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A Manises el 27 de juliol 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 la primera tinent d'alcalde, alcaldessa-presidenta en funcions per
substitució, Sra. Mª Isabel Miquel Marticorena.
Declarada oberta i pública la sessió, es procedix a debatre els assumptes de l'Ordre del
Dia, en els termes que a continuació s'expressa.
Amb anterioritat a l’inici del primer punt de l’ordre del dia la Sra. María Isabel Miquel
desitja en nom de tota la Corporació donar l’enhorabona al senyor Francisco Izquierdo
per la seua recent paternitat i és aquest motiu, justificat, el que li impedix assistir a la
present sessió i presidir-la.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Repartit amb anterioritat l’esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 29 de juny de
2012, la Sra. alcaldesa-presidenta en funcions per substitució, pregunta si algun regidor
vol fer alguna observació a la mateixa abans de la seua aprovació.
Així, el senyor Manuel Gutiérrez assenyala, amb relació al punt quart de l’ordre del dia
de la sessió anterior, que va indicar en la mateixa que “encara que coneix que no és
preceptiu el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social per a elevar la
proposta a acord plenari, el dit dictamen no s’havia produït”.
També fa referència al fet que es corregisca el títol del punt 23.3, ja que les preguntes
no van ser formulades per ell sinó pel regidor del grup PSOE Manises, Sr. Ángel
Gutiérrez.
El senyor Juan Carlos Santiago reitera el que ha assenyalat el senyor Manuel Gutiérrez
en la seua segona sol·licitud de rectificació i afig que la resposta oferida pel senyor José
Bustamante a la tercera de les preguntes formulades des del grup Socialista no és la que
figura en l’esborrany de l’acta sinó que la contestació oferida va ser “no vaig a cap
comissió a donar-li el plaer de contestar-li”. Respecte de la sol·licitud d’aquesta última
modificació el senyor José Bustamante mostra la seua disconformitat amb la mateixa.
La senyora María Isabel Miquel assenyala que tampoc no figura en l’esborrany que ella
va intervindre explicant que una de les proposicions presentades pel grup SocialistaPSOE Manises havia estat repartida per establiments comercials de la localitat amb un
text diferent del que es va debatre en el si del Ple de l’Ajuntament.
Finalitzat el debat, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la per majoria absoluta; voten
a favor els membres del grup Popular, APM-Compromís Municipal i Esquerra Unida
del País Valencià (15) i en contra els membres del grup Socialista-PSOE Manises (4)
l’acta esmentada, amb les correccions efectuades pel senyor Manuel Gutiérrez, la
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segona de les quals coincidix amb la plantejada en primer lloc pel senyor Juan Carlos
Santiago, i s'acorda la seua transcripció al Llibre Oficial d’Actes del Ple.

2.-CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA (DEL 1360/2012 AL
1652/2012)
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, de 28 de novembre de 1986,
l’Alcaldia-Presidència dóna compte al Ple de les resolucions adoptades per mitjà del
sistema de firma electrònica numerades com decrets digitals del número 1360/2012 a
1652/2012 i el Ple, per unanimitat, acorda quedar assabentat de les esmentades
resolucions.
El senyor Manuel Gutiérrez sol·licita, no obstant això, de l’Alcaldia que es facilite, en el
si de la comissió Informativa corresponent, informació sobre els decrets que es
relacionen: DD-2012/1416, DD-2012/1417, DD-2012/1418, DD-2012/1428, DD2012/1456, DD-2012/1458, DD-2012/1461, DD-2012/1462, DD-2012/1473, DD2012/1474, DD-2012/1481, DD-2012/1490, DD-2012/1517, DD-2012/1531, DD2012/1536, DD-2012/1537, DD-2012/1552, DD-2012/1577, DD-2012/1578, DD2012/1579, DD-2012/1580, DD-2012/1588, DD-2012/1591, DD-2012/1602, DD2012/1604, DD-2012/1628, DD-2012/1629, DD-2012/1630, DD-2012/1642, DD2012/1648, DD-2012/1650, DD-2012/1651, DD-2012/1652.

3.- 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
JOVENTUT DE MANISES
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 Joventut.
Vist l'acord de la Junta Rectora de la Fundació Municipal de Cultura i Joventut de 27 de
juny 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 Joventut. (FMCJ).
Vist que en el transcurs de la comissió informativa s'advertix l'existència d'un error en la
proposta de la Junta Rectora de la FMCJ, pel que fa a les tarifes aplicables als tallers
d'especial interés sociocultural, es modifica la proposta inicial i queda com seguix:
b) Mensualitat tallers especial interés sociocultural
CONCEPTE
Taller fins a 1 hora/setmanal

NORMAL
9 Euros

REDUÍDA
8 Euros

No patix cap modificació la resta de la tarifa.
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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'aquest 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 de consignar en
aquest cas en pressupostos les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència.
Vist l'nforme del Servei de Rendes i Exaccions, i de conformitat amb el corresponent
dictamen de la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda i Administració, el Ple de
l'Ajuntament, per 11 vots a favor, corresponents al grup Partit Popular, 4 vots en contra
(grups APM-Compromís Municipal i Esquerra Unida del País Valencià) i 4 abstencions
(grup Socialista-PSOE Manises), acorda:
1r.- Aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora dels preus públics de la Fundació
Municipal de Cultura i Joventut, que queda redactada de la forma següent:

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 allò 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, aquest 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'aquest 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
següents tarifes:

preus

públics

es

determinarà

per

l'aplicació

de

les

1.- INFORMÀTICA
CONCEPTE
Còpia impressora en blanc i negre
Còpia impressora en color

IMPORT
0,15 Euros
0,50 Euros
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Hora o fracció del servei d'Internet:
El preu serà fixat en funció
subministradora de la xarxa.

del

preu

de

facturació

de

l'empresa

2.-TALLERS I CURSOS
CONCEPTE
Matrícula

NORMAL
7 Euros

REDUÏDA
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
Taller fins a 1 hora (setmanal)
Taller fins a 2 hores (setmanals)
Taller fins a 3 hores (setmanals)
Taller fins a 4 hores (setmanals)
Taller fins a 5 hores (setmanals)
Taller fins a 6 hores (setmanals)

NORMAL REDUÏDA
18 Euros
16,50 Euros
19 Euros
17,50 Euros
20 Euros
18,50 Euros
21 Euros
19,50 Euros
22 Euros
20,50 Euros
23 Euros
21,50 Euros

b)Mensualitat tallers especial interés sociocultural
CONCEPTE
Taller fins a 1 hora (setmanal)
Taller fins a 2 hores (setmanals)
Taller fins a 3 hores (setmanals)
Taller fins a 4 hores (setmanals)
Taller fins a 5 hores (setmanals)
Taller fins a 6 hores (setmanals)

NORMAL REDUÏDA
9 Euros
8 Euros
10 Euros
9 Euros
12 Euros
11 Euros
12 Euros
11 Euros
14 Euros
13 Euros
16 Euros
14 Euros

3.-ACTUACIONS SALA VICENT ROS
CONCEPTE
Localitat 1a
Localitat 2a
Localitat 3a
Localitat acte d'especial interés sociocultural

NORMAL
6 Euros
3,60 Euros
2,40 Euros
0,60 Euros

REDUÏDA
5,10 Euros
3 Euros
2 Euros
0,50 Euros

4.-ENTRADES AUDITORI GERMANIES
CONCEPTE
Localitat cine
Localitat teatre 2a
Localitat teatre 1a amfiteatre

NORMAL
4 Euros
7,50Euros
12 Euros

REDUÏDA
3 Euros
6,50 Euros
10 Euros
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Localitat teatre 1a platea
Localitat teatre 1a amfiteatre grups -mínim 15
personesLocalitat teatre 1a platea grups -mínim 15 personesLocalitat teatre familiar
Localitat teatre familiar (per a 4 persones)
Localitat activitat d'especial interés sociocultural de 1a
Localitat activitat d'especial interés sociocultural de 2a
Preu expedició targeta “la Butaca del Germanies

15 Euros
10 Euros

12 Euros

12 Euros
3 Euros
10 Euros
3 Euros
2 Euros
4 Euros

5.-PUBLICITAT EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
5.1 EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL
A.-Falques publicitàries
15 segons
20 segons
30 segons

6 euros per radiació
7,50 euros per radiació
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.
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 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, u per setmana)
5.2 PREMSA ESCRITA
A.-Portada
CONCEPTE
1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls

EUROS
43
85
109

B.-Interior portada
CONCEPTE
1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
Pàgina sencera
Mitja pàgina

EUROS
31
61
79
170
90

C.-Pàgines interiors
CONCEPTE
1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
Pàgina sencera
Mitja pàgina

EUROS
25
50
65
125
80

D.-Contraportada
CONCEPTE
1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
Pàgina sencera
Mitja pàgina

EUROS
37
74
97
200
100
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E.-Interior contraportada
CONCEPTE
1 mòdul
2 mòduls
3 mòduls
Pàgina sencera
Mitja pàgina

EUROS
31
61
79
170
90

El disseny d'aquests 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
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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/ària.
Les inscripcions es recaptaran durant els mesos de setembre i octubre de cada any.
El cost per a l'usuari/ària 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 aquest efecte
s'establisca, a la vista de l'informe del personal 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 serà fixada per 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 aquest efecte publique l'Institut Nacional
d'Estadística o organisme que en un futur poguera substituir-li, i és l'índex de referència
a aplicar el corresponent al període desembre/desembre de cada any. Les quantitats
resultants de la variació experimentada s'arrodoniran en tots els casos a la fracció de 10
cèntims superior.
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Article 5é Normes d'aplicació de les tarifes
1. La qualificació d'interés sociocultural, o d'especial interés sociocultural, serà atorgada
per 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 en formalitzar-se la
inscripció.
3. La mensualitat s'abonarà en una de les dues 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 mitjançant 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. Reducció per a diversos membres de la mateixa unitat familiar i que habiten en el
mateix domicili, matriculats en els tallers de temps lliure:
Reducció d'un 20 % en les mensualitats del 2n membre de la unitat familiar.
Reducció d'un 35 % en les mensualitats a partir del 3r membre de la unitat familiar.
Es considerarà unitat familiar al pare, la mare i els fills menors de 18 anys, que
convisquen en el mateix domicili i que ho acrediten a través del certificat
d'empadronament.
8. 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 l'establit en els reglaments de
funcionament intern de cada instal·lació.
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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'aquests serveis.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA: Queda derogat l'anterior text de les ordenances
aprovat pel Ple de l'Ajuntament 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 a l'entrada en vigor 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 pel Ple de la Corporació, i romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.
Obert el torn d'intervencions per la Sra. presidenta, el Sr. José Bustamante indica que
una vegada modificada l'ordenança fiscal recentment per l'Ajuntament en Ple es va
detectar la falta d'inclusió en la mateixa del concepte “taller fins una hora/setmana”,
per la qual cosa es tracta de corregir tal absència.
El Sr. Manuel Gutiérrez es manifesta en contra de la modificació proposta, tal com va
indicar en la Comissió Informativa d'Hisenda i Administració.
El Sr. Jesús Borràs també manifesta la seua oposició a la modificació.
El Sr. Juan Carlos Santiago assenyala que el seu grup es va a abstenir d'acord amb el
que va votar en la corresponent comissió informativa.
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4.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2012,
PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
Vista la proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Recursos Humans d'aprovació de
l'Expedient de Modificació de Crèdits número 5/2012 per transferències de crèdit.
En el Pressupost de l'exercici 2012 existixen crèdits relatius a projectes d'inversió amb
finançament afectat del capítol 6 Inversions reals per import de 143.609,20, 47.413,58
i 968.421,42 euros corresponents a les àrees de despesa 1 Serveis públics bàsics, 2
Actuacions de protecció i promoció social i 3 Producció de béns públics de caràcter
preferent, respectivament, que no van a utilitzar-se per excedir de les previsions
inicials de despesa. Per contra, han sorgit necessitats noves en l'exercici per
expropiació de la reserva d'aprofitament derivada de la cessió a l'Ajuntament de
Manises de vial i edifici dotacional públic denominat El Arte corresponent al capítol 6
Inversions reals de l'àrea de despesa 3 Producció de béns públics de caràcter preferent
que requerix d'una major consignació de crèdit i de creació d'un nou projecte de
despesa d'inversió amb finançament afectat.
Vist l'informe-proposta emés per l'Oficina Pressupostària i vist l'informe d'Intervenció
i considerant que aquesta modificació de crèdits es realitza a l'empara del disposat en
els articles 179 i 180 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, i sent competent
el Ple per a l'aprovació d'aquesta modificació, de conformitat amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda i Administració, el Ple de l'Ajuntament, per 11 vots a favor (grup
Partit Popular) i 8 vots en contra (grups Socialista-PSOE Manises, APM-Compromís
Municipal i Esquerra Unida del País Valencià), acorda:
1r.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 5/2012 del
Pressupost de l'Ajuntament de Manises de l'exercici 2012 per transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, el detall de la qual és el
següent:
a) Transferències de crèdits negatives:
PROG

ECON DESCRIPCIÓ
Adquisició edificis.
151.10
632.02 Projecte: 2008/2/AYTO/20
Millora vials públics.
155.10
619.03 Projecte: 2006/2/AYTO/5
Millora parcs públics.
171.10
619.04 Projecte: 2008/2/AYTO/4
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS NEGATIVES ÀREA DE
DESPESA 1

TOTAL
54.601,02
63.178,23
25.829,95
143.609,20
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PROG

ECON DESCRIPCIÓ
Centre Ocupacional Discapacitats.
232.10
622.03 Projecte: 2005/2/AYTO/16
Inversió Escola Taller.
241.30
619.00 Projecte: 2009/2/AYTO/1
TOTAL TRANSFERÈNCIES CRÈDITS NEGATIVES ÀREA DE
DESPESA 2
PROG

ECON

TOTAL
35.468,02
11.945,56
47.413,58

DESCRIPCIÓ
Construcció Edifici l'Arriba.
334.10
622.01 Projecte: 2008/2/AYTO/22
Urbanització i cafeteria piscina d'estiu.
340.20
622.06 Projecte: 2009/2/AYTO/16
Construcció pavelló esportiu Sant Jeroni. Projecte:
342.10
622.01 2008/2/AYTO/9
Construcció ciutat esportiva I Fase. Projecte:
342.10
622.03 2008/2/AYTO/10
Construcció ciutat esportiva I Fase. Projecte:
342.10
622.03 2011/2/AYTO/7
TOTAL TRANSFERÈNCIES CRÈDITS NEGATIVES ÀREA DE
DESPESA 3
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS NEGATIVES
b) Transferències de crèdits positives:
PROG ECON
DESCRIPCIÓ
Adquisició reserva aprofitament immoble El Arte
334.10 640.00 Projecte: 2012/2/AYTO/7
TOTAL TRANSFERÈNCIES CRÈDITS POSITIVES ÀREA DE
DESPESA 3
TOTAL TRANSFERÈNCIES CRÈDITS POSITIVES

