
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE PER A LA
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ D'ALCALDE.

Sessió  extraordinària núm. 8                                 Dia: 14 de Juny de 2003

En el Saló de Sessions de la Casa de la Ciutat de Xàtiva, sent les onze hores
del dia 14 de juny de 2003, davall la Presidència de l'Alcalde en funcions, El senyor
Alfonso Rus Terol, assistit pel senyor Miguel Alcocel Albert, Secretari
d'Administració Local, de Categoria superior, amb habilitació de caràcter nacional,
es van reunir els senyors que seguidament es relaciona, en nombre de vint, majoria
absoluta dels vint-i-u que legalment han de compondre la Corporació, segons l'Acta
de Proclamació de Regidors electes, redactada per la Junta Electoral de Zona, com
resultat de les Eleccions Locals celebrades el passat dia 25 de Maig de 2003.

A fi de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció d'Alcalde, com
establixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General
5/1985, de 19 de juny, es reunixen en sessió pública  els senyors següents:

1. ALFONSO RUS TEROL
2. VICENTE PARRA SISTERNES
3. MARIA JOSE MASIP SANCHIS
4. RAFAEL CAPUZ AZNAR
5. RAMON VILA GISBERT
6. ANTONIO PERALES PERALES
7. Mª EMÍLIA SORO PERONA
8. ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES
9. JOSÉ ANTONIO VIDAL PIQUER
10.ELENA LLOPIS ARNERO
11.JUAN CARLOS CRESPO BADIA
12.JORGE HERRERO MONTAGUD
13.RAMON ORTOLÀ MESTRE
14.MAR VICENT GARCIA
15.TOMÀS FUSTER BELLIDO
16.RAFAEL LLORENS GOSALBEZ
17.SÒNIA ARTEAGA SIMON
18.VICENT CABALLERO HIDALGO
19.JOSÉ MARTÍNEZ ALVENTOSA
20.CRISTINA MARIA SÚÑER TORMO

Els quals han estat proclamats Regidors electes en les eleccions locals
celebrades el passat dia 25 de maig de 2003.

No assistix :

ILDEFONSO SUÀREZ GARRIDO
Seguidament i després de la lectura de la normativa vigent, pel Secretari de la

Corporació, es va procedir a la constitució de la Taula d'Edat, integrant-se esta pel
regidor electe de major edat, EN RAFAEL LLORENS GOSÀLBEZ i pel de menor



edat, SRA SÒNIA ARTEAGA SIMON, actuant de Secretari el de la Corporació.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

Per la Taula d'Edat, es procedix a comprovar les credencials presentades així
com l'acreditació de la personalitat dels electes pels certificats remesos per la Junta
Electoral de Zona.

Havent assistit Regidors electes que representen la majoria absoluta dels
membres que de dret corresponen a este municipi, per la Taula es declara
constituïda la Corporació.

Pel Secretari de la Corporació es dóna compte que han formulat la declaració
d'interessos que preceptua l'article 75.7 de la Llei 7/1985, tots els Regidors, oferint la
seua comprovació, si s'estima necessari.

Seguidament, cridats individualment, es procedix a la proTaula o jurament
d'acatament a la Constitució, com preceptua l'article 108.8 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General.

Els assistents procedixen a prendre possessió dels seus càrrecs, prèvia lectura
de la fórmula legal pel Vocal de major edat de la Taula, havent respost tots ells
afirmativament en el sentit de jurar o prometre en la forma demandada.

ELECCIÓ D'ALCALDE

Seguidament per la Presidència de la Taula, s'anuncia que se'n va a procedir a
l'elecció d'Alcalde, assenyalant que podran ser candidats tots els Regidors que
encapçalen els corresponents llistats sent proclamat electe qui obtinga la majoria
absoluta i que si cap obtinguera la dita majoria seria proclamat Alcalde el Regidor
que haguera obtingut més vots populars en les eleccions d'acord amb l'Acta de
Proclamació deTaula per la Junta Electoral de Zona. En cas d'empat, es decidiria
per sorteig.

