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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia onze de febrer de 
dos mil huit, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial i sota la 
presidència de l’alcalde-president, Sr. Alfonso Rus Terol,  els regidors indicats,   
a fi de realitzar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament 
convocada. 
 
La corporació està assistida per la interventora i pel vicesecretari, en funcions 
de secretari, que actua a més com fedetari. 
 
Falta a la sessió el regidor Sr. Abel Tasqué García,  a qui el Sr. alcalde 
considera excusat. 
 
El Ple es constitueix favorablement per complir els assistents amb el terç del 
nombre legal dels seus membres, i assistir el president i el secretari en 
funcions. 

 
El Sr. alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa conforme al 
següent ORDRE DEL DIA: 
 
 1r.  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
NÚM. 20, DE 28 DE DESEMBRE DE 2007 I L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA NÚM. 1, DE 4 DE GENER DE 2008-08-06 
 
 De conformitat amb el que preceptua l’article 91 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, l’alcalde-president pregunta si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions 
anteriors, les quals es van distribuir juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió. 
 
 Roger Cerdà Boluda, portaveu del grup municipal socialista, manifesta el 
seu desig de formular dos aclariments sobre l’acta de la sessió ordinària 
realitzada el dia 4 de gener de 2008. 
 
  - En la pàgina 10 no consta la contestació del Sr. alcalde a la pregunta 
que va formular el Ricardo Medina Medina, regidor del seu grup, sobre quan ha 
de començar la Ciutat de l’esport. L’ alcalde va contestar que, amb tota 
seguretat, estaria acabada per a les pròximes eleccions. 
 
 - En la pàgina 11 va formular a l’alcalde la pregunta de quines 
actuacions s’han de realitzar per tal d’acabar la Casa del Cigroner i quins seran 
els seus usos futurs. En l’acta consta que l’ alcalde va contestar que “una de 
les possibilitats és la cessió al CDT”. El Sr. Cardà Boluda considera que durant 
la sessió no es va mencionar el CDT. 
 
 A continuació, Cristina Mª Suñer Tormo diu que el seu vot serà en 
contra, ja que s’incompleix l’acord sobre les transcripcions d’actes en valencià, i 
manifesta que si es paguen 125.000 € en hores extres en un sol mes, bé es 
podrien utilitzar aquestes hores en fer les actes en valencià. 
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 I sense més objeccions, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-
president i els onze vots del grup municipal popular), dos vots en contra (els 
dos vots de les regidores presents del grup municipal bloc) i sis abstencions 
(les sis abstencions els regidors presents del grup socialista) es van aprovar les 
actes de referència, corresponents a la sessió extraordinària realitzada el dia 
28 de desembre de 2007 i a la sessió ordinària realitzada el dia 4 de gener de 
2008. 
 
 2n.  DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 
59, DE 29 DE GENER DE 2008 SOBRE “L’ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I 
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D’ALCALDE”  
 
 El secretari dóna compte de la Resolució d’Alcaldia número 59, de 29 de 
gener de 2008, sobre l’absència de la localitat i delegació de les funcions 
d’alcalde amb el tenor literal següent: 
 “Com que m’he d’absentar de la localitat des del dia 30 de gener fins l’1 
de febrer ambdós inclosos, per tal d’assistir a la Fira de Turisme Fitur 2008, que 
es realitza en Madrid entre els dies 30 de gener i el 2 de febrer, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, de 2 d’abril se 1985 i 43.5 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, 
RESOLC: 
 Primer. Delegar les funcions d’alcalde, des del dia 30 de gener fins l’1 de 
febrer de 2008, al 2n tinent d’alcalde Marco Antonio Sanchis Fernández, per tal 
de realitzar les funcions d’alcalde. 
 Segon. La delegació de què es tracta, tindrà efectes durant aquest dia, 
sens èrjudici de la preceptiva publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província. 

Tercer. Comunicar aquesta Resolució als membres de la corporació i als 
departaments municipals interessats i donar compte a L’Ajuntament Ple durant 
la primera sessió que es realitze.” 

 
De la qual cosa, queda el Ple assabentat. 
 
3r. SOBRE LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC DE 

PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS I SUPLENTS PER 
A LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS QUE ES REALITZARAN EL 
PROPER DIA 9 DE MARÇ DE 2008-08-06 

 
El secretari explica succintament el procediment que s’ha de seguir 

durant el sorteig públic dels membres de la mesa. 
 
Amb l’assentiment de tots els regidors presents es va donar la 

conformitat al sistema de sorteig que va proposar el secretari de la corporació, i 
es va passar, sense més dilació, a la pràctica d’aquest. 