TOTAL
85.525,49
12.069,31
70.826,62
318.528,14
481.471,86
968.421,42

1.159.444,20

TOTAL
1.159.444,20
1.159.444,20

1.159.444,20

2n.- Exposar al públic l'expedient de modificació de crèdits número 5/2012 del
Pressupost de l'Ajuntament de Manises de l'exercici 2012 per transferències de crèdit,
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes per 15 dies, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar-hi reclamacions davant del Ple.
L'expedient en qüestió es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini
no s'hi hagueren presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposarà del termini
d'un mes per a resoldre-les.
3r.- Una vegada aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits número
5/2012 del Pressupost de l'Ajuntament de Manises de l'exercici 2012 per transferències
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de crèdit, serà inserit i resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província. Així
mateix, es remetrà una còpia de l'expedient a l'Administració de l'Estat i a
l'Administració autonòmica.
Obert el torn de debat per la Sra. presidenta, el senyor Manuel Gutiérrez indica que la
modificació de crèdits proposta té com a finalitat pagar el preu just d'una expropiació
derivada d'un conveni urbanístic, i explica en què consistix la dita expropiació i fa
referència a la reserva d'aprofitament urbanístic de què deriva.
D'altra banda, assenyala que l'expedient de modificació de crèdits afecta els programes
1, 2 i 3 del pressupost de despeses, per un import d'1.159.444,20 €.
El senyor Manuel Gutiérrez manifesta que l'acord de què es deriva l'expropiació de la
reserva d'aprofitament és una barbaritat, igual que la necessitat de procedir a transferir
crèdits d'altres partides per a fer front al dit acord, i assenyala que la responsabilitat del
que ha ocorregut és de l'equip de govern del Partit Popular, qui es troba governant des
de 1999.
També es pregunta, si la resta de propietaris que van subscriure convenis urbanístics
sol·liciten que s'execute l'expropiació dels seus drets, d'on s'hi obtindrà els diners
necessaris.
El senyor Manuel Gutiérrez manifesta que el que existix és la irresponsabilitat del Sr.
alcalde, ja que era el responsable econòmic de l'Ajuntament. Per tot això, manifesta el
vot en contra del seu grup i sol·licita la dimissió del Sr. alcalde per la circumstància
assenyalada.
El senyor Jesús Borràs avança que el seu grup votarà en contra del present acord per una
qüestió de responsabilitat, ja que l'any 2006 ja es van manifestar en contra de l'estudi de
detall de què es deriva l'acord d'expropiació, i encara que assenyala que l'obtenció del
vial era positiva, no ho era el conveni urbanístic subscrit. Posteriorment, continua el Sr.
Borràs, no van ser coneixedors del pacte de quantitat existent, i assenyala que el dit
pacte és poc habitual.
També recorda que els responsables de l’esmentat conveni no es troben presents en la
sessió plenària, per la qual cosa és difícil sol·licitar explicacions respecte d'això, si bé en
aquest moment destinar 1,1 milions d'euros a l'abonament de la reserva d'aprofitament,
inclús podent ser legal, l'expedient de modificació de crèdits, li pareix una immoralitat.
Finalment, conclou la seua primera intervenció, manifestant que aquest acord és
conseqüència de les barbaritats urbanístiques comeses durant els últims anys, i es
pregunta què farà l'Ajuntament amb els metres obtinguts i advertix que existiran més
peticions de veïns d'expropiació dels seus drets urbanístics.
El senyor Juan Carlos Santiago assenyala que el seu grup votarà en contra de l'acord ja
que el mateix es tracta d'un despropòsit, atesa la situació econòmica actual, i recorda
que l'equip de govern ha procedit a una pujada d'imposts i taxes, quan existixen partides
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pressupostàries per a evitar aquest increment, perquè com ara es posa de manifest, quan
es necessiten es troben.
El pagament de la reserva d'aprofitament hauria d'haver sigut, prosseguix el Sr.
Santiago, l'última opció, i haurien d'haver materialitzat els propietàries els metres de
reserva pactats.
D'altra banda, també fa referència que l'expedient d'expropiació de què es deriva la
modificació de crèdits és actual però la valoració es realitza amb els preus de l'any
2009, i conclou que si bé no entra a valorar el bon fer dels tècnics municipals, el valor
actual del sòl és inferior al de l'any 2009.
Finalitzat el primer torn d'intervencions, la Sra. presidenta dóna la paraula al senyor
Juan Luis Barelles, qui assenyala que el punt de l'ordre dia que s'està debatent és el de
l'aprovació d'una modificació de crèdits per a donar cobertura a la despesa que es deriva
de l'eventual aprovació del punt sext de l'ordre del dia, i que els crèdits que financen
l’esmentada despesa procedixen de romanent de tresoreria amb finançament afectat, és a
dir, crèdits corresponents a inversions que no es gastaran.
Començat el segon torn d'intervencions, el senyor Manuel Gutiérrez recorda que el Sr.
interventor de la Corporació ja va explicar perfectament la procedència dels crèdits que
són objecte de transferència, encara que del que es tracta és d'una decisió política
decidir quines partides s'utilitzen per a finançar l'expedient. Així, recorda que en el
present exercici s'ha disminuït a 100.000 euros les quantitats destinades a ajudes per a
adquisició de llibres.
Continua assenyalant que la responsabilitat política de la mesura correspon a l'actual
alcalde, anteriorment portaveu del grup Popular i responsable de l'àrea econòmica
municipal, a l'anterior i a la llavors responsable de l'àrea d'Urbanisme.
Conclou la seua intervenció manifestant que no hi ha diners per a ajudes als nostres fills
però sí per a una expropiació forçosa, i reitera la petició de dimissió de l'alcalde de
Manises.
Per la seua banda, el senyor Jesús Borràs indica que si no arriben a existir els romanents
assenyalats, ens trobaríem davant de la ruïna de l'Ajuntament. Així, assenyala que si no
s'haguera paralitzat el pla confiança no es podria haver escomés l'expedient de
modificació. Conclou assenyalant que no es qüestiona l'existència de romanents sinó en
quina situació es trobaria l'Ajuntament si no arriben a estar, i indica que el que hauria de
reconéixer-se és la clavada de pota feta.
El Sr. Juan Carlos Santiago es ratifica en l'assenyalat en la seua anterior intervenció, i
manifesta que ens trobem davant la punta de l'iceberg, ja que apareixeran més casos de
sol·licitud d'expropiació de reserves d'aprofitament, la qual cosa portarà a l'Ajuntament
a la ruïna i a la fallida.
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La Sra. María Isabel Miquel anticipa el vot afirmatiu del seu grup polític per una
qüestió de responsabilitat, i recorda que amb el conveni subscrit es va obtenir un edifici
emblemàtic de Manises, del qual se sent molt orgullosa.
Recorda que, al no haver-se materialitzat la reserva d'aprofitament, s'ha de procedir a la
seua expropiació per a abonar als titulars el dret del preu just, obtenint-ho de partides no
usades i que no seran objecte d'utilització.

5.- RESOLUCIÓ DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ
INTEGRADA
BARRI
D’OBRADORS
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2, SOL·LICITAT
PER L'AGENT URBANITZADOR “LA TERRAZA DE LOS SILOS SL”
En relació amb l'expedient de referència, relatiu a la suspensió temporal de l'execució
del PAI Barri d’Obradors, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 1 i 2, a
instàncies de la Sra. Gloria Garrido Ballester, qui actua en representació de la mercantil
LA TERRAZA DE LOS SILOS, SL, agent urbanitzador de l'actuació, una vegada
conclòs el tràmit d'informació pública i audiència als interessats, s'ha emès informe
jurídic de data 16 de juliol de 2012.
Que amb data d'entrada en el Registre Municipal de 23 de desembre de 2011, per la Sra.
Gloria Garrido Ballester, qui actua en representació de la mercantil LA TERRAZA DE
LOS SILOS, SL, agent urbanitzador de la UE 1 i 2 del PAI Barri d’Obradors, s'insta
d'aquesta Administració actuant que s'acorde la suspensió temporal del programa, i posa
de manifest que “atés que la situació econòmica actual justifica la necessitat d'adoptar la
suspensió, i que el desemborsament de les quotes d'urbanització suposa un greu
perjudici per als propietaris afectats, la qual cosa afecta seriosament la viabilitat
econòmica de l'actuació”.
Considerant que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de febrer de
2012 s'ha sotmès la mateixa a tràmit d'informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, núm 66, de data 17
de març de 2012, i concedit tràmit d'audiència, pel mateix termini, als propietaris i
titulars de drets i deures afectats per l'actuació. Durant aquest termini s'han presentat
dins del termini i en la forma escaient diverses al·legacions que consten en l'informe
jurídic de data 16 de juliol de 2012
Examinades les al·legacions presentades i a la vista de les mateixes, és necessari
explicar com és la situació actual en què es troba el Programa d'Actuació Integrada, la
suspensió temporal de la qual es pretén. Han transcorregut més de 25 mesos des que va
tenir lloc l'aprovació del projecte de reparcel.lació, i no s'ha procedit a la seua inscripció
en el Registre de la Propietat de Manises, al no haver-se acreditat el pagament de les
indemnitzacions als creditors nets.
Es tracta d'un incompliment greu dels deures essencials de l'urbanitzador directament
imposats per l'article 119 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana
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(LUV) el qual disposa que és obligació de l'urbanitzador procedir a l'abonament de les
indemnitzacions als creditors nets, com a responsable del desenvolupament i execució
dels programes d'actuacions integrades, i que està obligat a finançar el cost de les
inversions, obres, instal·lacions i compensacions necessàries per a l'execució del
programa, i que són compensacions necessàries per a l'execució del programa, les
indemnitzacions a abonar als qui resulten creditors nets en el compte de liquidació
provisional.
Aquest incompliment per part de l'urbanitzador és el motiu principal d'Oposició que
al·leguen els propietaris afectats a la suspensió temporal del PAI.
En conseqüència, acordar la suspensió del PAI sense que s'haja procedit a la inscripció
registral de la reparcel.lació comporta inseguretat jurídica als propietaris afectats. Així
mateix, atès que l'agent urbanitzador no ha establit els “dies a quo” a partir del com
opera la suspensió ni ha establit les mesures a adoptar en relació amb la quota 0 i la 1, i
que són aquestes mesures d'obligat establiment per al sol·licitant de la suspensió, tal
com es detalla en el fonament següent, no procedix acordar la mateixa mentre que no
s'haja procedit a abonar les indemnitzacions, tant per part de l'urbanitzador com dels
propietaris als quals corresponga, així com la quota núm. 1 relativa a les obres
d'enderrocament anticipades. Existixen doncs, causes més que justificades d'interés
públic que aconsellen desestimar la sol·licitud de suspensió del PAI d’Obradors.
Considerant que la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 2/2011, de 4 de
novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions
Territorials Estratègiques establix els requisits que ha de contenir la sol·licitud de
suspensió d'un Programa d'Actuació Integrada i disposa: “L'acord de suspensió
temporal ponderarà els eventuals perjudicis que pogueren derivar per als propietaris o
tercers afectats i contindrà obligatori pronunciament sobre les mesures a adoptar per a
salvaguardar els seus drets especialment:
1.- Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial,
respecte a l'àmbit i desenvolupament de l'actuació.
2.- Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues
3.- Mesures a adoptar, si escau, en relació amb la conservació de les obres ja executades
4.- Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers
afectats.
5.- Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.
6.- Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i els
propietaris; així com, si escau, la modificació o ajust de la reparcel.lació.
7.- Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.”
Considerant que en la documentació presentada per l'agent urbanitzador consten els
següents apartats que es transcriuen literalment:
En relació amb l'apartat 4 relatiu a l'estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb
els drets de propietaris i tercers afectats, l'agent urbanitzador establix en el seu escrit:
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“Els drets dels propietaris no es veuran afectats, ja que concretament se sol·licita
aquesta suspensió amb l'objectiu de salvaguardar els seus drets, per la crisi econòmica
actual”
En relació amb l'apartat 5 relatiu a l'efecte de la suspensió en relació amb les càrregues i
costos d'urbanització, l'agent urbanitzador disposa:
“La suspensió no afectarà les càrregues i costos d'urbanització atés que els preus no
tenen perquè veure's alterats.”
A la vista del contingut dels apartats 4 i 5, en data 6 de juny de 2012 s'ha donat
audiència a l'agent urbanitzador i se li ha atorgat un termini de 15 dies hàbils a l'efecte
que presentara degudament justificats els apartats 4 i 5 establits en la Disposició
Transitòria Primera del Decret Llei 2/2011.
Transcorreguts 15 dies hàbils, l'agent urbanitzador no ha aportat la documentació
requerida en el tràmit d'audiència atorgat, per la qual cosa es considera que no procedix
adoptar l'acord de suspensió al no trobar-se degudament justificats els apartats 4 i 5 de
la Disposició Transitòria Primera del Decret Llei.
Per tot l'exposat en els fonaments de dret no procedix a entrar a resoldre el fons de les
al·legacions realitzades pels interessats, atés que no alteren la decisió a adoptar.
A la vista de l'expedient, procedix informar que s'ha seguit la tramitació establida en la
Disposició Transitòria Primera del Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell,
de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques.
Resulta competent per a la resolució de l'expedient el Ple de la Corporació, a la vista de
l'article 137.1, com a òrgan competent per a procedir a la seua adjudicació i aprovació,
per la qual cosa les incidències que sobrevinguen durant l'execució del mateix, com és
la suspensió temporal d'aquesta execució, han de ser resoltes per aquest òrgan
municipal.
En conclusió, i tenint en compte els antecedents i consideracions exposats, de
conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Territori i Medi ambient, el
Ple de l'Ajuntament, per 11 vots a favor (grup Partit Popular) i 9 abstencions (grups
Socialista-PSOE Manises, APM-Compromís Municipal i Esquerra Unida del País
Valencià), acorda:
PRIMER.DESESTIMAR la sol·licitud de suspensió temporal del PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INTEGRADA Barri d’Obradors per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 1 i 2, a
instàncies de la Sra. Gloria Garrido Ballester, qui actua en representació de la mercantil
LA TERRAZA DE LOS SILOS, SL, agent urbanitzador de l'actuació, per causa
justificades d'interés públic consistent en no haver procedit a la inscripció de la
reparcel.lació en el Registre de la Propietat de Manises, al no haver-se acreditat el
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pagament de les indemnitzacions als creditors nets, així com manca de justificació dels
apartats 4 i 5 de la Disposició Addicional Primera del Decret Llei 2/2011, de 4 de
novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions
Territorials Estratègiques, relatius a l'Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació
amb els drets de propietaris i tercers afectats i els efectes de la suspensió en relació amb
les càrregues i costos d'urbanització.
SEGON.- Notificar el present acord a l'urbanitzador, i als propietaris i titulars de drets i
deures afectats per l'actuació, amb indicació dels recursos que siguen pertinents.
En el transcurs del debat del present punt s'incorpora a la sessió plenària la regidora del
grup municipal Socialista PSOE-Manises, la Sra. Teresa Calabuig Noguera.
Obert el torn d'intervencions, el Sr. Manuel Gutiérrez, assenyala que ens trobem amb
una qüestió similar a l'anterior, ja que es tracta de decisions polítiques de l'equip de
govern defensades amb gran alegria en el boom de la rajola.
Recorda que es va modificar el PGOU mitjançant el PAI d’Obradors, la qual cosa
comportava una construcció brutal, i que en el seu moment ja va ser votat en contra pel
seu grup polític.
Continua manifestant que es troba davant un dilema, ja que si vota a favor de la
suspensió, està votant en contra del que es va defensar en el seu moment, però si vota en
contra, la conseqüència és que se li insta a l'urbanitzador al fet que continue les obres,
circumstància amb la qual també està en desacord.
D'altra banda, assenyala que a Manises s'han comès diverses aberracions urbanístiques,
no solament en el cas d'Obradors, sinó també Faitanar o amb el projecte Gran Manises,
per la qual cosa no desitjant ser còmplices d'aquesta política i per una qüestió de
responsabilitat, el seu grup no exercirà el seu dret al vot.
El Sr. Jesús Borràs, per la seua banda, expressa els dubtes que li sorgix amb el sentit del
vot, ja que el seu grup desitja que el programa no es desenvolupe. Recorda que existix
constància en actes de sessions anteriors d'intervencions molt dures en relació amb el
PAI d’Obradors, pel que fa a altures permeses o falta de reserva de sòl dotacional
escolar, entre unes altres.
Finalment, conclou que si bé entén la petició per part de l'urbanitzador de l'execució de
les obres per un període de dos anys, el que realment desitja és la paralització definitiva
de les mateixes, per la qual cosa el seu grup polític no exercirà el seu dret al vot.
El Sr. Juan Carlos Santiago manifesta que el seu grup polític s’ abstindrà en aquest punt
de l'ordre del dia.
El Sr. Francisco Gimeno indica que en aquest moment no s'està debatent sobre el PAI
Obradors, sinó sobre la petició que ha realitzat l'agent urbanitzador de suspensió del
mateix. Recorda que iniciat el procediment i davant la falta i insuficiència de la
Página 19 de 55

documentació presentada per l'urbanitzador se li ha requerit perquè esmenara la
sol·licitud i la completara amb els documents que exigix la norma, i que no els ha
presentat.
Continua assenyalant que entén les postures assenyalades, són respectables, però no
s'està posant en dubte el PAI, simplement s'està resolent sobre la suspensió temporal del
mateix.
En la seua segona intervenció, tant el Sr. Manuel Gutiérrez, com el Sr. Jesús Borràs i el
Sr. Juan Carlos Santiago es ratifiquen en l'assenyalat en les seues primeres
intervencions, i desitgen que conste expressament la motivació del sentit de la seua falta
d'exercici de vot respecte al present punt.
Per la seua banda, el Sr. Francisco Gimeno indica que accedir a la suspensió implica no
inscriure en el registre de la propietat el projecte de reparcel.lació, amb els consegüents
perjudicis per als interessats, i que és responsabilitat de l'equip de govern adoptar
mesures per a solucionar aquestes circumstàncies.