Sent  el procediment de votació, el de la forma secreta, per mitjà d'expressió del
vot en una papereta que a l'efecte els és facilitada

No renuncia cap, per tant queden com a candidats:

N’ALFONSO RUS TEROL del Partit Popular
EN RAMON ORTOLÀ MESTRE del Partit Socialista Obrer Espanyol
EN JOSÉ MARTÍNEZ
ALVENTOSA

d'Esquerra Unida+Esquerra Valenciana:
ENTESA

SRA Mª CRISTINA SÚÑER
TORMO

del Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra
Verda

Dipositada per cadascun dels Regidors la seua papereta en l'interior de l'urna,
es procedix pel President de la Taula d'edat a la seua extracció i lectura, tirant
l'escrutini el següent resultat

N’ALFONSO RUS TEROL _____ 12   vots
EN RAMON ORTOLÀ MESTRE ____     6  vots
EN JOSÉ MARTÍNEZ _____   1  vot



ALVENTOSA
SRA Mª CRISTINA SÚÑER
TORMO

___       1 vot

Havent obtingut N’ALFONSO RUS TEROL el total de  12 vots, que representen
la majoria absoluta dels 21 que de dret integren la Corporació, per tant és proclamat
Alcalde, procedint, previ jurament o promesa de complir fidelment les obligacions del
càrrec amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat, a acceptar la seua elecció i prendre possessió com a Alcalde.

Seguidament, havent rebut els atributs del càrrec, l'Alcalde assumix la
Presidència de la Corporació.

En primer lloc, va concedir la paraula el Sr. Alcalde, a cadascun dels caps de
llista de les restants candidatures,  que van manifestar el següent:

La senyora Cristina Maria Súñer  Tormo, cap de llista del Bloc Nacionalista
Valencià-Esquerra Verda, qui va agrair en primer lloc  la confiança que se li havia
dispensat en proposar-la com a candidata a l'Alcaldia, i al mateix temps justificava
haver emés el vot al seu favor,  per a correspondre a eixa mateixa confiança.  Volia
aclarir que la promesa que havia emés d'acatar la Constitució, era formal, per
descomptat, atenent a la fórmula oficial, però advertint que per damunt d'això estaria
sempre la seua lleialtat al país i al seu municipi.

El senyor José Martínez Alventosa, d'Esquerra Unida+Esquerra Valenciana:
ENTESA, va voler justificar l'emissió del seu vot al seu propi favor, per entendre era
obligat per a referendar la seua pròpia candidatura. Va agrair la confiança que li
havien prestat els votants, mostrant-se molt satisfet pel desenrotllament de l'acte
que en este moment es celebrava.

En tercer lloc, El senyor Ramon Ortolà mestre, del Partit Socialista Obrer
Espanyol, va felicitar el senyor Alfonso Rus, pel seu nou triomf, així com els
representants dels dos nous grups polítics que entraven a formar part de la
Corporació, amb el que s'enriquia al seu entendre la Democràcia. Va expressar el
seu desig que entre els grups polítics que conformen la Corporació s'observara
sempre un respecte exquisit, anunciant que per la seua banda defensarà sempre el
programa del seu grup així com la seua  pròpia posició en la Corporació. Desitjant
que tot això, resultara positiu per a la Ciutat de Xàtiva.-

Finalment, l'Alcalde electe, El senyor Alfonso Rus Terol, va tancar l'acte, agraint
que per tercera vegada consecutiva el poble de Xàtiva li haguera demostrat la seua
adhesió i confiança. Va voler destacar que era la primer vegada que un grup polític
repetia un resultat tan favorable, aconseguint la majoria absoluta.

Va manifestar que el seu desig sempre era el de millorar la Ciutat.  Als nous
membres de la Corporació els instava a què es dedicaren a la seua nova tasca amb
tota la seua dedicació, perquè això constituïa un orgull i els honrava. Agraïa el
suport que se li havia prestat, essencialment pels components del propi Partit, la
qual cosa per a ell, personalment, significava un estímul.

Es va oferir als membres dels altres grups polítics, mostrant-se disposat a
prestar-los la màxima col·laboració.

Finalment es va dirigir als integrants de la passada Corporació, que ara havien



cessat, senyors José Vicente Ramon Moreno, Amparo Peropadre Ramos, Marcos
Benavent Vicedo, i de manera molt especial va posar l'èmfasi amb  EN José Díez
Cuquerella, elogiant la seua constant col·laboració i despreniment, que s'havia vist
ara reconeguda la seua vàlua, en rebre un important càrrec autonòmic, que
l'honrava i prestigiava tant a ell  com al nostre Ajuntament i a la nostra Ciutat.-

Va acabar agraint la col·laboració de tots, insistint  que el poble era sempre el
sobirà.  Era un orgull treballar per a Xàtiva, i estar al servei de tots.-

I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcalde s'alça la sessió, sent les
dotze hores, del dia catorze de juny de dos mil tres.


