSOE, per a recolzar l'acord.  
 
 
11.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 
 
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre modificació de 
l'Ordenança fiscal de la taxa de clavegueram.  
 
Vist que:  
Els articles 20 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals 
regulen el règim al que han de subjectar-se les taxes municipals, que podran establir-se tant per 
la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, com per la prestació de serveis 
o la realització d'activitats administratives de competència local que es referisquen, afecten o 
beneficien de manera particular als subjectes passius.  
 
En l'apartat 4, lletra r) del citat article, es reconeix expressament la possibilitat d'establir taxa pels 
“Serveis de clavegueram, així com de tractament i depuració d'aigües residuals, inclosa la 
vigilància especial d'embornals particulars”.  
 
A este efecte este Ajuntament ve exigint amb caràcter general, la taxa de clavegueram a tots els 
ocupants d'immobles que disposen de tal servei, excloent-se'n tan sols els ocupants d'immobles 
que aboquen les seues aigües residuals a llocs alienes a la xarxa de clavegueram municipal.  
 
La tarifa fins a hora vigent, està en vigor des de gener de 1997, període en el qual no ha patit cap 
modificació. L'increment de costos que per a l'Ajuntament suposa el manteniment de la xarxa, 
increment en el qual influïx especialment la seua antiguitat, fa aconsellable una actualització de 
tarifes que arreplegue, l'augment del cost de manteniment.  
 
Vists els informes del Servei de Rendes i Exaccions i d'Urbanisme sobre costos i rendiments de 
la taxa que ens ocupa.  
 
Per tot açò, i en virtut del disposat per la Disposició Addicional Quarta, apartat tercer, de la Llei 
58/2003, General Tributària, segons el qual “Les entitats locals, dins de l'àmbit de les seues 
competències, podran desenvolupar el disposat en esta llei mitjançant l'aprovació de les 
corresponents ordenances fiscals” i d'Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, 
acorda:  
 
1r. Aprovar provisionalment la modificació de l'article 5 de l'Ordenança que passa a tenir la 
següent redacció:  
La quota tributària a exigir pels serveis de clavegueram serà la següent:  
 

Quota de servei 1,2 €/mes 
Quota derivada de consum 0,12 €/m3 

 
2n.- Modificar els articles 1r, 3r, 4t i 10é únicament als efectes d'actualització de les referències 
legals continguts en ells, i deixar redactada l'Ordenança de la següent forma:  



 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
CLAVEGUERAM  
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
disposat en els articles 15 a 19 de la RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals, este Ajuntament establix la “taxa per prestació del servei de clavegueram”, 
que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en els art. 
24 a 27 del citat RDL 2/2004.  
 
Article 2n. Fet imposable  
1. Constituïx fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües 
pluvials, negres i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal. 
 2. No estaran subjectes a esta taxa les finques derruïdes declarades ruïnoses o que tinguen la 
condició de solar o terreny.  
 
Article 3r. Subjecte passiu 
1r. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
referix l'article 35 de la Llei General Tributària que siguen els ocupants o usuaris de les finques 
del terme municipal beneficiàries d'este servei qualsevol que siga el seu títol: propietaris, 
usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, fins i tot en precari.  
2n. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
immobles qui podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del 
servei.  
 
Article 4t. Responsables  
En relació amb la responsabilitat tributària de la present taxa s'estarà al disposat en els art. 41 a 
43 a.i. de la Llei General Tributària.  
 
Article 5é.- Base imposable 
 La base imposable vindrà determinada pel volum dels abocaments al clavegueram. Este volum 
es computarà a partir del volum d'aigua consumida mesurada pel comptador. 
  
Igualment constituïx la Base imposable la unitat de servei que implique estar d'alta com abonat 
en l'empresa subministradora.  
 
Article 6é. Quota tributària  
 
La quota tributària a exigir pels serveis de clavegueram serà la següent:  
 

Quota de servei 1,2 €/mes 
Quota derivada de consum 0,12 €/m3 

 
Article 7é. Exempcions i bonificacions  
No es concedirà exempció ni bonificació alguna en l'exacció de la present taxa.  
 



 
Article 8é. Normes de recaptació  
El procediment d'exacció d'esta taxa, serà a través dels rebuts periòdics que l'empresa 
concessionària del proveïment d'aigües gire als usuaris.  
 
La quantitat resultant d'aplicar al consum la tarifa continguda en l'art. 5é, açò és, la quota 
tributària de la taxa, haurà de figurar en el citat rebut en quantitat separada a banda i diferenciada 
de la corresponent al consum. 
  
Article 9é. Meritació  
1. Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir, quan s'inicie l'activitat municipal que 
constituïx el seu fet imposable, i s'entén  iniciada la mateixa:  
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència d'escomesa, si el subjecte 
passiu la formulara expressament.  
b) Des que tinga lloc l'efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació per 
esta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'haja obtingut o no la llicència 
d'escomesa i sense perjudici de la iniciació d'expedient administratiu que puga instruir-se per a la 
seua autorització.  
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, i de la seua depuració, 
tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguen façana a carrers, places 
o vies públiques que existisca clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no 
excedisca de cent metres, i es reportarà la taxa tot i que els interessat no procedisquen a efectuar 
l'escomesa a la xarxa.  
 
Article 10é. Declaració, liquidació i ingrés  
1. Els subjectes passius substituts del contribuent faran les declaracions d'alta i baixa en el cens 
de subjectes passius de la taxa, en el termini que intervé entre la data en què es produïsca la 
variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Estes últimes 
declaracions, faran efecte a partir de la primera liquidació que es practique una vegada finalitzat 
el termini de presentació d'estes declaracions d'alta i baixa. 
 La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència d'escomesa a la 
xarxa.  
 
2. Les quotes exigibles per esta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos períodes i en els 
mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d'aigua.  
 
3. En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent farà l'oportuna sol·licitud i els serveis 
tributaris d'este Ajuntament, una vegada concedida aquella, practicaran la liquidació que 
procedisca, que serà notificada per a ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el 
Reglament General de Recaptació.  
 
Article 11é. Infraccions i sancions  
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'estarà al disposat en l'art. 178 i següents de la Llei 
General Tributària.  
 
Disposició Final  
La present modificació de l'Ordenança fiscal entrarà en vigor i serà aplicable l'endemà de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província del text íntegre de la mateixa, i romandrà en 
vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.  



 
3r.-Publicar edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de la província, perquè 
durant el termini de 30 dies, els interessats puguen examinar l'expedient als efectes, si escau, de 
presentar-hi reclamacions, passats els quals, sense que n'hi haja cap, s'entendrà definitivament 
aprovada la modificació, d'acord amb l'establit en l'art. 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups EUPV, APM Compromís Municipal i 
PSOE Manises.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez afirma que des d'EUPV s'entén que la taxa TAMER ha estat un colp a 
les economies familiars i per tant s'oposa a l'adopció d'este acord.  
 
El Sr. Jesús Borràs, per APM Compromís Municipal, diu que l'aigua ha experimentat un 
augment d'uns 25 € al trimestre; en tretze anys de govern municipal no s'ha abordat el tema i ara 
és el pitjor moment per a acordar la pujada, atesa la situació econòmica per la qual travessem. 
Una pujada addicional de 5 € no la podem assumir. Es pretén que de sobte ens adonem que ha de 
pujar-se: açò no és així, caldria retallar en altres parts per a aconseguir ingressos i planificar les 
pujades degudament.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago diu que en opinió del grup PSOE Manises les pujades havien 
d'haver-se aplicat de forma gradual, no de sobte com s'ha fet; és una pujada com unes altres i esta 
està obligada pel Pla d'Ajustament al que ha forçat el govern central, per la qual cosa este grup 
votarà en contra de la mateixa.  
 
La Sra. Ma.  Isabel Miquel, regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans, explica que no cap 
comparar la situació de Manises amb altres pobles i que tampoc té a veure amb el Pla 
d'Ajustament. Des de l'any 1997 no s'ha modificat la tarifa, que no s'ajusta al cost real del servei. 
  
El Sr. Manuel Gutiérrez reitera la postura del grup EUPV.  
 
El Sr. Jesús Borràs reitera que la pujada hauria d'haver-se realitzat progressivament i d'altra 
banda afirma que en opinió del grup APM no és clar el sistema de costos que s'especifica en 
l'informe tècnic.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago diu que el desfasament entre el cost dels serveis i el recaptat arriba 
als dos milions d'euros; si tots els anys s'hagueren actualitzat les taxes potser no necessitaríem 
este Pla d'Ajustament. 
  
La Sra. Maribel Miquel puntualitza que els ajustaments han de fer-se en el moment en què es 
necessiten, i eixe moment és ara.  
 
 
12.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE 
LA FUNDACIÓ MUNICIPAL D'ESPORTS 
  
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre aprovació de 
l'Ordenança reguladora dels preus públics de la Fundació Municipal d'Esports. 



  
Resultant que el regidor delegat d'esports proposa la modificació de l'Ordenança reguladora dels 
preus públics de la Fundació Municipal d'Esports que introduïx variacions en les tarifes de 
determinats epígrafs dels serveis que oferix l'esmentada Fundació: s'hi incorpora algun nou 
epígraf i s'hi agrupen uns altres. Igualment es proposa l'anul·lació de l'art. 5 de l'ordenança sobre 
actualització automàtica sobre la base de l'IPC de les tarifes.  
 
Considerant que l'art. 44 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals establix que l'import dels preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei o 
de l'activitat realitzada, i establint el punt 2 d'este article que quan existisquen raons socials, 
benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen l'entitat podrà fixar preus públics 
per davall del cost, havent en este cas de consignar en els pressupostos les dotacions oportunes 
per a la cobertura de la diferència.  
 
Considerant que l'Ajuntament en Ple, en sessió de 29 de febrer de 2008, va acordar considerar els 
serveis prestats per la Fundació Municipal d'Esports d'especial interés públic pel que podrien 
aplicar-se unes tarifes que impliquen uns rendiments inferiors als costos tal com es permet en 
virtut de núm. 2 de l'art. 44 del RDL 2/2004 citat.  
 
Vist i de conformitat amb l'informe del Servei de Rendes i Exaccions, i el dictamen favorable de 
la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, 
acorda:  
1r.- Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics de la Fundació 
Municipal d'Esports que queda redactada de la següent forma:  
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA FUNDACIÓ 
MUNICIPAL D’ ESPORTS  
 
ARTICLE PRIMER.- Concepte  
De conformitat amb allò previst en l'art. 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, Text Refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament establix el preu 
públic per prestació de serveis i utilització de les instal·lacions esportives de la Fundació 
Esportiva Municipal, que es regirà per la present ordenança.  
 