6.- EXPROPIACIÓ DE LA RESERVA D'APROFITAMENT DE 2.273’42 M2/T
CORRESPONENT A l'ESTUDI DE DETALL AVINGUDA DELS TRAMVIESMONTEPÍO-CLAVEL
Vist l'expedient de referència que es tramita en el Departament de Territori i Medi
ambient per a l'expropiació del dret de reserva d'aprofitament subjectiu de 2.273´42 m2,
sol·licitada a instàncies de la Sra. María del Pilar del Carmen Verdejo Morán, del Sr.
Jesús José Díez Calatrava, la Sra. Amparo Torres Grifol i Luís Vicente Díez Calatrava.
Vist que mitjançant Resolució d'Alcaldia Núm. 2012/1403, de 26 de juny es va admetre
la sol·licitud d'expropiació de la reserva d'aprofitament i es va resoldre l'inici
d'expedient.
Vists els antecedents de fet que consten en l'informe jurídic que figura en l'expedient de
data 9 de juliol de 2012, especialment els relatius al transcurs de 5 anys des que va tenir
lloc l'aprovació de l'Estudi de Detall i Conveni Urbanístic per al seu desenvolupament,
sense que l'Ajuntament haguera procedit a materialitzar la reserva d'aprofitament, la
qual cosa ha motivat la sol·licitud d'expropiació segons el que es disposa en l'article
186.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre Urbanística Valenciana.
Vists els informes tècnics emesos per l'arquitecte municipal Sr. Eugenio Cremades, de
data 24 d'agost de 2009 i 6 de juliol de 2012 que figuren en l'expedient, relatius a la
valoració del preu just del dret de reserva d'aprofitament objecte del present
procediment, així com el Conveni de data 20 de novembre subscrit entre l'Ajuntament
de Manises i els titulars de la reserva, pel qual s'acorda el preu just en UN MILIÓ
CENT CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT CÈNTIMS (1.159.444, 20 €).
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Atesos els articles 37 de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions,
vigent en el moment de la signatura del conveni, en relació amb la Disposició
Addicional quarta de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana
relatius a la legalitat dels Convenis Urbanístics, així com l'article 24 de la Llei
d'Expropiació Forçosa, que es desenvolupen en l'informe jurídic de data 9 de juliol de
2012.
Atesos els articles 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana
relatiu al règim jurídic de la reserva d'aprofitament així com l'article 190 bis de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les administracions públiques, relatiu a
l'aprofitament dels béns de domini o ús públic competència de les administracions
públiques, el qual disposa que els titulars dels mateixos que els hagen adquirit per
expropiació o una altra forma onerosa participaran en l'equidistribució dels beneficis i
càrregues en els termes que establisca la legislació sobre ordenació territorial i
urbanística.
Atesos els articles 85 de la Llei de 16 de desembre de 1954 d'Expropiació Forçosa i 101
a 103 del Reglament que la desenvolupa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957 que
regulen el procediment d'expropiació per entitats locals o per raons urbanístiques.
Considerant que l'article 186.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística
Valenciana, disposa que “El titular d'una reserva d'aprofitament podrà sol·licitar la seua
expropiació, quan hagen transcorregut més de tres anys des que es va constituir la
reserva o el menor termini que resulte d'explicar cinc anys des de la qualificació del
terreny com a sòl dotacional públic”.
Considerant que la reserva desplega els seus efectes realment des de l'aprovació del
Conveni per l'Ajuntament en Ple, no tenint la inscripció registral de la reserva caràcter
constitutiu, i que la qualificació del sòl com dotacional públic es prodix automàticament
amb l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall tal com disposa l'apartat 5 de l'article 79
de la LOV en relació amb l'article 8.4 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, es pot concloure que ha
transcorregut el termini de 5 anys establit en el conveni que legitima la sol·licitud
d'expropiació per part dels interessats.
Resultant que s'ha seguit el procediment legalment establit per a l'expropiació de la
reserva d'aprofitament, tal com disposa l'informe jurídic de data 9 de juliol de 2012.
Considerant que en virtut del disposat en els articles 4.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de la Bases de Règim Local, així com l'article 2 de la Llei d'Expropiació
Forçosa els articles 2 i 3 del Reglament d'Expropiació Forçosa, és competència del Ple
adoptar l'acord d'expropiació de la reserva d'aprofitament urbanístic.
En conseqüència, vist l'informe de fiscalització prèvia emés pel Departament
d'intervenció de data 16 de juliol de 2012 i de conformitat amb el dictamen de la
Comissió Informativa de Territori i Medi ambient, el Ple de l'Ajuntament, per 11 vots a
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favor (grup Partit Popular) i 9 vots en contra (grups Socialista-PSOE Manises, APMCompromís Municipal i Esquerra Unida del País Valencià), acorda:
Primer.- Expropiar la Sra. María del Pilar del Carmen Verdejo Morán, el Sr. Jesús José
Díez Calatrava, la Sra. Amparo Torres Grifol i el Sr. Luís Vicente Díez Calatrava, la
reserva d'aprofitament que consta en el Registre de la Propietat de Manises, segons
certificació expedida pel mateix, la inscripció 1a d'aprofitament urbanístic de dos mil
dos-cents setanta-tres metres i quaranta-dos decímetres quadrats de sostre 2.273´42 m2,
que constituïx la finca registral 30333 de Manises, INDIFIR: 46069000532005, inscrita
al Tom: 2350 Llibre: 512 Foli 52 de l'arxiu, el valor del qual es xifra en UN MILIÓ
CENT CINQUANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB VINT CÈNTIMS (1.159.444, 20 €).
L'eficàcia del present acord queda suspesa fins al moment en què s'aprove
definitivament l'expedient de modificació de crèdits 5/2012 per transferència de crèdits,
que dóna cobertura a aquesta expropiació.
Segon.- Donar trasllat al Departament d'Intervenció i Tresoreria a l'efecte de gestionar el
pagament efectiu de l'expropiació, perquè des del Departament de Territori i Medi
ambient es procedisca a documentar l'acta de pagament i prenga raó de la corresponent
transmissió.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. María del Pilar del Carmen Verdejo Morán,
al Sr. Jesús José Díez Calatrava, a la Sra. Amparo Torres Grifol i al Sr. Luís Vicente
Díez Calatrava, fent-los saber que contra el present acord que posa fi a la via
administrativa poden interposar, d'acord amb el disposat en la Llei Reguladora del
Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú,
i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut, en
el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.
Recurs contenciosadministratiu, a la seua elecció, davant el Jutjat del
Contenciosadministratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de
l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació.
Tot açò sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime
pertinent.
Comença la seua primera intervenció el Sr. Manuel Gutiérrez indicant que aquest punt
està en relació amb el discutit anteriorment (punt 4 de l'ordre del dia de la sessió) i
manifestant el sentit contrari del vot del seu grup al mateix. Continua manifestant que
està a favor de l'adquisició de l'edifici d' “El Arte”, però assenyala que hi ha moltes
formes per a la seua obtenció, i la utilitzada no li sembla adequada.
Assenyala que s'hauria de conéixer si existeixen més convenis urbanístics, si s'ha
adquirit immobles de la mateixa manera, i reitera que l'expropiació del dret de reserva
d'aprofitament és un greu perjudici per a l'Ajuntament.
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El Sr. Jesús Borràs indica també que el seu grup va a votar en contra de l'acord, encara
que és coneixedor del disposat en l'art. 186.4 de la Llei Urbanística Valenciana, i
assenyala una sèrie de circumstàncies que envolten l'assumpte que li semblen
sorprenents. Així, recorda que en el conveni se'ls garantia als interessats l'abonament
d'un cànon per arrendament per part de Mercadona, que tres anys després de signat el
conveni es fixa el preu just d'expropiació i que els màxims responsables polítics de
l'Ajuntament en l'àmbit urbanístic no poden informar sobre la qüestió.
Finalment recorda que molts PAI han estat aprovats únicament amb el vot a favor del
Partit Popular, i que ha advertit el seu grup que l'Ajuntament anava a la ruïna, i conclou
assenyalant que l'existència d'altres convenis urbanístics poden implicar greus
problemes econòmics perquè pot no haver-hi romanents pressupostaris amb què
finançar el cost que es derive d'ells.
El Sr. Juan Carlos Santiago procedix a la lectura de la seua intervenció, i indica que de
la mateixa es lliurarà una còpia al Sr. secretari perquè es transcriga en l'acta de la sessió.
D'aquesta forma, la seua intervenció íntegra és la següent:
“Per a començar, el primer que ens inquieta és saber si s'ha fet alguna cosa durant un
lustre perquè aquest moment no arribara. On ha estat la mínima diligència dels equips
de govern a procurar que l'adquisició dels terrenys fóra gratuïta? És tan escandalosa la
qüestió que el Sr. interventor ha hagut de manifestar-ho en el seu informe, tècnicament,
com a ell correspon, però en qualsevol cas advertint que “no s'ha acreditat la
impossibilitat de materialitzar la reserva d'aprofitament adscrivint aprofitament
urbanístic en algun desenvolupament urbanístic de similars característiques al llarg del
mateix (del termini establit), segons el previst en el conveni urbanístic, de manera que
l'adquisició d'aquests béns, com es desprén de l'informe de la tècnica de Territori,
resultara gratuïta per a l'Ajuntament”.
I açò podrà o no tenir incidència en l'expedient que es tramita, però és indubtable que la
té política, tenint en compte la importància que té per a qualsevol empresa o família
actuar en benefici dels seus interessos, dit des del sentit comú, el del dret privat, en
definitiva, que és major quan es tracta de la gestió dels assumptes públics, atés que per
imperatiu constitucional (art. 103.1 CE) és propi de la naturalesa de l'Administració el
servei dels interessos generals. La pregunta és per a pàrvuls, però retòricament la
formulem: Què convé més al municipi que es faça l'esforç necessari per a intentar
l'adscripció dels aprofitaments reservats en una actuació urbanística (temps hi havia:
cinc anys), o deixar transcórrer aquest termini mantenint total passivitat i atendre sense
dilacions la sol·licitud d'expropiació? I la pegunta es fa lògicament perquè en el primer
supòsit l'expropiació li resultaria totalment gratuïta a l'Ajuntament, mentre que en el
segon caldria detraure, com es detraurà, de l'erari municipal, ni més ni menys que
1.159.444,20 €. La sorpresa que ens faltava per rebre en el més roïn moment de la crisi
que patim!
Si com manifesta el Sr. interventor i sembla deduir-se d'algun informe jurídic falta la
justificació deguda dels motius pels quals no haja estat possible realitzar el compromís
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adquirit d'adscripció dels terrenys a un àmbit d'actuació urbanística, i continua l'equip
de govern sense donar explicació plausible, diem nosaltres que hauran d'exigir-se
responsabilitats almenys polítiques als responsables de la conducta omisiva i contrària a
l'executivitat de l'acord plenari de 2006 que va aprovar el conveni. Doncs és molt greu
que s'haja hagut d'activar per la propietat sense parpellejar el mecanisme residual de
l'expropiació. En aquests moments és una veritable catàstrofe.
No obstant això, en el moment del recurs de reposició que, des de ja deixem anunciat si
l'acord es produïx, instarem l'aportació de l'estudi de detall (que tirem a faltar en
l'expedient del Ple) i el conveni subscrit. Tinga's en compte que per a l'envergadura de
l'actuació l'instrument de desenvolupament del planejament emprat, l'últim en l'escalafó,
ens sembla improcedent. Però caldrà esperar a comprovar-ho i a més advertir que, com
és preceptiu per a la virtualitat dels estudis de detall, es contemplara aquesta modalitat
de desenvolupament mitjançant previsió expressa en el Pla General.
De totes maneres, entenem que hauran d'esclarir-se algunes qüestions:
a) Si, com es desprén dels informes, la cessió dels terrenys a l'Ajuntament hauria de ser
a continuació de la signatura del conveni, no s'entén que aquesta cessió s'haja efectuat
tres anys després. S'indica en un informe que el retard va ser per motius aliens a la
propietat, però es convindrà que aquesta circumstància és transcendental en el supòsit,
ja que d'haver incorregut en incompliment la propietat, la mateixa possiblement no
estiguera legitimada encara per a sol·licitar l'expropiació.
b) Al fil de l'anterior, tampoc és baladí sobre la base dels termes del conveni, si la cessió
de la propietat, la transmissió formal mitjançant escriptura i posterior inscripció, es
constituïa com a element decisiu per a la perfecció del conveni, doncs en tal case el
termini dels cinc anys no hauria de comptar-se des de la seua signatura sinó des de la
cessió al municipi dels terrenys, que malgrat signar-se el 29 de maig de 2006, no es va
produir fins al 22 de gener de 2010, segons consta en el Registre de la Propietat de
Manises, que es va formalitzar en escriptura davant el notari d'Alboraia, José María Cid
Fernández, amb número de protocol 90/2010.
I és que és açò el que havia de procedir, ja que l'Art. 186.4 LUV faculta al titular de la
reserva per a sol·licitar l'expropiació pel transcurs, per al que ens interessa, de cinc anys
des que constituïra la reserva i no des que la mateixa fóra aprovada per l'Ajuntament.
Entenem per açò que és consubstancial a la reserva d'aprofitament la transmissió de la
propietat, i és possible que el propietari lliurement puga renunciar a millors drets, però
no així l'Ajuntament que, per la seua naturalesa d'estar al servei de l'interés general,
també per imperatiu de l'art. 103.1 C.I., ha d'actuar sotmés a la Llei i el Dret.
c) I després, no arribem a comprendre per què es va haver d'efectuar una valoració dels
aprofitaments en 2009, per a la signatura d'un document que no sembla tenir més
objecte que el de reflectir-la. Es va posar de manifest amb total desvergonyiment que
tres anys després del conveni la cessió encara estava pendent i que anava a realitzar-se,
establint un valor, com si la dada tinguera alguna transcendència més enllà de la
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simbòlica, puix el valor només ha de produir efectes quan s'inicia l'expedient de
determinació del preu just.
Per cert, tampoc no comprenem per què no se seguixen en aquest cas els tràmits de
l'expropiació en lloc de, directament, acudir a l'aprovació del preu just, sense abans
donar els passos previs fins a l'acord de necessitat d'ocupació.
És després dels tràmits previs indicats quan es pot celebrar el mutu acord sobre una
valoració actual del tècnic municipal. I per tant no trobem raó –insistim- que justifique
aquesta valoració de 2009, doncs damunt, l'aparença és que en lloc de cercar fórmules
per a l'obtenció gratuïta dels terrenys, s'estava fent conjetures i predisposant per a la més
fatídica de les opcions, la de l'adquisició onerosa per al municipi, la totalment
inconvenient per a l'interés municipal.
d) Sí que hi ha un informe tècnic actual, però amb tots els respectes cap al Sr. arquitecte,
entenem que de mer tràmit, ja que en el mateix es remet al redactat sobre valoració en
2009, indicant que “el valor es considera adequat a preus de mercat actuals”.
No obstant això, pot llegir-se aquest informe de 2009 i es comprovarà que per al càlcul
del valor del sòl pel mètode residual estàtic el tècnic va partir d'un valor, 1.890,71
€/m2t, extret de la Memòria d'un Projecte de Reparcel.lació d'un PAI proper, en la qual
per a fixar aquest valor s'havia realitzat un estudi de mercat dels preus de venda
d'habitatge de renda lliure en la zona.
En primer lloc, procedirà examinar aqueixa Memòria per a precisar l'any en què es va
poder realitzar l'estudi de mercat, i en segon, és sens dubte meridià que no havent-se
elaborat ara un estudi similar, falten dades objectives que sustenten la valoració dels
1.890,71 €/m2.
Comprenga's que extremem el rigor en aquest assumpte, perquè donat el poc edificant
de l'actuació del govern municipal, almenys, posats a carregar amb el remei inexorable
de l'expropiació, aquesta siga, si el moment correspon, el menys onerosa possible per al
municipi.
Per tot açò, emetrem el nostre vot contrari a l'adopció de l'acord, amb reserva a més de
l'exercici de les accions administratives i, si escau, jurisdiccionals, si finalment la
proposta de resolució prospera.”
El Sr. Francisco Gimeno assenyala que dubtar dels tècnics municipals no és el camí més
adequat. Es tracta d'una qüestió merament administrativa, complint els tràmits que cal
realitzar.
També indica que no hi ha hagut materialització de la reserva d'aprofitament perquè no
ha existit tal possibilitat, i la petició dels propietaris és conforme a dret ja que
l'Ajuntament va subscriure els termes del conveni urbanístic sota la legalitat. Es tracta
d'una decisió obligada però la mateixa ha estat consultada i avalada pels tècnics de
l'Ajuntament, inclòs l'interventor municipal.
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Finalment, manifesta que gràcies al govern municipal del Partit Popular el poble de
Manises pot gaudir de l'edifique d' “El Arte”, fet que era una vella reivindicació del
municipi, per a concloure indicant que tant de bo es poguera haver evitat el pagament
del preu just als propietaris, però de la legalitat no es pot escapar, i es tracta d'un acord
al que obliga la legalitat vigent i no una qüestió de bons i dolents.
A la pregunta de Manuel Gutiérrez sobre si hi ha més convenis urbanístics, el Sr.
Francisco Gimeno respon que n'hi ha, si bé no com el que s'està debatent.
Obert el segon torn d'intervencions, el Sr. Manuel Gutiérrez assenyala que es tracta
d'una qüestió tècnica derivada d'una decisió política amb la qual el seu grup va estar en
el seu moment en contra. Indica que si la llei obliga a l'Ajuntament, ho és perquè l'equip
de govern va clavar la pota, i recorda que es va advertir de les circumstàncies derivades
de la legislació urbanística valenciana.
En un altre ordre de coses pregunta, es pot aconseguir tot a qualsevol preu? Ens trobem
davant decisions polítiques que comporten qüestions tècniques, si bé el seu grup no
recolza tals decisions.
L'equip de govern, continua Manuel Gutiérrez, ha d'assumir les conseqüències
derivades de la seua política urbanística, i les negociacions que s'entaulen des de
l'Ajuntament han de contemplar el que pot ocórrer en un futur.
Finalment, conclou que els tècnics municipals emeten els seus informes amb la
informació que posseixen, i no sempre en disposen de tota. Es tracta d'una decisió
estrictament política i no tècnica.
El Sr. Jesús Borràs es planteja per què tres anys després de la signatura del primer
conveni es va subscriure un altre, quan la dinàmica normal haguera estat que
transcorreguts cinc anys des de la signatura del primer conveni es procedira en l'any
2011 a la taxació del dret a expropiar.
Es mostra també orgullós de l'obtenció de l'edifici d' “El Arte” però quantifica la
despesa de la seua obtenció, que estima excessiva: 1,1 milions d'euros més la garantia
de 9.000 euros mensuals d'arrendament per Mercadona.
Es pregunta, d'altra banda, quan s'obtindrà beneficis de la superfície adquirida per
l'Ajuntament mitjançant expropiació, per la qual cosa conclou que l'operació resulta
molt cara i tot no val. Es tracta d'una jugada positiva per als propietaris, obtenint-hi una
màxima rendibilitat.