 
Es van extraure successivament les boles d’una borsa que contenia deu 

boles numerades del 0 al 9, les quals van donar el resultat següent: 
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Per a la designació de  President titular,                          número    089 
Per a la designació de 1º Vocal,  número    100 
Per a la designació de 2º Vocal,  número    525 
Per a la designació de President 1º Suplent,  número    404 
Per a la designació de President 2º Suplent,  número    312 
Per a la designació de 1º Vocal,  1º Suplent,  número    732 
Per a la designació de 1º Vocal,  2º Suplent,  número    868 
Per a la designació de 2º Vocal,  1º Suplent,  número    792 
Per a la designació de 2º Vocal,  2º Suplent,  número    867 

 
 
A continuació es va procedir a comprovar els noms dels electors que 

coincidien amb els números ressenyats anteriorment, i es va oferir la següent 
llista de presidents i vocals i els suplents respectius, en cadascuna de les 31 
meses electorals en què es divideix la circumscripció electoral d’aquest 
municipi de Xàtiva. 

 
MESA A - DISTRICTE 1r - Secció 2na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. PILAR BALLESTER MOLINA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. JENNIFER BARBERA SAMPEDRO 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. SUSANA GOMAR SUAREZ 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. LAURA FERRERO ALBIÑANA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. FELIX CORTES ANGULO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ANASTASIO BERMUDEZ BURGUEÑO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. EMMA CALDUCH CUQUERELLA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. AMPARO CERVERO TEROL 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. YESHICA FUJICA CEREZO MARTIN 

 
MESA B - DISTRICTE 1r - Secció 2na: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. FRANCISCA MARTINEZ DUET 
1r.          VOCAL: Sr./Sra. JOSE MARIA MARTINEZ MATEU 
2n.         VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO SANCHIS BOSCA 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. PEDRO JOSE PIERA TORRELLA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ERNEST ORQUIN LOPEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª REMEDIOS LOZANO CALATAYUD 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. DAVID MARTINEZ MICO 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. Mª ISABEL MOLLA COMPANY 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. DAMASO MOLLA GALAN 
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MESA A  - DISTRICTE 1r - Secció 3ra: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSEP ELIES BARBERA BOLINCHES 
1r.          VOCAL: Sr./Sra. Mª ANGELES BELLOCH GARCES 
2n.          VOCAL: Sr./Sra. SALVADOR BOLINCHES SAEZ 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MILAGROS JORDA ROBLEDO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ERNESTO GARCIA LLEDO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ABDELMAJID GHANI LOULIJAT 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MANUELA HIDALGO TRENADO 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. Mª  NURIA ALZAMORA NADAL 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. Mª CARMEN  AMOROS CUARTERÓ 

 
MESA B  - DISTRICTE 1r - Secció 3ra: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. INMACULADA MIRA BARBERA 
1r.           VOCAL: Sr./Sra. CARMEN MOLINA  MARTINEZ 
2n.           VOCAL: Sr./Sra. JAVIER MARTINEZ MONTELL 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. RAFAEL VICENTE TORREGROSA LLACER 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE GUILLERMO SABATER DELGADO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. RAQUEL REQUENA BLEDA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. RICARDO SANCHIS DURA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. GLORIA TUDELA IGLESIAS 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE RAMON TUDELA JULBE 

 
MESA U – DISTRICTE  2n - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. ALBERTO CARRASCOSA PEÑUELAS 
1r.           VOCAL: Sr./Sra. MANUEL CASTELLS BLANCH 
2n.           VOCAL: Sr./Sra. MARGARITA QUIRALTE LOPEZ 

 
SUPLENTS 

 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE LUIS MOLLA CODINA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. CARMEN GEMA JORDA PELEGERO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. REBECA BACETE MONTELL 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª DOLORES CASATELLANOS CUENCA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. EMILIO ESCUDERO CANET 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOAN ESPARZA BADIA 
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MESA U - DISTRICTE 2n - Secció 2na: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE LUIS CALDES CANET 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ESTEFANIA CANUT REBULL 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. VICENTA RIVERA RUIZ 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. VANESA DE MOUTAS PEREZ 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANTONIO LLOPIS VIDAL 
DE 1r        VOCAL: Sr./Sra. PASCUAL BARBERÁ PASTOR 
DE 1r.       VOCAL: Sr./Sra. Mª NIEVES CASTELLO MARTINEZ 
DE 2n.      VOCAL: Sr./Sra. VICENTE FERNANDEZ SANCHEZ 
DE 2n.      VOCAL: Sr./Sra. LORENA FLORES JULBE 