ARTICLE SEGON.- Obligats al pagament  
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats per la present ordenança, els qui utilitzen 
les instal·lacions esportives o siguen receptors dels serveis esportius prestats per la Fundació 
Esportiva Municipal.  
 
L'obligació del pagament naix des del moment en què es presta el servei o que comence la  
utilització de les instal·lacions municipals.  
 
ARTICLE  TERCER.- Tarifes  
La tarifa a aplicar i percebre per cada servei serà la següent:  
 
 
 



 
1. UTILITZACIÓ PAVELLÓ 
Utilització pista (hora) general  58,90 € 
Utilització pista (hora) reduïda  53,60 € 
Campionat Futbol Sala (equip/partit)   24,00 € 
Campionat de Futbol Sala (no disputa partit) 4,00 € 
Utilització pista entitat o associació (partit no oficial)   20,00 € 
 
2. UTILITZACIÓ FRONTONS 
Amb llum elèctrica (hora) general  9,20 € 
Sense llum elèctrica (hora) general 8,10 € 
Amb llum elèctrica (hora) reduïda  8,40 € 
Sense llum elèctrica (hora) reduïda 7,40 € 
Utilització pista entitat o associació (partida no oficial)   4,00 € 
 
3. UTILITZACIÓ PISTA DE TENNIS 
Amb llum elèctrica (hora) general  9,30 € 
Sense llum elèctrica (hora) general  8,20 € 
Amb llum elèctrica (hora) reduïda  8,50 € 
Sense llum elèctrica (hora) reduïda  7,50 € 
Escola de Tennis adults (mes) general  25,40 € 
Escola de Tennis xiquets (mes) general  18,80 € 
Escola de Tennis adults (mes) reduïda  23,10 € 
Escola de Tennis xiquets (mes) reduïda  17,10 € 
Utilització pista entitat o associació (partida no oficial)   4,10 € 
 
4. UTILITZACIÓ PISTA DE PÀDEL 
Amb llum elèctrica (1/2 hora) general  6,60 € 
Sense llum elèctrica (1/2 hora) general  5,10 € 
Amb llum elèctrica (1/2 hora) reduïda  6,00 € 
Sense llum elèctrica (1/2 hora) reduïda  4,60 € 
Utilització pista entitat o associació (partida no oficial)  4,20 € 
 
5. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL-11 
Amb llum elèctrica (partit) general  100,30 € 
Sense llum elèctrica (partit) general  71,70 € 
Amb llum elèctrica (partit) reduïda  91,25 € 
Sense llum elèctrica (partit) reduïda  65,25 € 
Utilització camp entitat o associació (partit no oficial)   25,00 € 
 
6. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL-7 
Amb llum elèctrica (partit) general  60,40 € 
Sense llum elèctrica (partit) general  46,90 € 
Amb llum elèctrica (partit) reduïda  54,90 € 
Sense llum elèctrica (partit) reduïda  42,70 € 
Campionat Futbol-7 (equip/partit)   40,00 € 
Campionat de Futbol-7 (no disputa partit) 5,00 € 
Utilització camp entitat o associació (partit no oficial)   15,00 € 
 
 



7. UTILITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL-5 
Amb llum elèctrica (partit) general  45,50 € 
Sense llum elèctrica (partit) general  34,20 € 
Amb llum elèctrica (partit) reduïda  41,40 € 
Sense llum elèctrica (partit) reduïda  31,10 € 
Utilització camp entitat o associació (partit no oficial)   12,00 € 
 
8. UTILITZACIÓ PISTA POLIESPORTIVA 
Amb llum elèctrica (hora) general  20,50 € 
Sense llum elèctrica (hora) general  16,70 € 
Amb llum elèctrica (hora) reduïda  18,70 € 
Sense llum elèctrica (hora) reduïda  15,20 € 
Utilització pista entitat o associació (partida no oficial)   10,00 € 
 
9. UTILITZACIÓ PISTA TRINQUET 
Amb llum elèctrica (hora) general  11,00 € 
Sense llum elèctrica (hora) general  7,90 € 
Amb llum elèctrica (hora) reduïda  10,00 € 
Sense llum elèctrica (hora) reduïda  7,20 € 
Utilització pista entitat o associació (partida no oficial)   4,00 € 

 
(Les tarifes estipulades per a partides o partits no oficials, quan es tracten d'entitats 
subvencionades per la Fundació Municipal d'Esports, el pagament serà per compensació amb la 
subvenció concedida, sent este pagament de caràcter anual) 
 
10. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 
Gimnàstica manteniment (mes) general 19,80 € 
Gimnàstica manteniment (mes) reduïda 18,00 € 
Aeròbic (mes) general 19,80 € 
Aeròbic (mes) reduïda                               18,00 € 
Taichi (mes) general  19,80 € 
Taichi (mes) reduïda  18,00 € 
Taichi (matrícula) general  6,60 € 
Taichi (matrícula) reduïda  6,00 € 
Ioga (mes) general  19,80 € 
Ioga (mes) reduïda  18,00 € 
Ioga (matrícula) general  6,60 € 
Ioga (matrícula) reduïda  6,00 € 
 
11. PISCINA MUNICIPAL COBERTA 
Entrada sessió bany lliure 3,18 € 
Entrada sessió bany lliure pensionistes, discapacitats i menors de 14 anys 2,40 € 
Entrada sessió aquagym 5,89 € 
Entrada general 8,18 € 
Entrada general pensionistes, discapacitats i menors de 14 anys 5,89 € 
Bo 10 entrades bany lliure 27,68 € 
Bo 10 entrades bany lliure pensionistes, discapacitats i menors 14 anys 21.36 € 
Abonament matí inscripció 38,61 € 
Abonament matí quota (mensual) 20,74 € 
Abonament familiar inscripció 54,08 € 



Abonament familiar quota (mensual) 43,87 € 
Abonament general inscripció 49,06 € 
Abonament general quota (mensual) 34,80 € 
Abonament jove inscripció 42,52 € 
Abonament jove quota (mensual) 28,34 € 
Abonament 3a edat inscripció 25,84 € 
Abonament 3a edat quota (mensual) 18,24 € 
Suplement Quart membre 6,48 € 
Curs bebés matronatació trimestral (2 dies a la setmana) 161,36 € 
Curs xiquets de 3 i 4 anys trimestral (2 dies a la setmana) 93,23 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys trimestral (2 dies a la setmana) 55,61 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys trimestral (1 dia a la setmana) .4,13 € 
Curs adults des de 16 anys trimestral (2 dies a la setmana) 74,14 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica trimestral (2 dies a la setmana) 38,16 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica trimestral (1 dia a la setmana) 20,38 € 
Curs bebés matronatació bimensual (2 dies a la setmana) 107,57 € 
Curs xiquets de 3 i 4 anys bimensual (2 dies a la setmana) 62,15 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys bimensual (2 dies a la setmana) 37,07 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys bimensual (1 dia a la setmana) 22,75 € 
Curs adults des de 16 anys bimensual (2 dies a la setmana) 49,43 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica bimensual (2 dies a la setmana) 25,44 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica bimensual (1 dia a la setmana) 13,58 € 
Curs bebés matronatació mensual (2 dies a la setmana) 53,78 € 
Curs xiquets de 3 i 4 anys mensual (2 dies a la setmana) 31,07 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys mensual (2 dies a la setmana)                                    18,56 € 
Curs xiquets de 5 a 15 anys mensual (1 dia a la setmana) 11,37 € 
Curs adults des de 16 anys mensual (2 dies a la setmana) 24,71 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica mensual (2 dies a la setmana) 12,72 € 
Curs 3a edat (+60 anys) terapèutica mensual (1 dia a la setmana) 6,79 € 
 
12. PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU 
Banys piscina 
Xiquets/es fins a 16 anys inclusivament (general)     1,60 € 
Xiquets/es fins a 16 anys inclusivament (reduït)     1,50 € 
Majors de 16 anys (general)        2,50 € 
Majors de 16 anys (reduït)        2,30 € 
Jubilats, diumenges i festius (general)      1,30 € 
Jubilats, diumenges i festius (reduït)       1,20 € 
Abonament deu banys per a xiquets/es (general)     9,10 € 
Abonament deu banys per a xiquets/es (reduït)      8,30 € 
Abonament deu banys per a majors (general)     18,10 € 
Abonament deu banys per a majors (reduït)      16,50 € 
Abonament familiar (general)       83,80 € 
Abonament familiar (reduït)        76,20 € 
Entrada persones amb minusvalidesa de grau comprés entre el 33 % i el 65% 1,80 € 
Entrada persones amb minusvalidesa de grau igual o superior al 65 %”   gratis 
Cursets natació 
Curset natació de dos setmanes (general)      28,90 € 
Curset natació de dos setmanes (reduït)      26,30 € 
Curset natació quatre setmanes (general)       43,70 € 



Curset natació quatre setmanes (reduït)      39,80 € 
Campus d'estiu: 
2 setmanes (general)         62,30 € 
2 setmanes (reduït)         56,70 € 
2 setmanes “horari matutí” (general)       72,90 € 
2 setmanes “horari matutí” (reduït)       66,30 € 
4 setmanes (general)         87,40 € 
4 setmanes (reduït)         79,50 € 
4 setmanes “horari matutí” (general)       110,70 € 
4 setmanes “horari matutí”(reduït)       100,70 € 
Setmana esportiva (general)        28,90 € 
Setmana esportiva (reduït)        26,30 € 
Setmana esportiva “horari matutí”(general)      35,80 € 
Setmana esportiva “horari matutí”(reduït)      32,60 € 
 
13- ENTRADA TRINQUET PARTIDA PILOTA VALENCIANA 
Partida categoria “A” socis Club Pilota   1,60 € 
Partida categoria “B” socis Club Pilota   3,20 € 
Partida categoria “C” socis Club Pilota   4,70 € 
Partida categoria “A” adults no socis   3,20 € 
Partida categoria “B” adults no socis   6,30 € 
Partida categoria “C” adults no socis   9,40 € 
Jubilats i xiquets (fins a 16 anys)   Gratis 
 
14. USUARIS CLUBS I ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS (ÚS INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS) 
 
Rocòdrom fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari)        18€ 
Rocòdrom majors de 16 anys (temporada esportiva/usuari          28€ 
Frontenis fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari)         28€ 
Frontenis majors de 16 anys  (temporada esportiva/usuari)           48€ 
Tennis fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari) 36€ 
Tennis majors de 16 anys  (temporada esportiva/usuari)  56 € 
Trinquet fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari)         28€ 
Trinquet majors de 16 anys (temporada esportiva/usuari)           48€ 
pavelló fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari)                                       50€  
pavelló majors de 16 anys (temporada esportiva/usuari)                                      70€ 
Camps de futbol gespa artificial fins a 16 anys (inclusivament)  
(temporada esportiva/usuari)  80 €  
Camps de futbol gespa artificial majors de 16 anys (temporada esportiva/usuari)                  100 € 
Pàdel fins a 16 anys (inclusivament) (temporada esportiva/usuari)   40 € 
Pàdel majors de 16 anys (temporada esportiva/usuari)    60 € 
Sales preparades per a activitats esportives fins a 16 anys (inclusivament)  
(temporada esportiva/usuari)   10 € 
Sales preparades per a activitats esportives majors 16 anys  
(temporada esportiva/usuari)    12 € 
 
(Estaran exempts del pagament d'este epígraf els que disposen de la targeta habilitada a este efecte 
per l'Ajuntament de Manises). 