Finalment vol manifestar la seua estranyesa per la pràctica falta d'intervenció en el debat
del quart punt de l'ordre del dia perquè hi ha evidència de preocupació en l'equip de
govern.
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El Sr. Juan Carlos Santiago assenyala que els tècnics també són persones i poden
equivocar-se, si bé la posició del seu grup no ho és en contra dels tècnics municipals.
El seu grup també està orgullós de l'edifici d' “El Arte” i de la recuperació de la seua
façana, la qual va ser sufragada pel Pla E del govern anterior.
Conclou assenyalant que aquesta adquisició no pot produir-se a qualsevol preu, i que és
una barbaritat la quantitat fixada com a preu just, ja que es tracta d'un preu
desproporcionat i s'hauria de revisar, ja que en expropiar-se ara el dret aquest és el
moment de valoració del mateix.
El Sr. Francisco Gimeno desitja que conste expressament la felicitació del grup Partit
Popular a tots els tècnics municipals que han intervingut en la tramitació del present
expedient i donar-los l'enhorabona.
En un altre ordre de coses, sol·licita que conste expressament en el text de l'acord que
l'eficàcia del mateix queda diferida i condicionada a l'aprovació de l'expedient de
modificació de crèdits que sustenta la despesa que comporta.
Finalment, reitera que no s'està debatent ni sobre la figura dels convenis urbanístics ni
sobre la política urbanística de l'equip de govern, sinó que ha de circumscriure's a
l'aprovació del corresponent tràmit administratiu, i respectar-se les opinions
manifestades des de l'Oposició .
En tot cas, recorda la disponibilitat de l'expedient per a la seua revisió en el departament
de Territori i Medi ambient fins el dia 15 d'agost, per a la seua consulta, lectura i
extracció de conseqüències del conveni signat l'any 2009. Si així i tot, persistixen els
dubtes, els tècnics del departament es troben a la seua disposició, perquè el que desitja
és que no hi haja dubtes sobre aquest tema.

7.- INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ SOBRE COMPLIMENT
DE TERMINIS PER AL PAGAMENT D'OBLIGACIONS, EMESOS DE
CONFORMITAT AMB ALLÒ PREVIST EN LA LLEI 15/2012 DE 5 DE
JULIOL, REFERITS Al SEGON TRIMESTRE DE 2012 EN L'AJUNTAMENT
DE MANISES I EN LA FUNDACIÓ MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT
Havent-se emès per la Tresoreria i la Intervenció municipal els informes de referència,
sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions respecte de l'Ajuntament de
Manises, i havent donat compte dels mateixos al Ple, aquest acorda, per unanimitat,
quedar assabentat de l'informe conjunt emés per la Tresoreria i la Intervenció.
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8.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL
D'INICIATIVA SOBRE INCENDIS FORESTALS D’ANDILLA I CORTES DE
PALLÀS. PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV SOBRE INCENDIS
FORESTALS EN EL PAÍS VALENCIÀ
La Presidència del Ple de l’Ajuntament, en virtut de les atribucions conferides per
l’article 91.3 del Reial Decret 2568/1986, i a proposta dels diversos grups procedix a
alterar l’ordre dels assumptes que figuren en la convocatòria de manera que es procedix
al debat i votació conjunta de les proposicions que figuren en els punts 8 i 16 inicial de
l’ordre del dia, per referir-se a qüestions equivalents.
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió d’ambdós proposicions de referència
en l’ordre del dia i pronunciar-se sobre elles.
Abans de procedir a la lectura d’ambdós proposicions el senyor Francisco Gimeno
proposa que la presentada pel grup APM-Compromís Municipal siga adoptada amb
caràcter institucional per l’Ajuntament de Manises sempre que es modifique el seu punt
quint i s’hi eliminen les referències a la sol·licitud de depuració de responsabiltats del
senyor conseller de Governació.
El senyor Jesús Borràs no posa impediment a la modificació sol·licitada perquè siga
adoptada la proposició presentada pel seu grup amb caràcter institucional.
El senyor Manuel Gutiérrez, per la seua banda, manifesta que si bé no posseïx
inconvenient en què la proposició presentada pel grup APM s’adopte amb caràcter
institucional, desitja mantindre la pròpia al considerar que el conseller competent en la
matèria és responsable de la situació ocasionada.
El grup municipal APM-Compromís Municipal, a través del seu portaveu, el senyor
Jesús Mª Borràs Sanchis, exposa la proposició de referència, el text de la qual és el
següent:
“Els incendis originats a Cortes de Pallàs el dijous 28 de juny i a Andilla el divendres
29, han suposat una autèntica catàstrofe ecològica, sense precedents, amb la destrucció
de 50.000 hectàrees dels nostres paisatges, dels nostres boscos i muntanyes.
Han estat 22 els termes municipals valencians afectats en els dos incendis, on alguns
d’ells han perdut la totalitat o una gran part de la seua superfície forestal.
En primer lloc cal lamentar profundament els danys personals, els danys materials patits
pels ciutadans, i la terrible pèrdua de patrimoni natural d’incalculable valor ecològic
causada per aquests incendis que han arrasat més de 50.000 hectàrees de sòl forestal.
La Universitat de València ha lamentat els greus incendis forestals que han cremat el
patrimoni natural dels valencians i les valencianes. Aquest patrimoni de boscos i
matolls, a més del seu valor ecològic i de la seua importància com recurs econòmic
endogen, té un important valor paisatgístic que integra un dels valors claus sobre els
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quals es fonamenta la identitat del poble valencià. La seua preservació és una
responsabilitat col·lectiva i, en particular, de les administracions públiques.
Per a la Universitat de València els incendis que han tingut lloc en els darrers dies
presenten una magnitud superior als incendis inherents a l’ecosistema mediterrani, que
no tenen aquest caràcter devastador. La intensitat assolida i l’extensió en milers
d’hectàrees cremades en els incendis que han afectat diversos municipis en l’entorn
natural del Massís del Caroig i la Serra Calderona es deuen a unes circumstàncies
climàtiques adverses, a l’abandonament d’aquests entorns i camps de cultiu i a una
millorable gestió pública dels espais naturals.
D'altra banda, es troben els canvis socioeconòmics, entre els quals es troben les
modificacions de l’ús del sòl, l’envelliment de la població, la manca de relleu
generacional en ocupacions tradicionalment vinculades als boscos i entorns agrícoles, i
la substitució de les fonts d’activitat econòmica a l’interior, que provoquen un
abandonament progressiu de l’agricultura, ramaderia i silvicultura tradicionals.
Per a Ecologistes en Acció, els incendis catastròfics, sense precedents en la seua
magnitud en els últims vint anys, que s'han patint des de final de juny a les muntanyes
valencianes, proven, més enllà de les circumstàncies particulars -difícils en allò
meteorològic, però en absolut anòmales o extraordinàries-, el fracàs del model actual de
gestió forestal i d'agricultura d'interior, i l'efecte terrible que les retallades
pressupostàries estan tenint en la lluita, preventiva i directa, contra els incendis
forestals.
És imprescindible analitzar les causes que els han produït. La virulència i grandària dels
grans incendis que assolen el territori valencià i les seues nefastes conseqüències estan
directament relacionades amb diversos factors, alguns dels quals es porta molts anys
denunciant:
 La falta de planificació i una gestió inadequada en els espais forestals agreujats
per les enormes retallades en personal i mitjans dedicats a la prevenció i vigilància,
factor principal per a un ràpida intervenció que evite que els incendis es descontrolen.
Cal invertir molt millor i amb més criteri en les labors de vigilància, prevenció en les
muntanyes i en l’educació ambiental, especialment en les zones protegides i en les d’alt
risc per a la seguretat de les persones.
 Mesures com disposar d’una xarxa de vigilància ben dotada o com manejar les
masses forestals recuperant la seua diversitat perquè siguen menys vulnerables al foc,
són necessàries per a millorar els criteris de gestió.
 El canvi climàtic, que els científics i organitzacions ecologistes porten temps
advertint a les autoritats, que comporta la successió d’episodis extrems (sequeres,
onades de calor, precipitacions concentrades en poques hores, etc.), i la tendència del
canvi d’estacionalitat dels grans incendis en el nostre territori (el que vam comunicar a
la Conselleria de Medi Ambient en les nostres al•legacions als diferents plans de
prevenció d’incendis) són realitats cada vegada més presents, que posen en risc les
masses forestals valencianes. Aquest canvi d’estacionalitat obliga a un canvi
d’estratègia i d’organització en la prevenció i extinció respecte a la desenrotllada en els
anys 80 i 90, i que la Generalitat Valenciana pareix no haver-se donat compte.
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Una de les causes que apunten tots els experts és l'abandonament de les zones rurals en
general i dels nostres boscos i muntanyes en particular, amb una ínfima política de
prevenció i inversions en neteja de les masses forestals, vulnerant la màxima que els
incendis s'apaguen en hivern.
Però no sols en prevenció, sinó també en extinció, on els últims anys hem assistit a
preocupants retallades en personal i material que han sigut denunciades reiteradament,
advertint, dissortadament, de la situació catastròfica que s'ha fet realitat.
A més són molts el pobles i veïns i veïnes afectades els qui han criticat, amb amargura,
la falta de coordinació en les tasques de lluita contra el foc, així com de falta de personal
i mitjans en l'extinció dels incendis.
En els últims anys els diners invertits per les administracions han sigut destinats
principalment a mitjans d’extinció, però l’assignatura pendent continua sent la
prevenció; és a dir, la gestió i la vigilància dels espais forestals. En aquest sentit cal
anotar que són molt pocs encara els municipis que han aprovat els preceptius plans
locals de prevenció d’incendis forestals. A més en el País Valencià la gestió forestal ha
afavorit el desenrotllament en excés d’espècies piròfiles, com les pinedes, davant
d’altres boscos autòctons més resistents al foc i amb espècies de matoll que rebroten.
La lluita contra la degradació de l’entorn natural, els incendis forestals, els seus efectes i
la desforestació del sòl valencià requerix de la implicació de tots– administracions
públiques, ciutadania, organitzacions empresarials i sindicals, grups polítics, entitats
cíviques, ecologistes i culturals– en una estratègia d’acció conjunta.
Per la qual cosa, el grup municipal d’APM-Compromís Municipal proposa els següents