 
MESA U - DISTRICTE 2n - Secció 3ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. OSCAR BOSCA PELEGERO 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO LUIS CABEZÓN RULLAN 
2n.         VOCAL: Sr./Sra. CARMEN SALAMANQUES TORREGROSA 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. AMPARO NAVAS SANTIAGO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. AMPARO MARIN ORTEGA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. FELIPE CALDERON MANSILLA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. GEMMA DESCALS SANCHO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ALBERTO GONZALEZ LOPEZ 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE ANTONIO GONZALEZ NAVARRO 

 
MESA A - DISTRICTE 3r - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª ANGELES BARBERA CATALA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. VICENTE BARGUES PINAZO 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. JOSEFINA ABARCA  LANDETE 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª PAULA GIMENEZ TORRES 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE ALEJANDRO ESCRIHUELA SANCHEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. LAURA CAÑAS MARTI 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª CARMEN CUBERO CORTES 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. Mª JOSEFA FERRERO VICEDO 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. MILAGROS FERRI ROCA 
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MESA B - DISTRICTE 3r - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE IGNACIO MARTINEZ DUART 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. PILAR MARTINEZ MICO 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO TAENGUA PUIG 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. URSULA ANNA ROS HILDEBRAND 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. SERGI PEREZ SERRANO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ALMUDENA MARTINEZ RUBIO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª PILAR MOLLA CERDA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ROSA MARIA ORTS SANCHIS 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. CARMEN MARIA PADILLA CEDREZ 

 
MESA A – DISTRICTE 3r - Secció 2na: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª JOSE BELLVER SANCHIS  
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ROSA MARIA BLASCO VILLANUEVA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. TAMARA BOLEA ALZARAZ 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª TERESA ALCARAZ  ALCARAZ 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ESTRELLA MARIA GALLEGO ZULLAR 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª JOSE  FERRI NAVARRO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ENRIQUE GONZALEZ TORRES 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. EDUARDO ALBIÑANA SABATER 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. EDUARDO ALBIÑANA FURIÓ 

 
MESA B - DISTRICTE 3r - Secció 2na: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. FRANCISCO JOSE MOLINA RODENAS 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. CARMEN MARTINEZ SIGNES 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. Mª JOSE  ZULLAR MARTIN 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE FERNANDO SOLIS ALBERT 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. NEUS RIBES CUENCA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE PALOP ARNEDO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE MANUEL PERUCHO TORREGROSA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JAVIER RUIZ SAMIT 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ALICIA MARIA  SAEZ ALEIXANDRE 
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MESA A - DISTRICTE 3r - Secció 3ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. MANUEL BARAJAS IBAÑEZ 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. MARIA SHEILA BALLESTER 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GINER 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MERCEDES FERRI COMPANY 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANGELA CUENCA ABIZANDA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ANGEL BLAS BARBERA PARDO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE ANTONIO BORRAS HILARIO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO CEBRIAN SANTAMARIA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. PILAR CERDA CUARTERO 

 
MESA B - DISTRICTE 3r - Secció 3ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª JOSE MARTINEZ CLEDERA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. JOSE MANUEL MARTINEZ MOLLA 
2n.         VOCAL: Sr./Sra. MONTSERRAT SIMON MAÑAS 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. GLORIA MARIA REYES GUILLEN 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSEP ENRIC PEROPADRE RAMOS 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE MARAVET COBOS 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO MARTINEZ PUJADES 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. MIREIA MONTELL  MICO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. NOEMI MONTELL PAMBLANCO 

 
MESA U - DISTRICTE 3r - Secció 4ta: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANA BELLVER BONONAD 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. JORDI BENAGES FONS 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. LORENZO MANUEL PARDO SOLER 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JACINTO MARTINEZ BALDO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE FELIX GRACIA BATALLER 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. BOUAMAMA TRIH BENOUDINA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE ALBERT ALVENTOSA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ANA ISABEL BATALLER SANCLEMENTE 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. Mª INMACULADA BELLO BACHILLER 
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MESA A - DISTRICTE 3r - Secció 5na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª SONIA BAS PINO 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ROSA MARIA BELTRAN PIQUER 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. EDUARDO ANGULO TORMO 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. SARA GRAU BALLESTER 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE LUCIANO GALDAMEZ MANRUBIA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA LUISA DIAZ JAUME 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA DOLORES GABALDAR CORDELLAT 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE LUIS GOMEZ GOMEZ 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JUAN JOSE GONZALEZ CALATAYUD 

 
MESA B - DISTRICTE 3r - Secció 5na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. CRISTINA MARTINEZ NAVALON 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. AMPARO MARTINEZ POVEDA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. SERGIO SUÑER SALES 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MANUEL RUIZ RAMIREZ 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIA ARANZAZU PEREZ IBAÑEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. VICENTE MARTINEZ SABATER 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ROBERTO MORANT BALDRES 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. RAFAEL PADILLA BERMUDEZ 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. TRINIDAD PAGAN LEGAZ 