 



ARTICLE QUART.- Normes d'aplicació de les tarifes  
1.- Els clubs o entitats esportives que hagen subscrit acord de col·laboració amb la Fundació 
Municipal d’Esports per a la gestió de les escoles esportives municipals estaran exempts del 
pagament del preu públic per utilització de les corresponents instal·lacions esportives, a excepció 
de la Piscina Municipal Coberta. 
2.- La Presidència de la Fundació Municipal d’Esports podrà declarar l'exempció del pagament del 
preu públic per utilització de les instal·lacions esportives quan la fi siga el desenvolupament d'una 
activitat esportiva d'interés socioesportiu promogut per un club o entitat esportiva, Diputació 
Provincial o Generalitat Valenciana .  
3.- La tarifa A, B o C de les entrades del Trinquet Municipal la fixarà la Presidència de la 
Fundació Municipal d’Esports sobre la base de l'interés esportiu de la partida de pilota.  
4.- La Presidència de la Fundació Municipal d’Esports podrà declarar l'exempció del pagament del 
preu públic per entrada al Trinquet Municipal, quan la partida de pilota siga qualificada d'interés 
general.  
5.- Podran acollir-se a les tarifes indicades com reduïdes, els usuaris que disposen de la targeta 
habilitada a este efecte per l'Ajuntament de Manises.  
6.- Els jubilats i pensionistes del municipi estaran exempts, excepte el diumenge i festius, del 
pagament de la tarifa dels banys de la Piscina Municipal d'Estiu, als efectes del qual, hauran 
d'acreditar-se amb la targeta habilitada a este efecte per l'Ajuntament de Manises.  
 
Disposició Final 
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per l'Ajuntament en Ple, i 
començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació del text íntegre de la mateixa en el Butlletí 
Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups EUPV, APM Compromís Municipal i 
PSOE Manises.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
El Sr. José Bustamante, regidor delegat d'Esports, assenyala que la proposta està referida a 
mesures necessàries en el marc del Pla d'Ajustament al que venim obligats pel recent Reial Decret 
Llei de 2012. Es tracta d'un ajustament raonable i que pretén mantenir la qualitat del servei que 
prestem als ciutadans.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez diu que al grup EUPV li sembla malament el Pla d'Ajustament, que ofega 
els ajuntaments i esta manera d'actuar no li sembla justa; la pujada no l'estimem correcta i va 
englobada en un pla de pujades conjuntes que no compartim, per universal i indiscriminat, que 
afecta els treballadors, qui cada vegada tenen menys poder adquisitiu. La responsabilitat de la 
pujada és de l'equip de govern perquè no ha pujat taxes des de 1999; estos ajustaments es podien 
haver fet abans i en els sectors o àrees que procediren.  
 
El Sr. Jesús Borràs assenyala que en opinió d'APM Compromís Municipal ara és un moment 
dolent per a les pujades, s'havia d'haver actuat amb anterioritat i també cal tenir en compte 
actuacions addicionals per fer, com per exemple retallar la despesa en determinades coses que no 
són imprescindibles.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago, pel grup PSOE Manises, assenyala que la pujada es produïx perquè 
ho requerix el Pla d'Ajustament, i l'equip de govern és l'únic responsable de la situació econòmica 
de l'Ajuntament, que ve governant des de fa tretze anys.  



 
 
13.-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE 
LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT 
  
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans sobre aprovació de la 
modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics de la Fundació Municipal de Cultura i 
Joventud.  
 
Vist l'acord de la Junta Rectora de la Fundació Municipal de Cultura i Joventut d'1 de febrer de 
2012 sobre Modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics per prestació de serveis i 
utilització de les instal·lacions de la Fundació Municipal de Cultura i Joventud (FMCJ).  
 
Considerant que l'art. 44 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals establix que l'import dels preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei o 
de l'activitat realitzada, i que establix el punt 2 d'este article que quan existisquen raons socials, 
benèfiques, culturals o d'interés públic que així ho aconsellen l'entitat podrà fixar preus públics per 
davall del cost, i que haurà, en este cas, de consignar en els pressupostos les dotacions oportunes 
per a la cobertura de la diferència.  
 
Vist i de conformitat amb l'informe del Servei de Rendes i Exaccions, i el dictamen favorable de la 
comissió Informativa d'Hisenda i Administració, el Ple, per 12 vots a favor i 9 vots en contra, 
acorda:  
 
1r.- Considerar que existixen raons socials, benèfiques, culturals o d'interés públic per a fixar els 
preus públics de la FMCJ que impliquen uns rendiments globals per davall dels costos, d'acord 
amb el disposat en l'art. 44 del RDL 2/2004 citat.  
2n.- Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics de la Fundació 
Municipal de Cultura i Joventud, que queda redactada de la següent forma:  
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER  
PRESTACIÓ DE SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA 
FUNDACIÓ MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT DE MANISES  
 
Article 1r.- Concepte  
De conformitat amb el previst en l'article 41 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, este Ajuntament 
establix els preus públics per  prestació dels serveis de caràcter cultural o de temps lliure i la 
utilització de les instal·lacions que es regiran per la present ordenança.  
 
Article 2n.- Obligats al pagament  
Estan obligats al pagament d'este preu públic els qui es beneficien dels  serveis i/o utilitzen les 
instal·lacions que s'inclouen en la tarifa dels preus públics regulats en la present ordenança.  
 
Article 3r.- Concepte i tarifes.  
La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:  
 
 



 
1.- INFORMÀTICA  
 

CONCEPTE IMPORT 
Còpia impressora en blanc i negre 0,15 Euros 
Còpia impressora en color 0,50 Euros 

 
Hora o fracció del servei d'Internet: 
El preu serà fixat en funció del preu de facturació de l'empresa subministradora de la xarxa. 

 
2.-TALLERS I CURSOS 

 
CONCEPTE NORMAL REDUÏDA 
Matrícula 7 Euros 6 Euros 

 
-Mensualitat tallers: El preu serà fixat en funció del preu de facturació de l'empresa prestadora 
del servei docent. 
 
a) Mensualitat tallers d'interés sociocultural  
 
CONCEPTE NORMAL REDUÏDA  
Taller fins a 2 hores (setmanals) 19 Euros 17,50 Euros 
Taller fins a 3 hores (setmanals) 20 Euros 18,50 Euros 
Taller fins a 4 hores (setmanals) 21 Euros 19,50 Euros 
Taller fins a 5 hores (setmanals) 22 Euros 20,50 Euros 
Taller fins a 6 hores (setmanals) 23 Euros 21,50 Euros 

 
b)Mensualitat tallers especial interés sociocultural  
 
CONCEPTE NORMAL REDUÏDA  
Taller fins a 2 hores (setmanals) 10 Euros  9 Euros 
Taller fins a 3 hores (setmanals) 12 Euros  11 Euros 
Taller fins a 4 hores (setmanals) 12 Euros  11 Euros 
Taller fins a 5 hores (setmanals) 14 Euros  13 Euros 
Taller fins a 6 hores (setmanals) 15 Euros  14 Euros 
 
3.-ACTUACIONS SALA VICENT ROS 
 
CONCEPTE NORMAL REDUÏDA  
Localitat 1a 6 Euros 5,10 Euros 
Localitat 2a  3,60 Euros 3 Euros 
Localitat 3a 2,40 Euros 2 Euros 
Localitat acte d'especial interés sociocultural 0,60 Euros 0,50 Euros 
 
 
 
 
 
 



4.-ENTRADA AUDITORI GERMANIES 
 

CONCEPTE NORMAL REDUÏDA  
Localitat cine 4 Euros       3 Euros 
Localitat teatre 2a  7,50Euros 6,50 Euros 
Localitat teatre 1a amfiteatre  12 Euros      10 Euros 
Localitat teatre 1a platea  15 Euros      12 Euros 
Localitat teatre 1a amfiteatre grups -mínim 15 persones 10 Euros  
Localitat teatre 1a platea grups -mínim 15 persones 12 Euros  
Localitat teatre familiar  3 Euros  
Localitat teatre familiar (per a 4 persones)  10 Euros  
Localitat activitat d'especial interés sociocultural de 1a 3 Euros  
Localitat activitat d'especial interés sociocultural de 2a 2 Euros  
Preu expedició targeta La Butaca del Germanies  4 Euros  
 
 
5.-PUBLICITAT EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
5.1 EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL 
 
A.-Falques publicitàries 
15 segons   6 euros per radiació 
20 segons   7,50 euros per radiació 
30 segons   9 euros per radiació 
 
El cost per utilització de l'estudi per a producció és de 15 euros/hora i 20 euros hora i mitja. 
 
B.-Descomptes campanyes publicitàries  (*) 
Campanyes de més de 30 falques:  10% 
Campanyes de més de 90 falques:   20% 
Campanyes de més de 180 falques:             30% 
Campanyes de més de 360 falques:              50% 
 
(*) referits al nombre de falques que es contracten, independentment del període que s'estiguen 
radiant. 
 
C.-Patrocinis publicitaris 
C.1 el cost d'un espai patrocinat es determina per la radiació de l'espai i pel nombre de recursos 
publicitaris empleats. 

• Espai de 15 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons, radiada 3 vegades i 2 
comentaris del locutor en directe: 30 Euros 

• Espai de 30 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons, radiada 6 vegades i 4 
comentaris del locutor en directe:     40 Euros 

• Espai de 60 minuts, en el que s'inclouen 1 falca de 30 segons,  radiada 10 vegades i 8 
comentaris del locutor en directe:  60 Euros 

 
C.2 condicions de contractació d'un espai patrocinat: 
• El contracte mínim serà d'un mes (4 espais, un per setmana) 
• El contingut de l'espai pot ser proposat i modificat pel client que contracte el patrocini. 