ACORDS
PRIMER.- Lamentar profundament els danys personals, especialment la mort del pilot
que cobria les tasques d'extinció dels incendis, els danys materials patits pels ciutadans,
i la terrible pèrdua de patrimoni natural d’incalculable valor ecològic dels incendis de
Cortes de Pallàs i Andilla.
SEGON.- - Manifestar agraïment i retre homenatge a les persones que aquests dies
s'han deixat la pell en els incendis: bombers, agents mediambientals, membres de la
UME, de la Guàrdia Civil, voluntaris de Protecció Civil, pilots d'helicòpters, avionetes i
hidroavions, membres de les brigades rurals d'emergència...
TERCER.- Instar al Govern Valencià a:
 Declarar zona catastròfica els municipis afectats pels incendis forestals
originats en Cortes de Pallàs i Andilla.
 Fer una profunda revisió de la política forestal, que aposte de veritat per una
gestió i prevenció adequada, planificada i amb suficients mitjans personals. Demanar,
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en aquest sentit l'obertura d'un debat polític i social que permeta implementar una nova
política forestal a la Comunitat Valenciana; un debat que ha d'estar obert a la
participació de tots els sectors hi implicats.
 Elaborar un nou Pla d’Ordenació Forestal de la Comunitat Valenciana, ja que
a l’any 2007 el Tribunal Superior de Justícia anul·là el Pla d’Ordenació Forestal que
havia aprovat el govern valencià l’any 2004, perquè era contrari a dret. Aquest Pla
d’Ordenació Forestal, en què haurien de participar experts en el tema, ha de ser
l’encarregat d’establir els criteris de conservació i reconstrucció de la coberta vegetal,
indicar les mesures contra l’erosió, regular l’aprofitament ordenat dels boscos,
compatibilitzar els criteris naturals amb l’aprofitament social o fomentar el coneixement
i el respecte al nostre patrimoni forestal, entre altres qüestions.
QUART.- Requerir que la Generalitat Valenciana ocupe el lloc que li correspon en
matèria d’ordenació del territori amb una planificació integral, incloent-hi el
recolzament a l'agricultura i la ramaderia tradicional -evitant que les urbanitzacions
disperses s’ubiquen en la proximitat de sòls forestals i fent complir l’exigència d’unes
distàncies mínimes a les masses forestals, per a minimitzar l’afecció a les propietats i
vides humanes en cas d’incendis- que dote pressupostàriament els plans de prevenció de
les demarcacions forestals, que augmente els períodes de contractació dels mitjans de
prevenció i d’extinció d’incendis i que realitze inversions en matèria de prevenció i
educació ambiental.
CINQUÉ.- Instar al Govern Valencià a assumir les responsabilitats polítiques pertinents
realitzant una exhaustiva investigació de tots els fets i circumstàncies: rapidesa,
coordinació, disposició de mitjans, avaluació del treball de prevenció realitzat, efecte de
les retallades efectuades en els passats anys.
SISÉ.- Increment urgent dels recursos, i revocar de manera immediata les retallades
efectuades en personal i mitjans, amb l'establiment de línies pressupostàries, per una
part d'ajuda als particulars i municipis afectats per les catàstrofes forestals, i per altra
d'increment de les accions de prevenció i extinció d'incendis, i recuperar les brigades
suprimides PAMER que realitzen tasques de neteja i manteniment de paratges en
prevenció a possibles incendis.
SETÉ.- Impulsar la creació d'un voluntariat ambiental local, amb participació
ciutadana, que puga col·laborar, amb les administracions i experts adients en la
regeneració de la zona cremada, així com realitzar altres tasques de protecció, neteja i
regeneració ambiental en el nostre municipi o en altres on es requerisca la seua
presència.
VUITÉ.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords a:

President de la Generalitat Valenciana

Conseller de Governació

Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Grups parlamentaris del Parlament Valencià

Plataforma Bosc Viu

Ajuntaments afectats pels incendis”.
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Pel grup municipal Esquerra Unida del País Valencià, a través del seu portaveu, el
senyor Manuel Gutiérrez, s'exposa la proposició de referència, el text de la qual és el
següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El País Valencià ha patit el major desastre natural de les últimes dècades amb els
incendis de Cortes de Pallàs i Andilla. Ha mort una persona, s’han evacuat al voltant de
3.000 persones, 14 carreteres tallades, 20 municipis de l’interior de València i de l’Alt
Palància de Castelló afectats, 9 municipis, aldees o nuclis disseminats evacuats i més de
50.000 ha de sòl forestal arrasades. Els danys materials patits pels ciutadans i la terrible
pèrdua del patrimoni natural són d’incalculable valor ecològic.
La falta de planificació i la mala gestió dels espais forestals s’han vist agreujades per les
retallades en personal i mitjans dedicats per a la prevenció i per a la vigilància. Aquest
ha sigut un dels motius principals pels que no es va procedir a una ràpida intervenció
que haguera evitat incendis descontrolats.
Cal invertir més i amb més criteri en labors de vigilància, en prevenció en les
muntanyes i en educació ambiental, sobretot per a les zones protegides.
Aquests incendis han posat en evidència les carències de la política de prevenció
d’incendis i la carència de mitjans dels serveis d’extinció de la Generalitat Valenciana.
La retallada econòmica ordenada per la Conselleria de Governació d’un 80% dels
efectius de les brigades contra incendis per segon any consecutiu ha posat en perill els
nostres boscos i els agents encarregats de combatre el foc. L’actitud del Consell ha sigut
irresponsable i temerària per la seua negligència en retallar els recursos necessaris per a
la prevenció, simplement per estalviar.
En les zones amb riscos d’incendis la política més adequada ha de ser prioritzar la
prevenció més que l’actuació d’emergència. A més, els propis municipis han de
disposar d’autonomia suficient amb brigades municipals pròpies per a fer efectius els
plans d’emergència. Per això, caldria dotar els ajuntaments de suficients recursos
econòmics que ajudaren a millorar la situació econòmica dels municipis amb un pla de
formació per als aturats, com pot ser per mitjà dels tallers ocupacionals.
La reforestació ha d’atendre criteris mediambientals i no s’han de fer intervencions
precipitades perquè açò pot generar, a la llarga, més problemes. De fet, la gran majoria
dels experts recomanen que les repoblacions es facen almenys dos anys després de
l’incendi i sempre després d’una avaluació exhaustiva del sòl.
Necessitem un canvi radical en la política forestal que protegisca el nostre patrimoni
ecològic, amb recursos humans i materials, així com que es realitze una reforestació
adequada de les zones afectades.
A pesar de la deixadesa del camp valencià, els pocs camps cultivats han servit de
tallafocs naturals. De fet, els camps llaurats de la zona d’Alcublas han protegit el
municipi. Per això, s’evidencia la necessitat de recolzar l’agricultura de secà i la
ramaderia ja que ajuden a netejar els boscos.
ACORDS
1. Increment de la partida econòmica destinada als plans d’emergència.
2. Dotació de recursos econòmics suficients per als ajuntaments, perquè puguen posar
en marxa els plans d’emergència amb personal propi ben format.
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3. Exigir a la Generalitat Valenciana que convoque de forma immediata els programes
d’ocupació PAMER i EMCORP, així com el pagament íntegre dels deutes retardats,
que tenen com una de les seues finalitats el manteniment de les àrees rurals i forestals
del País Valencià.
4. Exigir a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ajudes per al suport
de l’agricultura i la ramaderia perquè no s’abandonen les terres.
5. Instar el Govern Central a què es declare zones catastròfiques les zones afectades per
aquests incendis.
6. Sol·licitar la dimissió al conseller de Governació, Sr. Serafín Castellano, per la seua
negligència en la gestió dels incendis.
7. Traslladar:
-Al president de la Generalitat
-A la Conselleria de Governació
-A la Conselleria de Medi Ambient
- Als grups parlamentaris de Les Corts i del Congrés dels Diputats
-Al president del Govern Central”.
Després del debat es procedix a la votació i el Ple, per unanimitat, acorda adoptar amb
caràcter institucional la proposició presentada pel grup APM-Compromís Municipal i
rebutjar la proposició presentada pel grup EUPV; voten a favor de l’esmentada
proposició els grups polítics d’Esquerra Unida del País Valencià i Socialista-PSOE
Manises (6 vots), en contra el grup Partit Popular (11), i s'absté el grup APMCompromís Municipal (2).
Obert el primer torn d’intervencions, el senyor Jesús Borràs manifesta que la proposició
presentada és de data 13 de juliol i no fa referència als incendis produïts amb
posteriorritat, proposant-se fins a l’adopció de huit acords.
El senyor Manuel Gutiérrez indica que si bé el seu grup votarà a favor de la proposició
presentada per APM, mantenen la presentada pel seu grup al considerar que la política
del conseller de Governació és de desprotecció dels boscos, per a recordar que l’any
2011 EUPV va realitzar una proposta de foment d’ocupació per a treballs de
conservació en les zones forestals. No obstant això, continua el senyor Manuel
Gutiérrez, el Sr. Castellano es va jactar de l’estalvi obtingut amb la seua política
forestal, per això reclama la dimissió del conseller de Governació, la convocatòria
urgent dels programes EMCORP i PAMER, així com el pagament de les quantitats
retardades amb càrrec als esmentats programes, perquè existisca una aposta real per la
política forestal.
El senyor Juan Carlos Santiago dóna el suport del seu grup a ambdós proposicions.
El senyor Francisco Gimeno manifesta que el grup polític Popular votarà a favor de la
proposició presentada pel grup APM (amb les modificacions hi introduïdes) però no
donarà suport a la presentada pel grup EUPV. Així, assenyala que qualsevol esforç en
matèria forestal és poc per a evitar la catàstrofe produïda, i insta a una intensificació de
mesures i esforços en aquesta matèria. No obstant això, no pot estar d’acord que siga el
conseller de Governació el responsable del que ha succeït, ja que són els incauts que van
cremar restolls o van realitzar tasques de soldadura quan no devien, i mostra el seu
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suport a un enduriment de la política penal respecte a aquestes actuacions ateses les
greus conseqüències mediambientals i en vides humanes que comporten.
En el segon torn d’intervencions, el senyor Jesús Borràs manifesta que entén la posició
del grup EUPV però recorda que la moció presentada ja arreplega la sol·licitud d’una
investigació i de depuració de les responsabilitats polítiques, si existiren.
El senyor Manuel Gutiérrez exposa que tornen a derivar-se qüestions polítiques en altres
de caràcter tècnic, ja que la decisió política de reduir brigades forestals correspon a la
Generalitat. Reconeix que els responsables directes són els que cometen les
imprudències, si bé assenyala que si no s’hagueren reduït les brigades forestals potser
no s’haurien cremat 50.000 hectàrees, per a concloure assenyalant que aquest política
demostra una visió de la cosa pública diferent de la que posseïx el seu grup.
El senyor Francisco Gimeno procedix a la lectura del punt quint de la proposició
conjunta, i després d'això es pregunta què més desitja EUPV, si la moció contempla
primer una investigació i posteriorment l’assumpció, si és el cas, de responsabilitat
política. No obstant això, conclou que la responsabilitat primera i última dels incendis
recau en els que els provoquen.

9.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL
D'INICIATIVA PERQUÈ LA GENERALITAT PAGUE LES AJUDES AL
SECTOR DE LA DISCAPACITAT, DAVANT LA SITUACIÓ DE
DESEMPARAMENT, RETARD I INCOMPLIMENT DEL MATEIX
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
Pel grup municipal APM-Compromís municipal, a través del seu portaveu, Sr. Jesús Mª
Borràs Sanchis, s'adona de la proposició de referència, el text de la qual és el següent:
“Primer.- L'article 49 de la Constitució Espanyola establix que “els poders públics
realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts
físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l'atenció especialitzada que requerisquen
i els empararan especialment per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga als
ciutadans”; d'aquesta forma, aquest mandat constitucional ha estat desenvolupat a través
de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids i tota la legislació
complementària que l'acompanya.

Segon.- L'apartat 3 de l'Article 10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
diu: “En tot cas, l'actuació de la Generalitat Valenciana se centrarà primordialment en
els següents àmbits: la no discriminació i drets de les persones amb discapacitat i les
seues famílies a la igualtat d'oportunitats, a la integració i a l'accessibilitat universal en
qualsevol àmbit de la vida pública, social, educativa o econòmica”.
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Tercer.- L'apartat 1 de l'Article 13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
diu; “La Generalitat conforme a la carta de drets socials, garantirà en tot cas a tota
persona afectada de discapacitat, el dret a les prestacions públiques necessàries per a
assegurar la seua autonomia personal, la seua integració socioprofessional i la seua
participació en la vida social de la comunitat”.
Quart.- L'apartat 2 de l'Article 13 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
diu: “La Generalitat procurarà a les persones afectades de discapacitat la seua integració
per mitjà d'una política d'igualtat d'oportunitats, mitjançant mesures d'acció positiva”.
Cinqué.- La creació dels centres d'atenció a persones amb discapacitat, ja siguen de
caràcter assistencial o d'ocupació, té per tant una protecció jurídica que deriva de la
pròpia Constitució i del propi Estatut d'Autonomia, on el legislador, conscient de les
limitacions que té l'Estat per a garantir directament aquest tipus d'accions, delega gran
part de les seues obligacions en les entitats, associacions i empreses socials, coordinant
tot un seguit de accions i ajudes públiques perquè puga ser efectiva.
Sisé.- La Comunitat Valenciana ha vingut arrossegant una sèrie de problemes a l'hora de
finançar el sector de la discapacitat molt abans de la pròpia crisi econòmica actual i amb
la mateixa, s'han vist acrescuts.
En l'actualitat ens trobem que la majoria de les entitats sense ànim de lucre que regenten
els centres d'atenció a discapacitats i/o desenvolupen programes d'atenció, d'oci i/o
formatius, no han rebut la subvenció que d'acord a les ordres dictades per la Generalitat
Valenciana els corresponen. Aquest fet, està produint una situació insostenible del
sector de la discapacitat, on l'impagament de les nòmines als seus treballadors,
l'escassetat de recursos bàsics en els centres o el minvament en la qualitat de serveis
elementals prestats en l'atenció personalitzada del discapacitat, són qüestions concretes
que reclamen la desaparició de centenars de centres i milers de llocs de treball.
Seté.- En l'actualitat, la situació ve originada per la mala gestió de la Conselleria de
Justícia i Benestar Social i la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació; i afecta
directament els centres d'atenció a persones amb discapacitat.
Huité.- Sota el subterfugi de la crisi, el Govern valencià està eludint la seua
responsabilitat política davant del sector de la discapacitat, ja que la major part de les
comunitats autònomes està complint de forma efectiva amb aquest mandat i obligació
constitucional. Per tant, ens trobem davant un retard injustificat i que depassa qualsevol
estàndard exigible que ha de suportar l'administrat, denunciable davant instàncies
comunitàries, ja que moltes de les ajudes provenen de fons europeus i existix una
utilització i gestió pública molt deficitària.
Nové.- Aquesta situació està afectant greument a dues entitats sense ànim de lucre que
atenen i eduquen les persones amb discapacitat intel·lectual de Manises. Aquestes
entitats són: el Patronat Intermunicipal “Francisco Esteve” i “AFADIMA”. En elles es
veurien afectats els següents serveis:
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- Centre d'atenció primerenca
- Centre d'educació especial
- Centres ocupacionals
- Centre de dia de persones greument afectades
- Programa d'intervenció per a la prevenció i inserció social.
Per tot açò, el grup Municipal d’APM-Compromís Municipal proposa els següents
ACORDS
PRIMER.- Instar a l'Ajuntament de Manises que recolze les entitats en la seua justa
reivindicació, i exigisca a la Generalitat València que engegue els mecanismes
convenients, perquè s'esmene la situació denunciada i es procedisca a l'abonament de les
quantitats degudes (estem parlant centenars de milers d'euros), ja que el sector de la
discapacitat a la Comunitat Valenciana està en una situació d'absoluta indigència i
perillant la seua viabilitat.
SEGON.- Instar a la Generalitat Valenciana al fet que, de comú acord amb les entitats
del sector d'atenció a la discapacitat, s'establisca una forma de finançament estable i
suficient, que permeta el manteniment i el normal funcionament dels centres, serveis i
programes d'atenció a les persones amb discapacitat, i la consolidació i millora dels
estàndards de qualitat que, amb gran esforç de familiars i treballadors fins ara s'han
aconseguit.
TERCER.- Que es done trasllat de la present moció i dels seus acords a:
• President de la Generalitat Valenciana
• Conselleria de Justícia i Benestar Social
• Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
• Patronat Intermunicipal “Francisco Esteve”.
• AFADIMA
• Ajuntaments afectats: Quart de Poblet i Paterna.
• Representants dels treballadors d'ambdós centres”.
Debatut l'assumpte, el Ple, per unanimitat, acorda estimar la proposició presentada.
Amb anterioritat a l'inici del debat de la proposició, sol·licita la paraula el Sr. Francisco
Gimeno a la Sra. Presidenta, qui li l'atorga, per a assenyalar que el seu grup sol·licita
que la proposició presentada s'adopte amb caràcter institucional, amb trasllat de l'acord
a tots els centres que es troben en la mateixa situació que el Patronat Francisco Esteve i
AFADIMA.
El Sr. Jesús Borràs recolza el caràcter institucional de la proposició amb la finalitat que
es dote de major força a la mateixa davant de la Generalitat Valenciana perquè abone
les quantitats que deu. També sol·licita que des de l'Ajuntament complisca amb les
seues obligacions econòmiques respecte del patronat Francisco Esteve el més prompte
possible i demana al Consell una major sensibilitat pel que fa a aquest tipus
d'assumptes.
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El Sr. Manuel Gutiérrez recolza la proposició presentada i incidix en el compliment per
part de l'Ajuntament de les obligacions econòmiques contretes amb el Patronat
Francisco Esteve.
El Sr. Juan Carlos Santiago se summa a l'indicat per la resta de grups de l'Oposició .
La Sra. Noemí Martínez recorda que la falta de pagament de la subvenció al Patronat
Francisco Esteve s'ha produït per la falta de justificació requerida, si bé una vegada
esmenades les deficiències observades s'abonarà la subvenció el més prompte possible.
En la seua segona intervenció el Sr. Manuel Gutiérrez expressa que la justificació es va
efectuar dins del termini i en la forma escaient, si bé va haver-hi un requeriment
municipal de justificació addicional.
La Sra. María Noemí Martínez assenyala que és el propi Ajuntament el primer interessat
en què es procedisca al pagament de la subvenció, i manifesta el Sr. Francisco Gimeno
que l'abonament de la subvenció corresponent a 2011 es produirà després de l'estiu,
mentre que la relativa al primer semestre de la present anualitat se satisfarà abans que
finalitze l'any.

10.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL
D'INICIATIVA SOBRE TRANSPARÈNCIA EN L'AJUNTAMENT DE
MANISES
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
Pel grup municipal APM-Compromís Municipal, a través del seu portaveu, el Sr. Jesús
Mª Borràs Sanchis, s'adona de la proposició de referència, el text de la qual és el
següent:
“Cada vegada més, es comprova com la gran majoria de la ciutadania, demana
als seus governants informació i transparència; perquè un govern obert, és signe d’un
bon govern.
La informació i la transparència en la gestió són una eina fonamental per al
control de pràctiques corruptes i decisions arbitràries i/o injustes.
Les decisions que es prenen als plenaris afecten a tots els ciutadans de Manises, i
per això, seria just que tots ells pogueren accedir a ella. Actualment, els mitjans tècnics
que tenim a l’abast ens ho permeten, i per tant cal fer l’esforç.
Entenent que la pàgina web de l’Ajuntament ha d’ésser una eina veritablement
informativa, i presentem els següents
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ACORDS

PRIMER.- Obrir un apartat a la pàgina web de l’Ajuntament per penjar les actes dels
plenaris municipals, ja que és obligació del govern municipal fer arribar als ciutadans
les seues decisions de manera pública i ràpida.
SEGON.- Retransmissió dels plenaris mitjançant la RMM, fent justícia al seu nom de
ràdio municipal.
TERCER.- Penjar a la web municipal les declaracions de bens de les regidores i dels
regidors.
QUART.- Així mateix, s'haurà de penjar a la web municipal, tota aquella informació
referida a totes les instàncies de l’Ajuntament que la llei ho permeta”.
Amb anterioritat a la iniciació del debat de la proposició presentada, i prèvia
autorització per part de la Sra. presidenta, el Sr. Francisco Gimeno sol·licita que es
deixe aquest assumpte sobre la taula, ja que s'està elaborant un Reglament municipal de
participació ciutadana i és convenient la seua discussió en el si del procediment
d'aprovació de la citada norma, i és intenció de l'equip de govern que el projecte de
reglament siga lliurat després del gaudiment de les vacances del secretari i que
participen els diversos col·lectius en la seua elaboració.
El Sr. Jesús Borràs accedix a la retirada de la proposició si bé sol·licita, si més no, que
es procedisca a la publicació en la web municipal de les actes del Ple de l'Ajuntament, i
que es donen les instruccions oportunes sobre aquest tema.

11.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL SOBRE EL
PAI “GRAN MANISES”
Amb caràcter previ a la ratificació de la inclusió de la proposició en l'ordre del dia, el
Sr. Jesús Borràs retira la proposició presentada.

12.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL
D'INICIATIVA PER A ACONSEGUIR UN COTXE PER A LES URGÈNCIES
DEL CENTRE DE SALUT
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
Pel grup municipal APM-Compromís Municipal, a través del seu portaveu, Sr. Jesús Mª
Borràs Sanchis, s'adona de la proposició de referència, el text de la qual és el següent:
“Hem plantejat prou vegades al llarg d’aquesta legislatura el greu problema que hi ha al
Centre de Salut de Manises, ja que no disposa d’un cotxe per al servei d’urgències.
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Al Ple del 25 de maig de 2012, ja comentaven que quan algun veí o veïna telefonava al
Centre de Salut per una urgència, la resposta era que passara algun familiar, puix com
que no n'hi ha vehicle, els sanitaris han d’anar a peu, o esperar que hi haja una
ambulància disponible per a poder transportar-los. Aquesta situació ha originat retards
de més de mitja hora.
Fins ara, la resposta de l’equip de govern ha estat que s’estan fent gestions, però els
mesos passen i la situació es manté igual.
De nou plantejàrem la mateixa proposta al Ple del passat 29 de Juny, amb la mateixa
resposta.
Ningú no pren la iniciativa. Per la qual cosa, el grup Municipal d’APM-Compromís
Municipal proposa el següent
ACORD
Que l’Ajuntament de Manises faça una modificació als pressupostos municipals (de la
partida de “publicitat”, per exemple), o qualsevol altra, perquè es puga facilitar un
vehicle tan necessari per al desplaçament del personal sanitari del centre de salut de
Manises”.
Debatut l'assumpte, el Ple acorda desestimar per majoria absoluta la proposició
presentada; vota a favor d'aquesta proposició els grups Socialista-PSOE Manises, APMCompromís Municipal i Esquerra Unida del País Valencià (9 vots) i en contra de la
mateixa el grup polític Partit Popular (11 vots).
El Sr. Jesús Borràs reconeix que no és la primera ocasió que presenta aquesta
proposició, i que la responsabilitat última d'atendre la seua petició correspon a la
Conselleria de Sanitat, però no va a parar en l'obstinació que l'automòbil sol·licitat siga
proporcionat al municipi de Manises.
D'altra banda assenyala que si existixen 1,1 milions d'euros per a finançar una
expropiació, com no va a poder trobar 7.000 euros per a adquirir un vehicle?
El Sr. Manuel Gutiérrez recorda que en el Ple anterior es va presentar una moció sobre
la mateixa qüestió, que no implicava gravamen algun per a l'Ajuntament, i així i tot va
ser rebutjada per l'equip de govern.
El vot del seu grup serà favorable a la proposició, ja que si parlem de competències,
l'Ajuntament està exercint competències educatives que pròpiament no li corresponen
com és el cas de les escoletes infantils, i està molt orgullós d'açò.
Finalment recorda que existixen despeses com els 2.000 €/mes en telefonia mòbil, la
despesa en assessors o els 20.000 euros en caixes de nadal que considera menys
trascendents.
El Sr. Juan Carlos Santiago suma el seu grup a la petició realitzada i manifesta que amb
la reducció de les despeses de protocol a la meitat es pot adquirir un vehicle, subscriure
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el segur i córrer amb les despeses de combustible per a donar servei als ciutadans de
Manises.
La Sra. María Isabel Miquel i el Sr. Alfredo Soler diuen que no és competència
municipal l'adquisició del vehicle sol·licitat, i indiquen que s'han d'anar eliminant les
competències denominades impròpies que no corresponen a l'Ajuntament.
Obert el segon torn d'intervencions, el Sr. Jesús Borràs assenyala que la resposta donada
per l'equip de govern és molt pobra, ja que la llei no impedix l'adquisició del vehicle, i
recorda la reiteració per part del seu grup en la petició efectuada.
Per la seua banda, el Sr. Manuel Gutiérrez indica que si no existixen pràcticament
competències municipals en matèria de sanitat, no entén per què disposa l'Ajuntament
d'un regidor alliberat, el cost del qual excedix del de l'adquisició del vehicle sol·licitat.
Conclou manifestant que no és una qüestió de competències sinó de falta de sensibilitat.
El Sr. Juan Carlos Santiago assenyala que amb independència de l'atribució de
competències, el cost de l'adquisició no és elevat i hauria de signar-se un acord de
col·laboració amb alguna de les administracions superiors, i sol·licitar el vehicle a
l'administració provincial o a l'autonòmica.
El Sr. Alfredo Soler manifesta que s'estan realitzant gestions des de fa molt temps
davant diversos organismes, i que es mantenen reunions amb els responsables del centre
de salut, hospital, etc. i recorda que l'àrea de Salut a la qual pertany Manises i en la qual
hi ha 16 municipis cap d'ells posseïx automòbil propi que done servei al centre de salut
llevant de Mislata i Manises, fins que el vehicle es va desbaratar.

13.- PROPOSICIÓ DEL GRUP APM COMPROMÍS MUNICIPAL
D'INICIATIVA PER A RECLAMAR LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
D'INCONSTITUCIONALITAT PER ELIMINAR UNA PAGA AL PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLIC
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l'assumpte de referència en l'ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
Pel grup municipal APM-Compromís Municipal, a través del seu portaveu, Sr. Jesús
Mª Borràs Sanchis, s'adona de la proposició de referència, el text de la qual és el
següent:
“El govern de l'Estat va aprovar el passat 13 de juliol el Reial Decret-Llei
20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 14 de
juliol.
Al mateix Decret-llei es preveuen una sèrie de mesures a prendre que lesionen
greument les economies familiars de milions de treballadors públics de tot l'Estat,
afectant d'aquesta forma als treballadors públics de l'Ajuntament de Manises.
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Concretament, es fa referència a la supressió de la paga extraordinària de Nadal. Així, el
Decret Llei en el seu article 2 diu:
Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del
sector público.
1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. uno
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida
sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga
adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
Aquesta mesura, atempta novament contra l’autonomia local i pressupostària, ja que una
volta més, i tenint aprovats els pressupostos municipals, amb la previsió de pagament de
tot el jornal íntegre del personal depenent de les coporacions locals (incloses pagues
extra), atenent al volum de plantilla actual i fetes les corresponents correcccions, plans
d’estabilitat i reequilibri financer, plans d’ajust i de pagament a proveidors, les entitats
locals es veuen agredides pel govern estatal amb una mesura totalment injusta i que no
perseguix un estalvi directe en els comptes públics.
Davant aquesta situació, des d’APM-Compromís Municipal proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Manises, d’acord amb el que establix la Constitució
Espanyola, insta al defensor del poble, al Parlament Valencià, als diputats i diputades
del Congrés, als senadors i senadores, a presentar un recurs d’insconstitucionalitat del
Decret-Llei 20/2012 de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 14 de
juliol, amb la finalitat de restablir totes les pagues al personal dels sector públic, sense
cap retallada.
SEGON.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords :
 Al defensor del poble
 Al síndic de greuges
 Al president del Congrés dels Diputats
 Als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
 Al president del Senat
 Als grups parlamentaris del Senat
 Al president del Parlament Valencià
 Als grups parlamentaris de Les Corts Valencianes.”
Debatut l'assumpte, el Ple acorda desestimar per majoria absoluta la proposició
presentada; vota a favor d'aquesta proposició els grups Socialista-PSOE Manises, APMCompromís Municipal i Esquerra Unida del País Valencià (9 vots) i en contra de la
mateixa el grup polític Partit Popular (11 vots).
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El Sr. Jesús Borràs manifesta que les mesures adoptades van dirigides contra un dels
col·lectius més fàcils de retallar, com són els empleats públics, i sol·licita a l'Ajuntament
que aprove la proposició plantejada instant als òrgans constitucionalment legitimats al
fet que presenten recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 20/2012, per
eliminar la paga extraordinària de desembre al personal del sector públic.
El Sr. Manuel Gutiérrez, per la seua banda, “felicita” el Partit Popular per les mesures
adoptades, i manifesta el seu suport a la proposició.
El Sr. Juan Carlos Santiago assenyala que el seu grup polític també recolza la moció
presentada.
El Sr. Francisco Gimeno assenyala que el Reial Decret Llei 20/2012 està en tràmit
parlamentari i ha de ser objecte de convalidació pel Congrés dels Diputats, i sol·licita al
grup proponent que es deixe l'assumpte sobre la taula, a la qual cosa el Sr. Jesús Borràs
es nega.
El Sr. Francisco Gimeno sol·licita a la Sra. presidenta un recés per un període de cinc
minuts, i és autoritzat per aquesta.
Després del recés, el Sr. Francisco Gimeno assenyala que hi ha precedents quant a la no
estimació dels recursos d'inconstitucionalitat interposats contra la baixada de les
retribucions dels empleats públics produïda en 2010, i que no va a recolzar la
proposició, si bé vol manifestar que el seu grup no desitja que se suprimisca la paga
extraordinària de ningú ni menys dels empleats de l'Ajuntament de Manises, però es
tracta d'una mesura inevitable que es deriva de huit anys de desgovern socialista.