• La selecció dels locutors que elaboren i radien l'espai és decisió exclusiva de l'emissora. 
• S'establix un descompte del 10% per a contractes de 3 mesos o més (12 o més espais, un 

per setmana) 
 

5.2 PREMSA ESCRITA 
A.-Portada 
 
CONCEPTE EUROS 
1 mòdul 43  
2 mòduls 85 
3 mòduls 109 

 
B.-Interior portada 
 
CONCEPTE EUROS 
1 mòdul 31 
2 mòduls 61 
3 mòduls 79 
Pàgina sencera  170 
Mitja pàgina  90 

 
C.-Pàgines interiors 
 
CONCEPTE EUROS 
1 mòdul 25 
2 mòduls 50 
3 mòduls 65 
Pàgina sencera  125 
Mitja pàgina  80 

 
D.-Contraportada 
 
CONCEPTE EUROS 
1 mòdul 37 
2 mòduls 74 
3 mòduls 97 
Pàgina sencera  200 
Mitja pàgina  100 

 
E.-Interior contraportada 
 
CONCEPTE EUROS 
1 mòdul 31 
2 mòduls 61 
3 mòduls 79 
Pàgina sencera  170 
Mitja pàgina  90 

  
El disseny d'estos espais correrà sempre per compte del client. 



 
 
5.3 PUBLICITAT EN ESDEVENIMENTS I PROJECCIONS 
 
La publicitat s'inserirà en format d'imatge, bé sobre una pantalla de cine, una pancarta, cartell 
publicitari o qualsevol altre format que la Fundació Municipal de Cultura i Joventut  crega 
oportú per a cada esdeveniment. 
 
En les projeccions, la publicitat s'inserirà abans de l'inici de la pel·lícula. 
 
L'anunciant determinarà l'esdeveniment o projecció on desitja inserir la seua publicitat, així com 
el disseny,  d'acord amb la disponibilitat i relació d'esdeveniments i projeccions  oferits per la 
Fundació. 
 
PUBLICITAT PER A EXHIBICIÓ PANTALLA CINE ESTIU (a l'aire lliure) 
1 projecció        100 euros 
2 projeccions                              90 euros/projecció 
3 projeccions o més          75 euros/projecció 
 
PUBLICITAT PER A EXHIBICIÓ PANTALLA CINE EN AUDITORI GERMANIES 
1 projecció       50 euros 
2 projeccions                            40 euros/projecció 
3 projeccions o més       30 euros/projecció 
 
PUBLICITAT PER A PATROCINI SESSIONS CINE EN AUDITORI GERMANIES 
1 projecció    50 euros 
2 projeccions                         40 euros /projecció 
 3 projeccions              30 euros/ projecció 
 
PUBLICITAT PER A PATROCINI ESDEVENIMENTS 
 1 dia     250 euros/dia 
 2 dies     200 euros/dia 
 3 dies     150 euros/dia 
 
6.-PREUS PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA FUNDACIÓ 
 
El preu públic de les publicacions o edicions serà la despesa facturada pels proveïdors a la 
Fundació. 
 
7.-ACTIVITATS JOVENTUT 
 
El preu públic de l'activitat serà la despesa facturada pels proveïdors a la Fundació. 
 
Inscripció anual en  centres juvenils i Ludoteca Municipal, 5 € /any per usuari. 
 
Les inscripcions es recaptaran durant els mesos de setembre i octubre de cada any. 
 
El cost per a l'usuari per l'expedició de qualsevol carnet o targeta serà el d'aplicar la tarifa que 
determine l'administració corresponent. Exemples: carnet alberguista, carnet Jove, carné+26, etc. 
 



8.-UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
1. La utilització de les instal·lacions municipals adscrites a la Fundació Municipal de Cultura i 

Joventut per a actes públics organitzats per entitats públiques o privades o particulars, 
comportarà el pagament del corresponent preu públic. 

2. La utilització estarà condicionada al depòsit d'una fiança que a este efecte s'establisca, a la 
vista de l'informe del tècnic, i a l'acord adoptat per l'òrgan de govern de la Fundació 
competent per a la seua autorització. 

3. En tot cas, l'entitat pública, privada o el particular que realitze la sol·licitud, haurà d'acreditar 
la capacitat legal per a organitzar l'acte, i, si és el cas, l'autorització  governativa per al 
mateix. 

4. La tarifa a aplicar per la utilització de les instal·lacions, la fixarà la Presidència de la 
Fundació, prenent com a referència el valor del preu de la prestació dels serveis externs 
derivats d'aquella. 

5. La utilització de les instal·lacions municipals adscrites a la Fundació comportarà les  
següents despeses fixes pels conceptes: 

 
 a) manteniment equips de llums i so:    65 euros/actuació 
 b) neteja extraordinària:             45 euros/actuació  
 c) cessió instal·lació:                  500 euros/dia 
 
Article 4t. Actualització de les tarifes 
Les tarifes reflectides en l'article tercer de la present ordenança podran ser actualitzades 
anualment de conformitat amb les variacions experimentades per l'Índex de Preus al Consum 
(IPC) conjunt general, que a este efecte publique l'Institut Nacional d'Estadística o organisme 
que en un futur poguera substituir-li, i serà l'índex de referència a aplicar el corresponent al 
període desembre/desembre de cada any. Les quantitats resultants de la variació experimentada 
s'arredoniran en tots els casos a la fracció de 10 cèntims superior. 
 
Article 5é. Normes d'aplicació de les tarifes 
1. La qualificació d'interés sociocultural, o d'especial interés sociocultural, l'atorgarà la 

Presidència de la Fundació, en l'exercici de les atribucions previstes en l'article 12 d) dels 
Estatuts de la Fundació. 

2. La matrícula en els tallers i cursos s'abonarà en un sol pagament al formalitzar-se la 
inscripció. 

3. La mensualitat s'abonarà en una de les dos modalitats que a continuació es detallen a elecció 
dels usuaris: 
a) per domiciliació bancària en pagaments mensuals. 
b) en dos pagaments del 50 per cent del preu total del curs, el primer en el moment de la 

matriculació i el segon a meitat de curs, segons especifiquen les dates la Presidència de 
Fundació. 

4. La Junta rectora de la Fundació podrà becar la mensualitat dels tallers en un 50, 75 o 100 per 
cent, si se'n justifica la necessitat. Per a concedir una beca de més del 50 per cent, serà 
imprescindible l'informe favorable dels Serveis Socials municipals. 

5. El pagament del preu públic dels mitjans de comunicació, es realitzarà després de ser emesa-
editada la publicitat. 

6. Reducció dels preus: s'aplicarà la tarifa reduïda per mitjà de la justificació documental amb 
el carnet corresponent acompanyada del DNI: Carnets aplicables: Carnet de família 
nombrosa –Només per a famílies empadronades a Manises-, la Butaca del Germanies 



(només per a les entrades del Germanies), Carnet Jove  i Carnet + 26, carnet de la Fundació 
Municipal d'Esports de Manises i targeta platí de l'Ajuntament de Manises. 

7. La Fundació, a través de la seua Presidència, podrà acordar l'exempció del preu públic per la 
utilització de les instal·lacions per a sol·licituds realitzades per associacions i col·lectius del 
municipi, respectant en tot cas el que establixen els reglaments de funcionament intern de 
cada instal·lació. 

 
Article 6é. Obligació al pagament  
 
1. L'obligació de pagar el preu públic naix des que s'inicia la prestació del servei o s'atorgue 
l'autorització per a la utilització de les instal·lacions.  
 
2. Quan per causa no imputable a l'obligat al pagament del preu de la prestació del servei o el 
dret a la utilització de les instal·lacions, no es preste o desenvolupe, procedirà la devolució de 
l'import corresponent.  
 
3. No es procedirà a la devolució de l'import de les entrades corresponents a activitats realitzades 
en l'Auditori Germanies, quan la causa de la sol·licitud de devolució siga imputable a l'obligat al 
pagament.  
 
4. En el cas del preu públic per prestació dels serveis docents de tallers o cursos, es reportarà 
l'obligació de pagament, mentre que no es formule la corresponent renúncia o baixa a la 
prestació d'estos serveis.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA: Amb el començament d'aplicació de la present ordenança, 
quedarà derogat l'anterior text de les ordenances aprovat per l'Ajuntament en Ple en sessió 
celebrada en data 23 de juny de 2005, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 165 
de data 14 de juliol de 2005.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA: Fins al començament d'aplicació de la present ordenança, 
seguirà aplicant-se la vigent fins a la data.  
 
DISPOSICIÓ FINAL.-La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per 
l'Ajuntament en Ple, i començarà a aplicar-se l'endemà de la publicació del text íntegre de la 
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o 
derogació expressa.  
 
Els vots en contra corresponen als regidors dels grups EUPV, APM Compromís Municipal i 
PSOE Manises.  
 
En el debat previ es van produir les intervencions que a continuació es ressenyen:  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez, pel grup EUPV, anuncia el vot en contra del seu grup per coherència 
amb la postura general mantinguda pel mateix: no a la pujada generalitzada i indiscriminada 
sense tenir en compte altres factors. Per tant, el grup vota en contra.  
 
El Sr. Jesús Borràs, APM Compromís Municipal, i el Sr. Juan Carlos Santiago, PSOE Manises, 
anuncien igualment el vot en contra de la proposta.  
 



 
La Sra. Ma Isabel Miquel, regidora delegada d'Hisenda, reitera l'observació que no es tracta 
d'una pujada global sinó que s'aborda cada cas aïlladament, i esta pujada respon a unes 
necessitats específiques dels serveis a què afecta.  
 
El Sr. Manuel Gutiérrez assenyala que el seu grup considera que la pujada està englobada en el 
paquet de l'ajustament que pretén l'equip de govern, per la qual cosa no compartix la proposta. 
  
El Sr. Juan Carlos Santiago reitera que l'únic responsable de la situació econòmica de 
l'Ajuntament i de la pujada dels preus és el Partit Popular.  
 
A continuació el Ple procedix al debat i a la votació de l'assumpte expressat en el punt 8 de 
l'ordre del dia, en els termes que s'han fet constar en l'acord número 8 d'esta acta, amb la finalitat 
de guardar l'ordre correlatiu d'assumptes inclòs en la convocatòria. 
 