14.- PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE CONCESSIÓ DELS
PREMIS 9 D’OCTUBRE 2012
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l’assumpte de referència en l’ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
El senyor Francisco Gimeno Miñana dóna compte de la proposició de referència, el text
del qual és el següent:
“Els Premis 9 d’Octubre-Ciutat de Manises es van constituir per l’Ajuntament amb la
finalitat de reconéixer els hòmens, dones i/o entitats que s’han caracteritzat per la seua
entrega, dedicació, suport i impuls en qualsevol dels aspectes polítics, socials, festius,
laborals i artístics de la ciutat de Manises.
Per tot això es proposa elevar al Ple la proposta de concessió del Premi 9 d’OctubreCiutat de Manises a la Falla Centre i La Ceràmica Valenciana de José Gimeno
Martínez, pels mèrits que concorren en les seues respectives trajectòries, de les quals
passem a donar unes breus pinzellades:
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FALLA CENTRE
La Falla Centre complix 40 anys d’història, de vida i de tradició fallera. Fundada en
1972, aquesta comissió és de les més antigues de Manises. Actualment compta amb 180
integrants, dels quals 80 són xiquets.
Va nàixer per a acostar la festa fallera al centre històric de Manises, ja que de les dos
úniques comissions que existien en aquell moment, una estava en la part més pròxima a
l’aeroport i l’altra en el barri del Carme, consolidant la labor de vertebració i unió de
tots els barris de la ciutat en benefici de la cultura i tradicions valencianes.
Per aquesta raó un grup de veïns es va reunir en l’antic local de La Arriba per a formar
la que seria la tercera comissió fallera de Manises. El nom inicial que va rebre la falla va
ser el d’Avinguda José Antonio i adjacents, per estar ubicada al principi de la mateixa
(hui en dia Avinguda Blasco Ibáñez). Però en l’exercici 1974-1975 va prendre el nom
de Falla Centre, que es manté en l’actualitat.
Al llarg de la història, diversos han sigut els primers premis que han obtingut els seus
monuments grans i infantils, encara que els esforços d’aquesta comissió se centren en el
llibret i en la cavalcada del ninot. Els seus components participen en tots els actes de
caràcter cultural o benèfic en els quals se sol·licita la seua participació.
LA CERÀMICA VALENCIANA del Sr. José Gimeno Martínez
La Ceràmica Valenciana és una empresa familiar dedicada a la fabricació de ceràmica
artesanal, fundada a principi del segle XX pel Sr. José Gimeno Martínez. Ha col·laborat
amb institucions i organismes difonent els valors de l’artesania.
La trajectòria de La Ceràmica Valenciana de José Gimeno Martínez s’ha vist
reconeguda amb diversos PREMIS I MENCIONS: el Premi Qualitat i Disseny en els
anys 1994, 1997 i 2000, Premi Alfa d’Or en els anys 1980, 2000 i 2002, Primera
Medalla en l’Obra S. D’Artesania en 1943 i en 1952, Primera Medalla a Montecarlo
1953, Premi d’Honor en l’Exposició Internacional d’Artesania en 1953. A més, aquesta
empresa ha obtingut el premi NOVA 2006 en el sector de l’artesania, màxim guardó de
les empreses de la Comunitat Valenciana que atorga la Generalitat Valenciana i també,
Diploma d’Honor en el Concurs Nacional d’Artesania i el premi INNOVA, de caràcter
comarcal, que destaca a les empreses innovadores.
La seua obra ha aparegut en produccions cinematogràfiques com El secreto de la
porcelana i Cartas de Sorolla.
Les seues peces han servit també per a ambientar exposicions de caràcter oficial i
cultural: en el Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana, en l’Ajuntament de
València, en l’Ajuntament de Manises, Cambra de Comerç, etcètera.
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Durant els anys 2005 i 2006, La Ceràmica Valenciana ha treballat per a l’arquitecte
valencià Sr. Santiago Calatrava en la realització de dos grans murals ornamentals i
complements arquitectònics per al Palau de les Arts Reina Sofía de València.
Per tot això, i vista la proposta emesa, es proposa al Ple de l’Ajuntament que per aquest
s’adopte l’ACORD següent:
Concedir a la Falla Centre i a La Ceràmica Valenciana de José Gimeno Martínez el
Premi 9 d’Octubre per a l’any 2012 en la seua setzena edició.”
Finalitzat el debat es procedix a la votació de la proposta presentada, que aprova el Ple
de la Corporació per majoria absoluta; voten a favor el grup Partit Popular i el grup
APM-Compromís Municipal (13 vots) i s'abstenen els grups Socialista-PSOE Manises i
Esquerra Unida del País Valencià (7 vots).
El portaveu del grup Popular, el senyor Francisco Gimeno, es lamenta que la
proposició, tal com indica l’ordre del dia, no siga conjunta de tots els grups polítics
existents i que no haja sigut subscrita per tots els portaveus dels grups representats en el
Ple de l’Ajuntament.
Obert el debat per la Sra. presidenta, el senyor Manuel Gutiérrez indica que els Premis 9
d’Octubre són els més importants que s’atorguen en la localitat de Manises, per la qual
cosa la seua concessió hauria d’estar regulada d’una altra manera.
Així, manifesta que el seu grup està d’acord amb l’atorgament del Premi 9 d’Octubre a
“La Ceràmica Valenciana” per correcte i adequat, però no així amb la resta dels casos.
Com ja es va indicar en el passat any, ha d’haver-hi un canvi en la fórmula i en els
criteris de concessió d’aquests premis.
El senyor Manuel Gutiérrez conclou assenyalant que pareix que primen més els
compromisos electorals que els criteris objectius.
El senyor Jesús Borràs assenyala que recolza el premi a “La Ceràmica Valenciana” pel
valor que té mantindre la producció ceràmica a Manises amb tanta pressió urbanística
com ha existit.
D’altra banda, també assenyala que no li pareix correcte que, abans d’adoptar el
corresponent acord plenari, s'anticipe el seu contingut a les entitats premiades.
Manifesta que és necessari dotar d’unes bases per a la concessió d’aquests premis,
avançant que el seu grup votarà en contra l’any que ve si no són aprovades i indica que
seria convenient que el premi s’atorgara amb caràcter bianual per a prestigiar-lo.
Finalment conclou que a entitats com falles o comparses de moros i cristians se’ls ha de
concedir un reconeixement però no aquest tipus de premis, i proposa com a persona que
mereix el Premi 9 d’Octubre el Sr. José Pérez Camps, director del Museu Municipal de
Ceràmica.
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El senyor Juan Carlos Santiago assenyala que és una falta de respecte presentar als
grups municipals, perquè subscriguen una proposició conjunta, una llista tancada amb
les entitats que seran premiades.
Per últim finalitza manifestant que aquests premis han d’estar prèviament consensuats,
permetent a tots els grups municipals que hi realitzen les seues pròpies propostes.
D’aquesta manera, el grup Socialista proposa la concessió del Premi 9 d’octubre al
doctor Cavadas per la repercussió que concedix al municipi de Manises, sense perjuí de
les idees que manté i expressa.
El senyor Francisco Gimeno recorda que els Premis 9 d’Octubre es concedixen a
persones nascudes en la localitat de Manises o la trajectòria vital dels quals s’ha vinculat
a aquesta localitat, i que està d’acord amb la proposta efectuada pel senyor Jesús Borràs
respecte al senyor José Pérez Camps.
D'altra banda recorda que en cap moment es va manifestar per la seua part que la
proposta presentada als portaveus dels distints grups municipals fóra tancada.
Respecte als motius pels quals es proposa a les entitats indicades la concessió d’aquests
premis, el senyor Francisco Gimeno considera que respecte a “La Ceràmica
Valenciana” la seua trajectòria fa que sobren els motius. Pel que fa a la Falla Centre es
desitja completar la concessió del Premi 9 d’Octubre a aquelles falles que van crear la
Junta Local Fallera de Manises i convertir les falles en aquesta localitat en un fenomen
social i festiu, i valorar l’inici d’activitat festiva i cultural. De fet, recorda que l’escut de
la Junta Local Fallera està compost pel de les tres falles que la van crear.
El senyor Francisco Gimeno reitera que no es tracta d’una proposta tancada i que, si així
ho desitgen la resta de grups, en setembre es reunixen a l'efecte de redactar unes bases
per a la concessió dels Premis 9 d’Octubre, però sol·licita que enguany es mantinguen
les propostes realitzades i els donen suport els quatre grups municipals, i que li sap
molt greu el contrari.
Obert el segon torn d’intervencions, el senyor Manuel Gutiérrez es pregunta per què
s’ha d’atorgar el premi a la Falla Centre, que es troba en el barri on va créixer, pel seu
quaranta aniversari, ja que normalment s’atorga a complir aniversaris redons com 25 o
50 anys. Recorda que les associacions de veïns de Manises també complixen quaranta
anys. Per tot això, conclou que la concessió del premi a la Falla Centre respon a un
compromís electoral.
El senyor Jesús Borràs manifesta que desitja que existisquen altres formes de gestionar
aquestes qüestions. Es tracta d’un premi que atorga l’Ajuntament i ha de ser un motiu
molt greu perquè el seu grup no el recolze, però recorda que aquests premis han de
posseir un caràcter institucional.
El senyor Juan Carlos Santiago assenyala que el seu grup es va abstindre en la votació.
Indica que el seu grup no té res en contra de la Falla Centre. És més, sempre que han
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acudit se’ls ha tractat d’una manera magnífica. Però el sentit del seu vot ha d’entendre’s
com penalització a l’actitud del grup Popular.
Finalment, recorda que en l’esborrany de les bases entregat per a la concessió d’aquests
premis no s’establia que els guardonats hagueren de ser naturals de Manises.
El senyor Francisco Gimeno respon que el dit esborrany establia la necessitat de ser
naturals de Manises o vinculats al municipi, mentre que el còmput de 40 anys s’establix
com a continuació als premis atorgats l’any passat.
No recolzar la proposició presentada únicament per a perjudicar el grup Popular és molt
trist, continua el senyor Francisco Gimeno, per a concloure assenyalant que després els
membres de l’Oposició se’ls ompli la boca en defensa dels interessos de Manises quan
en realitat no és així.

15.- PROPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE NOMENAMENT DE
FILLS PREDILECTES DE MANISES
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l’assumpte de referència en l’ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
El senyor Francisco Gimeno Miñana dóna compte de la proposició de referència, el text
del qual és el següent:
“S’acorda elevar al Ple la proposta de nomenament de fills predilectes de la ciutat de
Manises al senyor Antonio García Argente i al senyor Engracio Calabuig Noguera, pels
mèrits que concorren en les seues trajectòries, de les que a continuació es donen unes
breus pinzellades.
S’acorda igualment autoritzar al Sr. alcalde a entregar formalment els distintius a les
persones guardonades.
Ressenya de mèrits que concorren en el senyor Antonio García Argente:
Antonio García Argente va nàixer en 1960 a Manises. Membre de la Guàrdia civil, de
molt jove va ser destinat a la III Companyia Mòbil de Barcelona. Als 20 anys, es
trobava agregat temporalment en el País Basc.
Antonio va ser assassinat per la banda terrorista ETA el 20 de setembre de 1980 a
Marquina (Biscaia), quan el comando etarra, després d’entrar en un establiment
hostaler, situat a uns dos-cents metres del quarter de la Guàrdia Civil, on Antonio
García Argente esmorzava junt amb altres tres guàrdies civils (el senyor Alfonso
Martínez Belles, el senyor Marià González Huergo i el senyor Miguel Hernández
Espigares) es van col·locar davant de la taula del bar restaurant “Arrieta” i sense mediar
paraula, van començar a disparar les seues armes (hi van ser trobats més de 20 casquet)
contra els guàrdies civils que crivellats, pràcticament van morir en l’acte.
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Per Reial Decret 319/2005, de 18 de març, va ser ascendit honoríficament juntament
amb la resta de militars i guàrdies civils víctimes del terrorisme, i passar de guàrdia a
cap.
Recentment l’Ajuntament de Manises ha acordat denominar amb el nom d’Antonio
García Argente el parc situat en la Plaça Dos de Maig, enfront de l’actual edifici El
Molí, antic quarter de la Guàrdia Civil a Manises.
Ressenya de mèrits que concorren en el senyor Engracio Calabuig Noguera:
Engracio Calabuig Noguera va nàixer a Manises el 6 de setembre de 1956. En 1978
ingressa en el Cos Nacional de Policia. En 1983, estant-hi destinat, en el País Basc patix
un atemptat de la banda terrorista ETA on alguns companys moren. Engracio és
ingressat en l’hospital amb ferides greus de metralla en el cos de què s’aconseguix
recuperar de volta a València.
Arran de l’atemptat s’involucra en llocs relacionats amb l’esport dins de la Policia
(instructor d’educació física, natació, etc.). Tot això li porta a integrar-se en el Club
Tragaleguas de Manises, i hi és el seu president durant quatre anys.
Per motius professionals deixa el club l’any 2000. En 2002 és destinat a l’Ambaixada de
Turquia (Ankara) i al Consolat d’Istanbul durant dos anys. En 2005 participa en Missió
de Pau a Haití, com a coordinador d’instructors. Actualment està destinat a Dakar
(Senegal).
Durant la seua trajectòria ha rebut diverses condecoracions: la Medalla al Mèrit de la
Guàrdia Civil, la Medalla de Comanda Reial de Víctimes del Terrorisme, tres medalles
de permanència en missions de pau a Haití i 20 felicitacions públiques pels serveis
realitzats.”
Finalitzat el debat es procedix a la votació de la proposta presentada, i l'aprova el Ple de
la Corporació per majoria absoluta; voten a favor el grup Partit Popular i el grup APMCompromís Municipal (13 vots) i s'abstenen els grups Socialista-PSOE Manises i
Esquerra Unida del País Valencià (7 vots).
El portaveu del grup proponent, el senyor Francisco Gimeno, realitza una explicació
dels motius que han portat a proposar el nomenament de fills predilectes al senyor
Antonio García i al senyor Engracio Calabuig, i recorda que ambdós són víctimes
d’ETA en acte de servei. D’altra banda, reitera la petició de suport als grups polítics a la
proposició presentada ateses les circumstàncies que concorren en el cas.
El senyor Manuel Gutiérrez assenyala que el seu grup s' abstindrà en la votació.
Per la seua banda, el senyor Jesús Borràs manifesta el sentit afirmatiu del vot del seu
grup respecte de la proposició presentada.
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El senyor Juan Carlos Santiago sol·licita de la Presidència una recessió de cinc minuts,
la qual és concedida per la mateixa.
Finalitzada la recessió el senyor Juan Carlos Santiago manifesta que si bé el seu grup
desitja mostrar el seu reconeixement a totes les víctimes del terrorisme i, en especial, a
aquests dos manisers, s'abstindrà en la votació per no haver-se consensuat la proposta
presentada.
El senyor Francisco Gimeno recorda que en la Junta de Portaveus va presentar la
mateixa proposta i no es va manifestar cap disconformitat a la mateixa. Continua
assenyalant que si s’adduïx per a no recolzar-la un simple defecte de forma, no pot
compartir la dita actitud davant dels que van perdre la vida o van patir atemptats
terroristes en servei d’aquest país, per a concloure indicant que tal postura és
inassumible, i no es pot entendre ni compartir.
El senyor Juan Carlos Santiago reitera allò que ha assenyalat anteriorment volent
manifestar el seu reconeixement a les forces i cossos de seguretat de l’Estat per la seua
lluita contra el del terrorisme, i recorda que és l’actitud del grup Popular la que els porta
al sentit de vot indicat.
La senyora Teresa Calabuig sol·licita el torn de paraula per a assenyalar que no hi ha
cap pressa per a la recepció de la distinció, i recorda que ha sigut ella la que ha redactat
la semblança del seu germà a petició del servei de Protocol, i retrau al grup Popular que
no compte amb ningú, ni tan sols amb els que seran els distingits com a fills predilectes.
La senyora María Isabel Miquel respon que el nomenament com a fill predilecte suposa
la millor forma de conéixer i reconéixer els valors de les persones distingides, i que no
és necessari el coneixement dels beneficiaris, ja que no es tracta d’un premi.
El senyor Francisco Gimeno intervé per a assenyalar que pressa per al reconeixement no
hi ha cap, i assenyala que si Engracio Calabuig no es troba present en el moment de
lliurar la distinció no passa res. Quan ell puga, se li atorgarà el reconeixement propi que
mereix la seua dignitat. No obstant això, conclou que l’acord es pren hui i no és correcta
una abstenció per un simple defecte formal.