 
14.-PROPOSICIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE RETIRADA DEL REIAL DECRET LLEI 
4/2012, DE 24 DE FEBRER I EXIGÈNCIA DEL PAGAMENT DE DEUTES 
 
El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia de 
la convocatòria.  
 
Pel portaveu del grup EUPV s'adona al Ple de la proposició presentada, en la qual es proposa:  
-Que l'ajuntament exigisca al Govern que retire el Reial Decret Llei i que resolga definitivament 
el problema del finançament local. No es pot imposar austeritat sense assegurar abans un 
finançament suficient.  
-Que l'Ajuntament exigisca a la Generalitat Valenciana el pagament als ajuntaments de les 
subvencions que els deu.  
-Que l'Ajuntament exigisca al Govern que impute a la Generalitat i no als ajuntaments el deute 
provocat per estes subvencions impagades.  
-Donar trasllat dels acords a la Presidència del Govern, al ministre d'Hisenda i Administracions 
Públiques i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.  
 
Després de l'oportú debat, el Ple, per 12 vots en contra i 9 vots a favor acorda desestimar la 
iniciativa 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. Manuel Gutiérrez, per EUPV, es remet al que s'assenyala en la proposició presentada 
quant a la seua justificació, que diu el següent:  
“El Reial Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer pel qual es determinen obligacions d'informació i 
procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals, aprovat divendres passat pel Consell de Ministres i publicat en 
el BOE del dissabte 25 de febrer, té per objectiu establir un sistema que permeta abordar el greu 
problema dels impagaments a les empreses proveïdores dels ajuntaments espanyols, xifrat en 
més de 30.000 milions d'euros.  
 



Abans del 15 de març, tots els ajuntaments hauran de remetre al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques el llistat de factures pendents de pagament, amb dates anteriors a 1 de 
gener de 2012. En este llistat haurà de constar la identificació del contractista, l'import, la data de 
recepció de la factura i si s'ha iniciat o no un tràmit judicial per part del contractista per al seu 
cobrament. Esta normativa és de caràcter obligatori per a les entitats locals i l'interventor haurà 
d'expedir-ne els certificats.  
 
Així mateix, hauran de fer arribar al mateix Ministeri abans del 31 de març un pla d'ajustament 
on es contemple el pagament d'eixos deutes i les mesures previstes per a combatre el dèficit.  
 
El Govern central del PP obligarà d'esta forma, que tots els ajuntaments engeguen un pla 
d'ajustament per a aconseguir "l'estabilitat pressupostària" per a d'esta forma anar reduint el 
dèficit.  
  
Esta mesura portarà als ajuntaments a fer un duríssim ajustament en la despesa que anirà 
complicant-se cada vegada més, conforme es vaja incorporant com a despesa corrent el derivat 
de l'amortització del deute. A més, també s'exigix que informen de manera separada sobre el cost 
i el sistema de finançament dels serveis públics. En el cas dels serveis públics que siguen 
deficitaris tindran dos possibilitats: o retallar eixe servei per a ajustar-ho als ingressos obtinguts o 
augmentar la taxa que la finança. 
 
En definitiva el Reial Decret-llei obliga a fer front a tots els deutes pendents de les corporacions 
anteriors i a aplicar un duríssim pla d'ajustament que posarà en risc el manteniment de les 
prestacions que fins ara venien assumint els ajuntaments i que incrementarà notablement la 
càrrega fiscal al conjunt dels ciutadans.  
 
A més, ací en el País Valencià les diferents conselleries deuen a les entitats locals subvencions 
des de l'any 2008. Este deute provocat per l'impagament de la Generalitat l'hauran d'assumir els 
propis ajuntaments perquè l'obligació de pagament als contractistes serà d'ells. Açò significa que 
el deute generat pel Consell l'hauran de pagar els ajuntaments. Se'ls aplicarà mesures restrictives 
i sancionadores als ajuntaments sense resoldre el problema real que és el finançament.  
La situació dels ajuntaments és dramàtica i amb este decret s'agreujarà, mentre el Consell durant 
el 2012 gastarà 219 milions en grans esdeveniments, 30 més que en el 2011. El major import 
pressupostari es destinarà a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat, que disposarà de 135 
milions d'euros. Estos diners es destinaran a la Fórmula 1, l'Open 500 de Tennis, el Masters de 
Golf, la Volvo Ocean Race, el Centre Cultural de Benidorm, l'Auditori Conservatori de 
Torrevella, en Ciutat de les Llengües de Castelló, la Ciutat de la Llum i l'aeroport de Castelló. En 
paraules de Lola Johnson, consellera de Turisme, Cultura i Esport, "cada euro que s'assigna a 
estos organismes revertix en un benefici social i econòmic per als valencians". Doncs bé, el 
benefici social i econòmic dels valencians no passa per esta despesa en grans esdeveniments, 
sinó que passa perquè cada ajuntament puga prestar uns serveis de qualitat als seus ciutadans. A 
Manises molt probablement, per este motiu, hagem d'assumir el pagament de més de mil milions 
de les antigues pessetes que costa el macro teatre Pepe Sancho. “  
 
El Sr. Gutiérrez afig que a Esquerra Unida li sembla malament el gran deute que existix amb els 
xicotets i mitjans proveïdors, i ara resulta que qui fa negoci són els bancs per a solucionar el 
problema. Sí, cal controlar la despesa, cal fer un ajustament, però realista (no com va fer 
l'Ajuntament per exemple, preveient ingressos per Gran Manises que ara no s'han complit.  
 



 
Este Pla d'ajustament que es pretén no és correcte: els bancs, institucions privades, suplixen el 
poder públic (l'Estat) en el mecanisme de finançament. El Reial Decret Llei és una mesura 
injusta i motiva un pla injust.  
 
El fracàs econòmic ha derivat de basar el creixement en la rajola; ni PP ni PSOE han sabut 
resoldre el problema i este pla d'ajustament tampoc no ho fa. Si s'haguera fet cas als advertiments 
d'Esquerra Unida no ens trobaríem ara en esta situació.  
 
Pel grup APM Compromís Municipal intervé el Sr. Jesús Borràs, que manifesta el següent:  
 
Aquest Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, determina les obligacions d’informació i els 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals. L’objectiu és establir un sistema que permeta abordar el greu 
problema dels impagaments a les empreses proveïdores dels ajuntaments espanyols, un deute que 
ascendeix a més de 30.000 milions d’euros.  
 
Tots els proveïdors han de cobrar les factures pendents, i açò ha de quedar molt clar. Però els 
ajuntaments es troben en situacions límits i aquesta mesura els du a fer un duríssim ajustament 
en la incorporació de despesa corrent derivada de l’amortització del deute. Per altra banda, 
aquesta disposició ve donada, en part, pel no pagament del deute de la Generalitat amb els 
ajuntaments i, per tant, es carrega als ajuntaments indirectament amb el pes del deute. 
 
La Generalitat deu a l’Ajuntament de Manises a hores d’ara més de 500.000 euros que afecten 
directament al préstec que ara es demana. No podem permetre que el fet que la Generalitat estiga 
en fallida tècnica implique que haja de ser el ciutadà qui la pague. Nosaltres ja hem pagat els 
nostres impostos, la Generalitat té un deute reconegut amb nosaltres, i volem que el pague per a 
poder fer front als pagaments de factures. 
 
L’endeutament és a deu anys amb dos de carència d’amortització. Com a condició 
imprescindible per a rebre el “préstec”  s’exigeix que l’ajuntament realitze un pla d’ajustament 
com instrument on garantir el pagament del citat deute i les despeses normals de l’ajuntament. 
La càrrega financera per als ajuntaments endeutats serà molt gran, 10 anys tornant aquest préstec 
més els interessos (el tipus del tresor més 115 punts bàsics, més o menys un 5%, alguns o pugen 
fins el  6%), més el pagament dels altres préstecs que ja es devien, etc.   
 
És indecent políticament que els diners que el Banc Central Europeu, BCE, deixa als bancs a 
l’1%, als municipis, i per tant, a les ciutadanes i als ciutadans, ens el cobren aquests al 5% o més. 
Tot açò amb el vist i plau del govern del PP. De forma i manera que estan carregant un cost 
financer al ciutadà que per a ells és benefici pur i dur. Mentre que hi haja un euro pendent de 
cobrar de la Generalitat no podem permetre que l'Ajuntament s'endeute amb els bancs a eixe 
preu, si volen que s'endeutem al mateix preu que ho fa el banc amb el BCE. 
 
En el reial decret es dona prioritat a l'hora de pagar als que hajen denunciat l'ajuntament i als que 
accepten una "quita", açò afavoreix les gran empreses que tenen recursos per a denunciar i que 
poden aguantar financerament sense fer cap "quita", mentre que repercuteix de manera negativa 
a les xicotetes i mitjanes empreses, i autònoms, que es veuran obligats a acceptar una rebaixa del 
50% de la factura, si la volen cobrar immediatament. 
 



En definitiva, aquesta disposició esdevé un greu atac a l’autonomia local, que no resol el 
problema fonamental de l'Administració Local, la manca d’un adequat i suficient finançament.  
 
Suposa una intromissió en l'autonomia local, i a més no aborda el problema fonamental de 
l'administració pública local, que no és altre que la falta d'una llei de finançament que resolga 
d'una i per totes la deficitària finançació dels ajuntaments.  
 
Cal una segona descentralització de l'Estat, atés que és justament l'Estat qui produeix el 80% del 
total del dèficit a Espanya i això que té transferides la majoria de les competències a les CCAA, 
del total del dèficit de les administracions públiques espanyoles només un 5% correspon als 
ajuntaments, per tant el problema dels proveïdors als que es deuen diners no se solucionarà 
pagant les factures de l'Administració Local. 
 
I per això donem suport a la proposta que presenta el grup municipal d’EU exigint al Govern 
Central, que l’interés que cobren els bancs siga molt inferior; que les xicotetes i mitjanes 
empreses, i els autònoms tinguen preferència per a cobrar el deute, especialment els qui el deute 
dels ajuntaments faça perillar la seua viabilitat; que la Generalitat Valenciana faça el pagament 
als ajuntaments de les subvencions que els deu, i que es demane l’aprovació d’una llei de 
finançament local que garantisca els recursos suficients a tots els municipis. 
 
El Sr. Francisco Gimeno, pel grup Partit Popular, assenyala que el que és injust és que després de 
8 anys de govern del PSOE la nació estiga com està i amb més de cinc milions d'aturats; el Pla 
d'Ajustament ve motivat per la necessitat d'afrontar esta greu situació, i en les urnes, en 
novembre de 2011 els espanyols van votar un canvi a favor del Partit Popular, per a resoldre una 
situació; no hi ha equivalència entre PSOE i PP: el PSOE representa la crisi mentre que el PP 
representa la bonança.  
 
El Sr. Juan Carlos Santiago, pel grup PSOE Manises, puntualitza que la referència feta als 5 
milions d'aturats ha de matisar-se en el sentit que les competències en matèria d'ocupació, a la 
Comunitat Valenciana, han estat transferides a la Generalitat, per la qual cosa no cap fer recaure 
les culpes en el Govern del PSOE. Este grup municipal recolza la proposta i especialment, que 
s'exigisca a la Generalitat Valenciana que pague el deute a l'Ajuntament de Manises. 
 
Finalitzat el debat, es va dur a terme la votació de l'assumpte, amb el resultat abans assenyalat. 
 
 
15.-PROPOSICIÓ DEL GRUP EUPV PER A LA REGULACIÓ DEL COMERÇ A 
MANISES 
 
El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia de 
la convocatòria. 
 
Pel portaveu del grup EUPV es dóna compte al Ple de la proposició presentada, en la que es 
proposa al Ple l'adopció d'acord per a: 
 
Que es firme un conveni de col·laboració amb ASCOMA per a la promoció del xicotet i mitjà 
comerç a Manises, que incloga una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de 31.000 
euros. 
Que es realitze una ordenança específica per a les grans superfícies i regulació del comerç en la 
ciutat, ordenança que es realitzarà amb la participació d'ASCOMA. 



Que es realitzen les inspeccions necessàries i de manera més exhaustiva per a acabar amb la 
competència deslleial i l'incompliment de les ordenances municipals i les lleis. 
 
Després de l'oportú debat, el Ple, per 12 vots en contra i 9 vots a favor acorda desestimar la 
iniciativa 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: 
 
Pel grup Esquerra Unida del País Valencià el senyor Manuel Gutiérrez confirma el que s'ha dit 
en l'exposició de motius de la proposició, que diu el següent: 
 
“Per a una població com Manises, el xicotet i mitjà comerç és fonamental per a la vida en el 
municipi, tant en matèria laboral com empresarial. La major part de l'ocupació es genera 
concretament en este tipus d'establiments, que són el suport de moltes famílies. I a més el comerç 
familiar moltes vegades, marca els senyals d'identitat d'un municipi.  
 
Però hui en dia esta activitat empresarial es veu atacada per diversos factors:  
-Competència deslleial.  
-Proliferació descontrolada de grans superfícies.  
-Incompliment de les ordenances municipals i les lleis per part d'alguns desaprensius.  
-Falta d'una regulació clara.  
 
Este últim factor ha provocat situacions a Manises com que carrers principals i comercials com 
els carrers Riba-roja o Masia de la Cova, en els moments de bonança es vera ple d'entitats 
bancàries i immobiliàries i ara en plena crisi estan buits.  
 
Per a EU és fonamental la protecció de la xicoteta i mitjana indústria especialment el comerç, per 
a això proposem l'adopció dels acords abans mencionats.” 
 
El senyor Jesús Borràs i el senyor Juan Carlos Santiago mostren el suport a la proposta per part 
dels seus respectius grups municipals, APM i PSOE, encara que preguntant el Sr. Santiago per 
què la proposta es concreta en una aportació de 31.000 euros i no  de 35.000, per exemple. 
 
El senyor Manuel Gutiérrez manifesta que la quantitat s'ha fixat per referència al que cobra com 
a mínim un regidor alliberat de l'Ajuntament. 
 
El senyor José Bustamante, regidor delegat de Comerç,  assenyala que en este assumpte ha de 
tindre's en compte que ASCOMA no representa la totalitat de comerciants de Manises, i quant a 
les grans superfícies estan sotmeses a la regulació de la Conselleria. La proposició, en els termes 
que està formulada, no té sentit. Per exemple, els comerços de menys de 150 metres quadrats 
tenen llibertat d'horari, i no se'ls pot impedir. Manises té més de 450 comerços i ASCOMA en ve 
a tindre la representació d'uns 85, per la qual cosa cal estudiar el tema. 
 
El senyor Manuel Gutiérrez diu que encara que ASCOMA no represente tots els comerciants, 
això no li resta importància a la possibilitat de percebre ajudes per part de l'Ajuntament. D'un 
altre costat, la regulació és majoritàriament de l'Ajuntament encara que alguns aspectes concrets 
corresponguen a la Conselleria. A més, la Policia Local hauria d'inspeccionar més 
exhaustivament tot allò que s'ha relacionat amb esta matèria. 



 
 
16.-PROPOSICIÓ DEL GRUP EUPV SOBRE SUPRESSIÓ DE L'EXEMPCIÓ DE L'IBI 
EN ELS IMMOBLES DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA 
 
El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia de 
la convocatòria. 
 
El portaveu del grup EUPV dóna compte al Ple de la proposició presentada, en la que es proposa 
al Ple l'adopció d'acord: 
- Perquè es modifique l'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i se suprimisca l'exempció 

de l'IBI en els béns immobles propietat de l'Església Catòlica. 
- Per traslladar-ho  als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president del Govern. 
 
Després de l'oportú debat, el Ple, per 12 vots en contra i 9 vots a favor acorda desestimar la 
iniciativa 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 senyor Manuel Gutiérrez, portaveu del grup municipal EUPV, llig la iniciativa presentada, en 
l'exposició de motius de la qual es diu: 
“L'últim 31 de desembre es va publicar el Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre del 2011 de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic. Les principals mesures en matèria tributària adoptades són l'augment de l'IBI (Impost 
sobre Béns Immobles) i és una de les "mesures temporals i progressives" del govern de Rajoy.  
 
L'article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals, parla de les exempcions de l'IBI. I en el punt c diu que 
estaran exempts "Els de l'església catòlica, en els termes que preveu l'Acord Espanyol i la Santa 
Seu sobre Assumptes Econòmics de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals 
no catòliques legalment reconeguts, en els termes establits en els respectius acords de cooperació 
subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució," Esta exempció total i permanent 
de la contribució territorial urbana afecta temples i capelles, residències de bisbes i sacerdots, 
oficines, seminaris i convents.  
 
L'església catòlica probablement siga el més important propietari immobiliari del país, més 
inclús que algunes de les empreses del sector de la construcció. Així que mentres l'augment 
d'este impost afectarà tota la ciutadania, al major propietari de béns immobles no li afectarà 
perquè disposa d'este privilegi. Es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions 
d'euros.  Des d'EUPV reivindiquem l'efectiva separació entre l'Església i l'Estat”. D'acord amb 
tot allò que s'ha exposat, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació de la proposició. 
 
El senyor Jesús Borràs i el senyor Juan Carlos Santiago mostren el suport a la proposta per part 
dels seus respectius grups municipals, APM i PSOE, dient  el Sr. Santiago que és lògic que 
l'Església pague l'IBI en estos moments de crisi que les famílies patixen amb tanta intensitat. 
 
El senyor Francisco Gimeno, portaveu del grup Partit Popular, pregunta que per quina raó no va 
fer el que es proposa el PSOE en els huit anys en què es va mantindre en el Govern; la proposta 



que debatem és un assumpte recurrent que presenten alguns grups any rere any, i la proposta és 
parcial perquè es limita a mencionar l'Església Catòlica, mentre que hi ha altres beneficiaris 
d'exempcions de l'IBI que la proposta no menciona. Este grup rebutja, per tant, la proposta 
presentada, per parcial i demagògica al referir-se només a l'Església Catòlica. 
 
El senyor Manuel Gutiérrez pregunta quantes vegades ha presentat des de 1979 Esquerra Unida a 
Manises la moció, i respon: cap. No es diga, per tant, que és una qüestió recurrent. A més, 
considerem només l'Església Catòlica perquè –Ja ho diu la moció- és la major propietària 
d'immobles i, per tant, qui més ha de contribuir; si fóra una altra confessió la que tinguera més 
béns ens referiríem a ella, perquè el sacrifici no sols s'ha d'exigir als ajuntaments a través del Pla 
d'Ajustament i a les famílies a través de la crisi i la desocupació. 
 
El senyor Jesús Borràs afirma que la proposta va dirigida a compensar els nombrosos privilegis 
que té l'Església Catòlica, que ha de pagar de la mateixa manera que ho farà, per exemple, a 
Itàlia. 
 
El senyor Juan Carlos Santiago diu que les altres confessions a què s'ha fet referència s'han afegit 
posteriorment a l'exempció inicial de què gaudia l'Església, i d'altra banda, esta acudix a l'Estat 
per a obtindre innumerables subvencions i ajudes. 
 
El senyor Francisco Gimeno afirma que el Grup Partit Popular no recolza esta proposta tal com 
està formulada, per tractar-se d'una proposta parcial: si incloguera totes les confessions i la resta 
de beneficiaris de les exempcions, podria ser recolzada, però no, tal com està plantejada. 
 
 
17.-PROPOSICIÓ DEL GRUP PSOE MANISES SOBRE HABILITACIÓ DE 
PÀRQUING PÚBLIC GRATUÏT EN LA ZONA D'OBRADORS  
 
Donat compte de la proposició presentada sobre l'assumpte de referència, intervé el senyor Juan 
Carlos Santiago, portaveu del grup municipal PSOE Manises, per a dir que retira la proposició 
atés que el tema sobre el qual versa ja va ser tractat en la Comissió Informativa d'Urbanisme i 
Medi Ambient. 
 
Per la Presidència es disposa que, retirada la proposició, passe a tractar-se el següent assumpte de 
l'ordre del dia. 
 
 
18.-PROPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS SOBRE LA REGULACIÓ 
DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR, L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA PREVENCIÓ 
DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA EN L'ENTORN DEL PARC NATURAL DEL 
TÚRIA 
 
A proposta de tots els grups polítics municipals, que fan seua una iniciativa del grup APM 
Compromís Municipal, el Ple, per unanimitat ACORDA: 
 
Aprovar la proposició de referència, el text literal de la qual és el següent: 
 
 



MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR, EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA EN ENTORN 

DEL PARC NATURAL DEL TÚRIA 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 

1.- "El cel ha estat i és una inspiració per a tota la humanitat. Malgrat això, la contemplació del 
cel es fa cada vegada més difícil i fins i tot a les generacions joves comença a resultar-los 
desconegut. Un element essencial de la nostra civilització i cultura s'està perdent ràpidament, i 
eixa pèrdua afectarà tots els països de la Terra". Declaració de la IAU/lCSU/UNESCO sobre la 
Reducció dels Impactes Mediambientals Adversos per a l' Astronomia, París, 2 de juliol de 1992. 
 