16.- PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EUPV
RETALLADES ANUNCIADES PEL GOVERN CENTRAL

CONTRA

LES

El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l’assumpte de referència en l’ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
Pel grup municipal EUPV, a través del seu portaveu, el senyor Manuel Gutiérrez
Liébana, s'exposa la proposició de referència, el text del qual és el següent:

Página 48 de 55

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El president del Govern va anunciar en el Congrés dels Diputats el passat 11 de juliol el
seu nou programa de retallades que suposaran el pitjor atac a l’estat de benestar i a la
nostra democràcia, aprovat per Reial Decret el següent divendres en el Consell de
Ministres. Un atac directe a pensionistes, aturats i treballadors públics que veuran
minvats els seus drets i que el govern de Rajoy els fa responsables de la crisi
econòmica.
Les mesures que ha proposat són les següents:
1.Increment de l’IVA general en tres punts, del 18% al 21%.
2.Suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics.
3.Revisió integral de la funció pública: Reducció del nombre de dies de lliure
disposició. Ajust del nombre d’alliberats sindicals, així com altres mesures.
4.Disminució del subsidi de desocupació a partir del sext mes, del 60% al 50%
sobre la base reguladora.
5.Reforma de les pensions.
6.Eliminació de la deducció en l’IRPF per la compra de la vivenda.
7.Reforma de l’administració local: Reducció del 30% en el nombre de regidors,
reducció d’empreses i fundacions públiques.
8.Disminució d’un 20% en les subvencions als partits polítics, sindicats i
organitzacions patronals.
9.Reducció de les cotitzacions socials als empresaris.
10. Supressió de bonificacions a la contractació.
11. Retalladess de 600 milions d’euros en les partides de despeses dels ministeris.
12. Reforma de la tributació mediambiental.
13. Augment de l’impost que s’aplica al tabac.
14. Revisió del barem i de les prestacions econòmiques del sistema de
dependència.
15. Flexibilització dels horaris comercials, especialment en les àrees turístiques.
16. Liberalització i, en alguns casos privatització, de serveis associats al transport
i en el sector serveis.
Amb aquestes i altres mesures el govern de Rajoy ha assenyalat que suposarà un ajust
de 65.000 milions d’euros en 2 anys. Totes aquestes mesures suposen una pèrdua més
de sobirania de l’Estat espanyol, supeditada completament a les directrius marcades pels
mercats financers i a les institucions europees.
Aquesta factura social que pagarem és altíssima i summament negativa: retallades per a
pensionistes, aturats, treballadors públics i per als propis ajuntaments, que veuran
minvada la representativitat democràtica. I, mentrestant, als defraudadors s’aplica una
amnistia fiscal.
Amb aquestes mesures el Govern fa pagar la crisi als de sempre; és a dir, als
treballadors i treballadores, als empleats públics, als jóvens i a les dones. En compte de
prendre mesures perquè les paguen els poderosos, que són els que han generat la crisi.
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Les mesures del Govern del PP són antisocials i encaminades al fracàs, clarament
contràries a l’interés general, ja que en compte de posar en valor la lluita contra el frau
fiscal, i d’eliminar els paradisos fiscals, retallar els grans salaris i controlar els grans
beneficis de la banca, com mesures per a superar el dèficit, opta per unes mesures
dirigides directament perquè siguen els més febles qui paguen el dèficit i per una eixida
de la crisi que generarà més desocupació al reduir el consum i crear més incertesa
social.
Es limiten també els drets de representació democràtica en un intent de traslladar a la
població la idea que la democràcia és cara. Però el que és realment és una gestió
corrupta de certs polítics, com s’ha vist en trames com Gürtel. Els ajuntaments, la
institució democràtica més pròxima a la ciutadania, no poden ser debilitats perquè la
democràcia perda sentit i qualitat.
Hi ha altres solucions i Esquerra Unida les ha proposades però l’Executiu s’ha plegat a
les exigències del capital financer. Estem davall una dictadura financera que va a per
totes, a pels serveis públics, a per les pensions i a pels salaris dels treballadors i
treballadores, mentre que les partides de la Casa Reial o de l’Església catòlica les
mantenen intactes.
Des d’Esquerra Unida considerem que qualsevol reducció de la despesa pública és
contradictòria amb els objectius d’estimulació de la demanda que són imprescindibles
en una situació de crisi econòmica com l’actual. La limitació del dèficit no pot ser
obtinguda, en aquestes condicions, per mitjà de la retallada de la depesa, sinó per mitjà
de mecanismes d’increment dels ingressos. No obstant això, és absolutament necessària
una racionalització de la despesa pública que la reoriente cap a l’eficiència, l’augment
efectiu de la despesa social, la millora dels serveis socials públics i l’activitat
productiva. Així mateix, ens oposem radicalment a la reducció del salari dels empleats
públics i a la seua congelació, així com a l’augment de l’IVA, que és un dels impostos
més injustos que existixen.
Ens trobem davant d’un atac als fonaments que van fer possible el nostre actual sistema
constitucional i als principi de la democràcia. Lluny de ser un eixida cap avant de la
crisi és una regressió econòmica i social i significa una involució democràtica.
ACORDS
1. Instar al Govern Central que retire el Reial Decret Llei.
2.
Instar al Govern Central que convoque un referèndum per a consultar la
ciutadania sobre aquestes mesures.
3.
Donar suport a les mobilitzacions convocades pels sindicats amb aquest
objectiu.
4. Exigir una auditoria del deute públic espanyol.
5.
Instar al Govern Central a negociar amb els grups de l’Oposició altres
mesures més efectives per racionalitzar la depesa pública i combatre la corrupció.
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6.
Instar en el Congrés dels Diputats a aprovar una reforma del sistema fiscal
més just i progressiu, eficaç per a combatre el frau i l’economia submergida.
7. Traslladar aquests acords:
Als sindicats CCOO i UGT.
A tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes
A tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
Al president del Govern Central, Mariano Rajoy.”
Finalitzat el debat es procedix a la votació de la proposició presentada i la rebutja el Ple
de la Corporació per majoria absoluta; voten en contra de la mateixa el grup Partit
Popular (11 vots) i voten a favor els grups Socialista-PSOE Manises, APM-Compromís
Municipal i Esquerra Unida del País Valencià (9 vots).
Obert el torn d’intervencions, el senyor Manuel Gutiérrez manifesta que si bé part de la
culpa de la situació actual la tenen els governs dels Srs. Aznar i Zapatero, és el govern
de Mariano Rajoy qui ha aprovat les mesures de retallades, les quals passa a relacionarles. Així, menciona l’amnistia fiscal als defraudadors, les retallades en la prestació per
desocupació o la falta de progressivitat en els impostos directes estatals, per a concloure
que cal adoptar-hi mesures, però d’un altre tipus i evitar la privatització dels beneficis i
la socialització de les pèrdues.
El senyor Jesús Borràs afirma que el seu grup polític votarà a favor de la proposició que
s’està debatent.
El senyor Juan Carlos Santiago manifesta que des del grup Popular i d’Esquerra Unida
sempre fan referència a com de mal ho ha fet Zapatero, si bé ell considera que Rajoy el
santificarà amb les seues polítiques.
El senyor Francisco Gimeno anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició
presentada.
Obert el segon torn d’intervencions el senyor Manuel Gutiérrez assenyala que s’ha
demostrat que les mesures adoptades per l’actual govern són inútils, ja que ha apujat
tant la prima de risc con els interessos que paguem pel deute públic, i que del que es
tracta és d’acabar amb l’estat de benestar amb l’excusa de la crisi.
El senyor Francisco Gimeno manifesta que no desitja en aquests moments entrar en la
discussió sobre les polítiques de caràcter general, si bé desitja assenyalar que Rajoy no
santificarà Zapatero, ja que serà difícil de “superar” la seua tasca en el govern central.
Recorda, finalment, que les mesures que està adoptant el govern d’Espanya ho són per
coherència política i sentit de la responsabilitat, i que són imprescindibles en aquests
temps, per a concloure assenyalant que el Partit Popular, precisament, no ha sigut el que
ha acabat amb l’estat del benestar.
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17.- MOCIONS: ASSUMPTES QUE HAJA DE RESOLDRE EL PLE PER
RAONS D’URGÈNCIA
Preguntats els grups municipals si desitgen sotmetre al Ple de l’Ajuntament alguna
moció per raó d’urgència, el senyor Jesús Borràs sotmet a la consideració del Ple la
voluntat d’efectuar una moció “in voce”.
El Ple acorda, per unanimitat, ratificar la inclusió de l’assumpte de referència en l’ordre
del dia i pronunciar-se sobre el mateix.
D’aquesta forma, el senyor Jesús Borràs assenyala que esperava que l’equip de govern
haguera presentat alguna proposta respecte d’això, però al no haver-se produït la
mateixa, manifesta que vista la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012 que arreplega el Reial Decret Llei 20 2012/, de 13 de juliol, pel que fa al
personal del sector públic i als efectes que el personal polític reba una disminució
equivalent en les seues retribucions, en solidaritat amb la resta d’empleats públics
proposa l’acord següent :
PRIMER.- Modificar els acords adoptats en les sessions plenàries celebrades els dies 8
de juliol de 2011 i 29 de febrer de 2012 sobre retribucions dels membres de la
Corporació en règim de dedicació exclusiva/parcial, de manera que les retribucions a
percebre durant l’any 2012 es vegen reduïdes a 13 pagues equivalents, i eliminar la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, i adequar a la dita supressió les quanties
que figuren en els acords esmentats.
SEGON.- Reduir en una sèptima part la quantia corresponent a les indemnitzacions per
assistències a òrgans col·legiats dels membres de la Corporació, la liquidació de les
quals es produïsca en el segon semestre de l’any 2012.
L’esmentada moció és aprovada per la unanimitat de la Corporació.

18.- PRECS
18.1 Precs que formula el portaveu del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, Sr. Manuel Gutiérrez
1.- Sol·licita que s’acceleren els tràmits per a procedir a l’abonament de la subvenció
que es deu al Patronat Francisco Esteve, i que l'abonen abans de l’estiu, màximament
quan ja s’ha aprovat la resolució de concessió de subvenció.
El senyor Francisco Gimeno respon que l’ordre de prelació dels pagaments no els
establix l’equip de govern sinó el pla de disposició de fons establit.
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El Sr. interventor municipal intervé per a assenyalar que, si bé és cert allò que ha
manifestat el Sr. Gimeno, hi ha un 5% dels pagaments subjectes a discrecionalitat quant
al seu ordre.
2.- Sol·licita que es retracte el senyor Alfredo Soler de l’afirmació realitzada segons la
qual l’estat del vehicle del centre de salut és pel mal ús dels metges, i respon el senyor
Alfredo Soler que és l’ús continuat i múltiple del vehicle per part dels professionals de
la medicina el que ha portat a l’estat actual del dit automòbil.
3.- Sol·licita que es dote la Comissió Informativa de Benestar Social de contingut,
perquè existisca el coneixement de les gestions que s’estan realitzant en l'àrea.
4.- Prega que es facen efectives les peticions relatives a facilitar les factures de telefonia
mòbil i serveis telefònics.
18.2 Precs que formula el portaveu del grup municipal APM-Compromís
Municipal, Sr. Jesús Borràs
1. Reitera allò que ha indicat el senyor Manuel Gutiérrez en el seu primer prec amb
relació al Patronat Francisco Esteve.
2. Sol·licita que es procedisca a la neteja del riu, des del “racó” cap amunt, pel perill
que entranya, atesa la sequedat existent.
El senyor Francisco Gimeno respon que ja s’han efectuat peticions al Parc Natural i a la
Confederació Hidrogràfica, perquè es col·loquen senyalitzacions referents al bany i es
procedisca a la neteja del llit. Per la seua banda, l’Ajuntament realitza les tasques de
neteja d’aquelles zones de la seua propietat i la Policia Local s’encarrega de la
vigilància de les zones de barbacoa, ja que els particulars no respecten el precinte dels
paellers.
3.- Sol·licita la neteja dels accessos a la rotonda “dels peixets” i dels solars de la zona de
Faitanar que l'envolten.
18.3 Prec que formula el portaveu del grup socialista-PSOE Manises, Sr. Juan
Carlos Santiago
1.- Sol·licita que es procedisca a arreglar el parc que se situa davall de l’aeroport, ja que
es troba abandonat i en una situació lamentable.

19.- PREGUNTES
19.1 Preguntes que fa el portaveu del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, Sr. Manuel Gutiérrez
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1.- En el mes de juliol de 2007 es va realitzar una petició per part d’un veí amb relació a
l’existència d’un arbre que alçava la vorera i afectava la vivenda del particular en el
carrer Pascual Sanchis, 27, sense haver obtingut-hi resposta des de llavors. Per què no
es contesta als veïns? Quin és el problema?
El senyor Francisco Gimeno respon que no té constància que la dita petició es produïra
en 2007, que s'hi ha desplaçat ja els tècnics i que existix un compromís d’explicació als
veïns en el termini d’una setmana.
2.- Havent-se subscrit en la sessió plenària anterior una moció per a l’estudi de les
despeses municipals que es produïxen amb relació a la telefonia mòbil, s’ha adoptat
alguna mesura respecte d’això?
El senyor Francisco Gimeno respon que no pot proporcionar en aquests moments
informació exacta pel que es remet a la corresponent comissió informativa.
3.- Quines són les mesures que ha adoptat l’Ajuntament amb relació a la venda a
l’engròs que es produïx en els polígons?
El senyor José Bustamante respon que contestarà en la pròxima sessió plenària.
4.- Pregunta per les labors de neteja en el barranc d' "els Arcs”, ja que hi ha queixes
veïnals de destrosses i de poda i tala d’arbres.
El senyor Francisco Gimeno contesta que les dites parcel·les són de titularitat privada,
que ha instat l’Ajuntament als seus propietaris, perquè realitzen tasques de neteja dels
mateixos. S’esbrinarà qui ha realitzat les mateixes, però des de l’Ajuntament no s’han
donat instruccions de tala d’arbres.
5.- Amb relació al bonollibre pregunta si estan clars els criteris de la seua distribució.
El senyor Francisco Gimeno respon que es va produir una reunió amb les AMPA, així
com amb les llibreries per a organitzar el repartiment del bonollibre.
6.- Pregunta per les actuacions realitzades en el barri del Carme a qui ja es va fer
referència en la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient (peu de fanal que
falta, etc.).
El senyor Francisco Gimeno assenyala que han acudit els electricistes al lloc i s’han
donat les instruccions oportunes, perquè es torne a col·locar el peu del fanal o es retire,
atés el perill que comporta i també que s’ha omplit el desnivell en el camí referit en la
comissió amb terra per a reduir-lo i que la resta de sol·licituds formulades en el parc
Alfons Blat se n’aniran escometent a poc a poc.
19.2 Pregunta que formula la regidora del grup municipal Esquerra Unida del País
Valencià, Sra. Mª Pilar Gómez
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1.- Pregunta per què en les bases de concessió de les ajudes per a adquisició de llibres es
requerix un empadronament anterior a l'1 de gener de 2012, ja que seria més lògic que
s’obligara a l’escolarització en el municipi amb anterioritat a la dita data.
El senyor Francisco Gimeno recorda que se seguixen els criteris establits per les bases
aprovades des de l’administració autonòmica.
19.3 Preguntes que formula el portaveu del grup municipal APM-Compromís
Municipal, Sr. Jesús Borràs
1.- Sol·licita informació sobre l’estat del ferm de les vies que confluïxen en l’estació del
carrer Rosas així com per diverses actuacions en el carrer Mestre Guillem (pas de
vianants).
El senyor Francisco Gimeno manifesta que respecte a la primera qüestió no hi ha una
data concreta per a l’inici de les obres, si bé s’està treballant en això, mentre que la
segona actuació està prevista iniciar-la una vegada acabat l’estiu.
2.- Amb relació a les contractacions laborals que es realitzen pels adjudicataris de
l’escoleta d’estiu, hauria d’impedir-se que es contractara persones que ja treballen, i
sol·licitar informació respecte d’això.
19.4 Preguntes que formula la regidora del grup municipal socialista-PSOE
Manises, Sra. Pilar Bastante
1.- Pregunta amb relació a la resolució 2012/1658, referent al programa “La Dipu Et
Beca” ja que hi ha una discordança en la mateixa amb les llistes publicades.
El Sr. secretari accidental, que ha participat en el procediment d’adjudicació de beques,
li respon que van existir diverses fases en el dit procés: adjudicació provisional,
adjudicació definitiva i ampliació de beques, fins a arribar a un nombre de 70 persones
becades. És possible, continua, que la resolució a què fa referència la Sra. regidora no
siga la d’adjudicació definitiva. En tot cas, quan així ho desitge pot acudir al
departament de Recursos Humans per a sol·licitar tota la informació que necessite
respecte d’aquesta qüestió.
No havent-hi altres assumptes que tractar, l’alcaldesa-presidenta en funcions per
substitució, segons resolució 2012/1647 de 18 de juliol, dóna per finalitzada la sessió a
les 16:45 hores, de la qual s’estén aquesta acta per a constància del que s’ha fet, i de tot
això com a secretari accidental per substitució, segons resolució 2012/1581 de 12 de
juliol, done fe.
L’ALCALDESSA EN FUNCIONS
per substitució

EL SECRETARI ACCIDENTAL
per substitució

Mª Isabel Miquel Marticorena

Manuel Bartual Giménez
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