A més a més, la "Declaració sobre la Defensa del Cel Nocturn i el Dret a la Llum de les 
Estrelles", La Palma, 20 d'abril de 2007, diu: "EI dret a un cel nocturn nítid i a la capacitat 
d'observar el firmament s'ha de considerar com un dret equiparable a la resta dels drets 
mediambientals, socials i culturals, atenent a la seua incidència en el desenvolupament dels 
pobles i en la conservació de la biodiversitat". 
 
La contaminació lumínica és una contaminació ambiental produïda per l'emissió de llum directa 
o indirecta cap a l'atmosfera, procedent de fonts artificials. L'efecte més determinant de la 
contaminació lumínica és la dispersió cap al cel de la llum artificial. La llum d'origen humà 
interactua amb les partícules en suspensió de l'aire (pols, aerosols, fums, humitat ... ) o bé es 
reflexa en els núvols creant un fons luminós que engloba les ciutats i impedeix tindre una foscor 
total, fins i tot en absència d'il.luminació pròxima. 
 
Un excés de llum i la incorrecta orientació dels punts de llum és la causa d'aquests efectes de la 
contaminació lumínica. D'altra banda, afecta els animals i el seu hàbitat, perquè aquests poden 
ser depredats més fàcilment; i sobre les plantes, en minvar la presència d'insectes pol.linitzadors, 
i causar així un desequilibri natural. 
 
Si fa uns anys era possible veure les principals constel.lacions al cel de la ciutat de València i de 
les comarques pròximes, hui  en dia només és possible veure els planetes, la lluna i algunes 
estrelles molt brillants. L'emissió indiscriminada de llum és un atemptat contra el paisatge 
nocturn. La visió de la nostra galàxia, la Via Làctia, ha desaparegut del nostre cel. Aquesta 
pèrdua de foscor del cel s'ha de considerar també una pèrdua cultural ja que allunya l'individu del 
contacte directe amb l'univers i el porta a un empobriment intel.lectual. 
 
A més a més, la contaminació lumínica repercuteix directament sobre el consum d'energia 
elèctrica. La majoria de les lluminàries urbanes no estan apantallades i la seua inclinació no és 
paral.lela al nivell de l'horitzó. En aquest cas, la llum emesa senzillament no s'aprofita totalment, 
i és, per tant, un malbaratament de l'energia i de diners que en temps de crisi s'hauria d'evitar. En 
el cas més flagrant d'un llum tipus "globus" sense pantalla, la quantitat d'energia desaprofitada 
supera el 50% del total. En termes totals, es considera que un 30% de l'energia elèctrica del 
nostre planeta es perd inútilment cap al cel. 
 
La preferència en alguns llocs per les làmpares de vapor de mercuri (faroles de color blanc-
blavoses) en lloc de les de vapor de sodi (faroles de color taronja) té també efectes importants 
sobre el consum: les lampares de vapor de mercuri gasten un 70% més que les de vapor de sodi 



d'alta pressió (LVSAP) y un 140% més que les de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP). A 
més, el rendiment que ofereixen minva a mesura que envelleixen, i baixa en cinc anys a la meitat 
i en deu a un terç. El seu consum, en canvi, sempre és el mateix i generen un problema de residus 
perillosos al final de la seua vida útil. 
 
Actualment hi ha la pretensió de substituir les lluminàries clàssiques per LED blancs, que 
energèticament són més eficients, però aquesta substitució té l'inconvenient que el component 
blau del LED blanc suprimeix la producció de melatonina, necessària per agafar la son. 
 
2.- La Comunitat Europea ja ha aprovat una nova reducció d'emissions de fins un 20% per al 
període 2012-2020, i és el pilar bàsic per a aconseguir eixe objectiu la reducció en un 20% del 
consum energètic fruit de l'estalvi i l'eficiència energètica. És hora que les administracions 
públiques comencen a donar exemple d'austeritat als ciutadans emprenent tota classe de mesures 
a favor de l'estalvi i l'eficiència energètica. 
 
La Constitució de 1978 és el primer i fonamental pilar normatiu d'eixes mesures. En primer lloc 
perquè l'article 131 faculta els poders públics per a planificar l'activitat econòmica, de la qual 
forma part indefugible la política energètica; en segon lloc, perquè l'Article 45, a més d'advocar 
per un desenvolupament sostenible i induir a la utilització racional dels recursos naturals, 
atribueix als poders públics el deure de defensar i restaurar el medi ambient. Finalment, perquè 
les mesures contra la contaminació lumínica també es desprenen de l'Article 44 de la 
Constitució, que estableix que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la 
qual tots tenen dret. De manera específica, i per a la protecció de l'entorn de l'Observatori 
Astrofísic de Canàries, es va dictar la Llei 31/1988. Des d'eixe moment, diverses comunitats 
autònomes han anat dictant normes sobre la matèria (Catalunya, Balears, Navarra, Cantàbria, 
Andalusia, Castella i Lleó). Igualment, ajuntaments com els de Còrdova, Burgos, Tenerife, 
Santander, entre altres, han dictat les seues pròpies ordenances en la matèria. La intervenció 
municipal en la matèria es troba emparada per la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en la mesura que els articles 25 i 26 estableixen les matèries sobre les 
quals els municipis podran exercir les seues competències. les relatives a medi ambient, 
planificació urbanística i enllumenat públic. A partir d'aquestes bases competencials, el Ministeri 
d'lndústria, Turisme i Comerç, aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal.lacions 
d'enllumenat exterior (Real Decret 1890/2008 de 14 de novembre, BOE 279). Aquest reglament 
dóna instruccions per consumir menys energia, millorar el nostre entorn i, al mateix temps, 
combatre de manera eficient la contaminació lumínica. 
 
3.- Si bé encara no s'han fet estudis sobre l'impacte de la contaminació lumínica en la flora i la 
fauna del Parc Natural del Túria, els estudis realitzats en el Parc Natural de l' Albufera, (projecte 
Ecolight) mostraren que l'excés d'il.luminació afectava els insectes, l'activitat de caça de les rates 
penades i el patró d'activitat dels rosegadors i la implicació dels seus depredadors aeris nocturns.  
 
S'ha de suposar que la contaminació lumínica causarà un efecte similar sobre els ecosistemes del 
Parc Natural del Túria. En aquest sentit, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, 
des des de l'any 2007, ha estat denunciant l'efecte de l'excés de lluminositat sobre el parc. 
 
El Departament d'Astronomia i Astrofísica i la Facultat de Biologia, ambdós de la Universitat de 
València, manifestaren en els seus escrits del 20 d'octubre de 2010, presentats en la Junta 
Rectora del Parc Natural del Túria, la seua preocupació per la degradació ambiental que sofreix 
el Parc Natural del Túria, pràcticament en tot el seu recorregut, per causa de la contaminació 
lumínica. 



 
Els investigadors del grup de treball sobre contaminació lumínica de la Universitat de València, 
després d'uns mesos fent mesures en el Parc, presentaren les seues conclusions en l'estudi "Light 
Pollution in the Environment of the Turia Natural Park" en el Congrés "4th Internacional 
Symposium for Dark-sky Parks and 4th International Dark-sky Camp" celebrat entre els dies 27 
de juny i l'1 de juliol de 2011 en el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida). 
 
Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l' Ajuntament de Manises l'adopció dels següents 
Acords: 
a- Declaració institucional de l'Ajuntament de Manises en favor d'un model sostenible 
d'enllumenat públic. 
 
b- Que l' Ajuntament de Manises aprove encarregar als serveis tècnics corresponents els estudis 
pertinents per a avaluar la contaminació lumínica en el nostre municipi.Després d'aquests 
estudis, elaborar els projectes necessaris per dur endavant plans municipals d'adequació i/o 
substitució de sistemes d'enllumenat exterior i reducció de la contaminació lumínica de la nostra 
localitat. 
 
c- Que l'Ajuntament de Manises vigile que qualsevol nova instal.lació d'enllumenat exterior, 
remodelació, ampliació o reforma de les existents, complisca els criteris d'eficiència i estalvi  
energètic, de prevenció de la contaminació lumínica i de gestió adequada dels residus generats 
per aquests, indicats en el Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre (BOE 279). En especial 
que es classifiquen las diferents zones del municipi en funció de la seua protecció contra la 
contaminació lumínica segons el tipus d'activitat a desenvolupar en cadascuna d'aquestes, d'acord 
amb la instrucció tècnica complementària  ITC-EA-03 d'aquest reglament. 
 
d- Que l'Ajuntament de Manises aprove iniciar els treballs per a la redacció i aprovació d'una 
ordenança municipal per a la regulació de l''enllumenat exterior, la prevenció i disminució de la 
contaminació lumínica i la protecció del medi nocturn d'acord amb els estudis científics i tècnics 
i els normatives sobre el tema. 
 
e- Que l' Ajuntament de Manises sol·licite a la Generalitat Valenciana una llei valenciana de 
prevenció de la contaminació lumínica. 
 
f- Que l'Ajuntament de Manises notifique l'adopció  d'aquest  acord a la Conselleria  
d'lnfraestructures, Territori i Medi Ambient per registre d'entrada i l'inste perquè s'adopten 
polítiques contra la contaminació lumínica i en defensa del cel nocturn. 
 
g- Que l' Ajuntament de Manises notifique per correu certificat a la Coordinadora en Defensa de 
los Bosques del Turia l'adopció d'aquest acord. 
 
 
19.-PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL SOBRE ADHESIÓ AL 
MANIFEST DE LA DECLARACIÓ DE BURJASSOT DE LA PLATAFORMA “SÍ A 
RTVV, LA NOSTRA” 
 
El Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre del dia de 
la convocatòria. 
 



Pel portaveu del grup EUPV es dóna compte al Ple de la proposició presentada, en la que es 
proposa al Ple l'adopció d'acord en el sentit següent: 
 
- Acordar la seua conformitat i adhesió al manifest elaborat per la plataforma SÍ a RTVV. 
- Sol·licitar al president de la Generalitat Valenciana la retirada de l'ERE que afecta els 

treballadors i treballadores que no han sigut la causa dels problemes de l'ens. 
- Traslladar l'acord a la Presidència de la Generalitat, al Consell d'Administració de RTVV i al 

director general de RTVV. 
 
Després de l'oportú debat, el Ple, per 12 vots en contra i 9 vots a favor acorda desestimar la 
iniciativa presentada, i no adoptar l'acord proposat. 
 
Els vots en contra corresponen als regidors del grup municipal Partit Popular. 
 
El senyor Manuel Gutiérrez i el senyor Juan Carlos Santiago intervenen per a assenyalar que els 
seus respectius grups municipals, EUPV i PSOE Manises, recolzen la proposició presentada. 
 
El senyor Francisco Gimeno, portaveu del grup Partit Popular, intervé per a dir que este grup no 
està d'acord amb la totalitat dels aspectes de la proposició, encara que molts dels seus 
plantejaments sí que els compartix, però, en definitiva, es rebutja la proposició tal com està 
redactada. 
 
 
20.-MOCIONS: ASSUMPTES QUE HAJA DE RESOLDRE EL PLE PER RAONS 
D'URGÈNCIA 
 
20.1. Moció del grup Partit Popular sobre nomenament de membres del grup com a vocals 
de la Fundació Municipal de Cultura i Joventut 
 
El Ple acorda, per unanimitat, declarar la urgència de l'assumpte de referència i pronunciar-se 
sobre el mateix, i adopta l'acord següent: 
 
A proposta del grup municipal Partit Popular, el Ple, per 12 vots a favor i 9 abstencions, acorda: 
 
Nomenar com a vocals en la Fundació Municipal de Cultura i Joventut les següents  persones en 
representació del grup  Partit Popular: 
  
 Sr. Oscar Izquierdo Moreno 
 Sra. Consuelo Gasó Folgado 
 Sra María Vilar Jarabu 
 Sr. Francisco Elías Gimeno Miñana 
 Sra. Ma. Isabel Miquel Marticorena 
 
 Cessar com a vocals als següents: 
 Sr. JOSÉ BUSTAMANTE LUNA 
 SRA. ANA ÀVILA MARTÍNEZ 
 
Les abstencions corresponen als regidors dels grups municipals EUPV, APM Compromís 
Municipal i PSOE Manises. 
 



 
 
21.-PRECS 
 
Obert el torn de precs, tenen lloc els següents: 
 
21.1. Prec per escrit que fa el regidor del grup PSOE Manises, el senyor Juan Carlos 
Santiago  
 
El senyor Juan Carlos Santiago fa el següent prec per escrit elevat al Ple: 
  
Havent-se paralitzat les obres, tant de la ciutat de l'Oci i de l'Esport com de la ronda Nord, 
sol·licitem a l'equip de govern: Que s'habiliten adequadament els accessos de la ronda Nord des 
de la Rotonda del Pont de Paterna que done servei, tant als vehicles dels veïns de Faitanar, com 
els que accedixen als col·legis del carrer Terol, la qual cosa descongestionaria el trànsit en el 
carrer Nord a les hores d'entrades i eixides d'estos. 
 
21.2. Precs  que fa el regidor del grup EUPV, el senyor Manuel Gutiérrez  
 
El senyor Manuel Gutiérrez formula els precs següents: 
1. Que s'intenten noves negociacions per a obtindre compensacions o ingressos per part de 
l'Aeroport que gestiona AENA pels perjuís que comporta per al municipi de Manises. 
 
2. En la Plaça del Castell, en la fatxada del PCPI hi ha un senyal de prohibit aparcar, i es tracta 
d'un vial de doble direcció, la qual cosa representa un problema per al trànsit; prega una solució 
al mateix. 
 
21.3. Precs  que fa el regidor del grup APM Compromís Municipal, el senyor Jesús Borràs 
 
El Sr. Borràs formula els precs següents: 
1. Que es netege i arregle la zona del passeig de l'Horta, que està prou abandonada i oferix un 
aspecte poc acceptable. 
 
2. El solar de l'edifici que ocupava La Arriba es troba en unes condicions que donen molt mala 
impressió, per la qual cosa  s'hauria d'actuar per a netejar-ho. 
 
El senyor Francisco Gimeno, regidor delegat de l'Àrea de Territori i Medi Ambient, assenyala 
que l'Ajuntament ja té previst actuar en este sentit, i s'ha acordat la neteja del solar amb 
l'Associació de Veïns del Centre Històric. 
 
21.4. Precs que fa el regidor del grup PSOE Manises, el senyor Ángel Gutiérrez 
 
El senyor Ángel Gutiérrez prega que s'accepte el seu agraïment pel desgreuge a este regidor per 
prendre la paraula, així com la seua felicitació a la regidora Khadija Haila per la seua capacitat 
de treball. 
 
22.-PREGUNTES 
 
Obert el torn de preguntes, tenen lloc les següents: 
 



22.1.Preguntes que fa el senyor Juan Carlos Santiago, regidor portaveu del grup municipal 
PSOE Manises 
 
 
El senyor Juan Carlos Santiago fa les següents preguntes per escrit dirigit al Ple: 
1. Quantes obres acollides al Pla Confiança estan acabades a Manises? 
 
2. Quantes obres acollides al Pla Confiança estan per acabar a Manises i perquè? 
 
3. Quina quantitat de diners del Pla Confiança falta per arribar a Manises? 
 
4. Quina quantitat de diners del Pla confiança ha avançat l'Ajuntament? 
 
5. Com i quan rebrà l'Ajuntament les subvencions del Pla Confiança que falten? 
 
El senyor Francisco Gimeno, regidor delegat de Territori i Medi Ambient, respon que estan 
acabades les obres del CEMAJ i de La Tarara, mentre que falten per acabar les de la ronda Nord 
i la Ciutat de l'Oci, la qual cosa es deu a la falta de pagament per part de la Generalitat; 
l'Ajuntament no ha avançat res de diners perquè paga directament la Generalitat, i l'Ajuntament 
no en rebrà cap quantitat per eixa mateixa raó. 
 
A més, el portaveu del grup municipal PSOE Manises fa les següents preguntes de forma oral: 
 
6. Es va a facilitar a este grup la informació sol·licitada en la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient sobre la relació d'activitats que realitza l'empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas? 
 
El senyor Franciso Gimeno diu que li la facilitarà  la secretària de la comissió. 
 
7. S'ha cedit ja la gestió de l'Ecoparc a l'EMTRE? 
 
El senyor Francisco Gimeno assenyala que encara no, però que està en tràmit de formalitzar-se. 
 
8. Hi ha dos càmares de seguretat en la fatxada de l'Ajuntament. Qui visualitza les gravacions? 
 
El Sr. alcalde diu que ningú en particular; les gravacions estan a disposició de l'Ajuntament a 
través de l'empresa que porta el seu manteniment. 
 
El senyor Juan Carlos Santiago assenyala que haurien de posar-se els cartells oportuns que 
indiquen que hi ha càmares gravant, perquè es complisca la normativa que les regula. 
 
22.2.Preguntes que fa el senyor Manuel Gutiérrez, regidor portaveu del grup municipal 
Esquerra Unida del País Valencià 
 
El senyor Manuel Gutiérrez pregunta: 
 
1. S'ha cursat la petició de neteja del solar que ocupa el SERVEF? Part de la tanca està vençuda i 
hi ha un tram arrancat. 
 



2. Hi ha algun tipus de bonificació per a famílies nombroses en les taxes per activitats esportives, 
per exemple, respecte a cursos d'estiu en la piscina? 
 
3. Què ha passat amb la rotonda d'accés a Manises en el pont nou, entre Manises i Paterna? 
 
4. Hi haurà una aula nova de 3 anys en el CP Benjamín Benlloch? 
 
5. En quina situació es quedaran els treballadors i treballadores del punt d'encontre familiar, els 

contractes dels quals estan firmats fins al 31 de març? 
 
El portaveu del grup Partit Popular, el senyor Francisco Gimeno contesta: quant al solar del 
SERVEF, ens posarem en contacte amb l'empresa responsable; quant a les bonificacions en 
taxes, es farà una targeta amb tarifes reduïdes per a famílies nombroses; quant a l'aula de 3 anys, 
si cal habilitar una aula, per torn li correspon al centre Benjamín Benlloch; pel que es referix al 
manteniment de la Rotonda, ho fa directament l'Ajuntament amb els serveis ordinaris de la 
brigada; pel que fa al punt d'encontre familiar, se'n farà càrrec la Generalitat. 
 
22.3.Preguntes que fa el senyor Jesús Borràs, regidor portaveu del grup municipal APM 
Compromís Municipal 
 
El Sr. Borràs pregunta: 
1. S'ha comprovat si l'antena de telefonia mòbil ubicada junt amb La Caixa té la corresponent 
llicència? 
 
2.- Segons pareix torna de nou a Manises el problema de la mosca negra en el llit del riu, farà 
quelcom l'Ajuntament per a abordar este problema? 
 
3. Farà quelcom l'Ajuntament per a resoldre el problema de les jardineres del carrer Sant Edesi 
que ocupen la vorera i impedixen el normal trànsit de la gent? 
 
4. Assumirà l'Ajuntament les despeses de manteniment de la rotonda juntament amb el pont de 
Paterna que actualment suporta la Diputació per import de 55.000 €? 
 
5. El rellotge de la torre de l'Església de Sant Joan seguix encara sense funcionar. S'ha plantejat 
fer quelcom l'Ajuntament respecte d'això? 
 
El senyor Francisco Gimeno diu que l'Ajuntament estudiarà què es pot fer per a solucionar-ne el 
problema. 
 
6 .En les comissions informatives no es dóna resposta a moltes preguntes que es fan en el Ple la 
contestació de les quals es remet a les mateixes. Es farà quelcom per a evitar açò? 
 El senyor Francisco Gimeno diu que s'evitarà que açò passe. 
 
22.4.Preguntes que fa el senyor Ángel Gutiérrez, regidor del grup municipal PSOE 
Manises 
 
El Sr. Ángel Gutiérrez pregunta: 
 
1. Segons  el Decret de delegacions  de l'Alcaldia, número 454/2012 pareix que l'Àrea de 
Presidència no la porta ningú. És així? 



 
El Sr. alcalde, senyor Francisco Izquierdo, diu que l'assumpte apareix prou clar en el Decret citat, 
que  si hi ha algun dubte, pot preguntar-ho en la comissió informativa, on se li explicarà. 
 
2. Quan es posarà en marxa el Fòrum ciutadà previst en l'Agenda Local 21? 
 
El senyor Francisco Gimeno, regidor de Territori i Medi Ambient, assenyala que el tema de la 
participació ciutadana s'està estudiant a través del Reglament de Participació Ciutadana i de la 
figura dels consells sectorials. 
 
No havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 17 
hores i 20 minuts, i s'estén esta acta per a constància del que s'hi ha actuat, de la qual cosa com a 
secretari, done fe. 
 
 

L'alcalde, El secretari, 
 
 
 
 
 

Francisco M. Izquierdo Moreno 

 
 
 
 

 
Antonio  Pascual Ferrer 

 
 

 
 