 
MESA A - DISTRICTE 4t - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. LAURA BARBERA MIRA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. JOSE ANTONIO BARBERA MARTINEZ 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE FUENTES PASTOR 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. CRISTINA DELGADO DE MOLI BENAVENT 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª DOLORES CHIRIVELLA QUESADA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. EMILIA MARIA IBORRA BOLINCHES 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. CRISTINA ALIAGA FERRI 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. SALVADOR LUIS BARCELO PONT 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. VICENTE BAUTISTA BARBERÁ 
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MESA B - DISTRICTE 4t - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª JOSEFA MARINAS ESPARZA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. SILVIA CRISTINA MARTI ALAMO 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA AMPARO PRATS BELTRAN 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. INMACULADA PAREJA BIOSCA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JUAN JOSE MUÑOZ ARRABAL 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª DOLORES SANZ SANZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MONICA TEROL CUENCA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. LUIS URIBE ALBIÑANA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. Mª JOSE  VALIENTE MONTES 

 
MESA A - DISTRICTE 4t - Secció 2na: 

 
        TITULARS 
 

PRESIDENT/A: Sr./Sra. VICENTA BADENES PLA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. MARIA BALDRES GOMEZ 
2n.         VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO JAVIER GARCIA MASCARELL 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. RAFAEL ESPARZA ESPARZA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JUAN CARLOS CHECA HERNANDEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. RAFAEL ALARCON VAYA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSUE APARICIO GALINDO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE VICENTE BENEITO BELDA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE ANTONIO BENET ALCOCEL 

 
MESA B - DISTRICTE 4t - Secció 2na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. MONICA MALLOL DOBON 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ALBERTO MARIN GARCIA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO FRANCISCO PONS SALVADOR 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. DESAMPARADOS PASTOR GISBERT 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. GONZALO NAVARRO GINER 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JUAN MANUEL SORIANO RECATALA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. EDUARDO TORREGROSA NAVARRO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. CRISTINA VIDAL SANCHIS 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. OSCAR VILA BALDO 
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MESA A - DISTRICTE 4t - Secció 3ra: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. GEMMA TERESA CALABUIG ADRIA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. Mª PILAR CALVO IGUACEL 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. CRISTINA BALLESTER IBAÑEZ 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIA JESUS GUZMAN TORREGROSA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. PATRICIA ALFONSO MAHIQUES 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. GEMMA BLESA CARBO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO COSIN BENAVENT 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ENCARNACIÓN CRUZ GOZALBES 

 
MESA B - DISTRICTE 4t - Secció 3ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. RAFAEL MATEU ALBERT 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA NIEVES MARTI MARIN 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. VICENTE JUAN TORREGROSA SOLER 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIA TERESA RUIZ DE ASSIN SORIANO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO VICENTE PLAZA MENGUAL 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. CARMEN RUBIO GARCIA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. VICENTE TEROL IBAÑEZ 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ANA MARIA TEROL NAVALON 

 
MESA A - DISTRICTE 4t - Secció 4ta: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. CARMEN BALAGUER SUAREZ 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. JULIA BARBER GARCIA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO JAVIER GIRONES CLIMENT 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. CONSUELO FERRER TOMAS 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. REBECA COLOMER FERRER 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. Mª NIEVES BALAGUER FELIU 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA MERCEDES  BELLVER  ALVAREZ 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. MARIA PILAR CABRAL REQUENA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ELENA CALABUIG SANCHIS 
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MESA B - DISTRICTE 4t - Secció 4ta: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. ISIDORA MARTINEZ BARREALES 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. CARLOS MARTINEZ GRAU 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. EMILIO SANTONJA VILA 

 
SUPLENTS 

 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANTONIO JUAN QUILIS PARDO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANGEL ANTONIO PATIÑO GONZALEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE LUIS LEREU BARBERA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MAYRA MARTI BARBERA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JORGE MASCARELL URRUTIA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. MARIA AMPARO MASET CASTELLO 

 
MESA A - DISTRICTE 4t - Secció 5na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. PABLO ANGEL ARANDA GIL 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. AURORA ASUNIS VALVERDE 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. JORDI EDO MORENO 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. GABRIEL JOSE CERDAN DUET 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MATIAS CALATAYUD ROCA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA JOSE GAVILA ORENGO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSE GONZALEZ BENITO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ALEJANDRO HELLIN VALLES 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. SUSANA GUILLEM SANCHIS 

 
MESA B - DISTRICTE 4t - Secció 5na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. RAQUEL LOPEZ SANZ 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. DANIEL MARCO GRAU 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. ALEJO PITARCH FERRI 

 
SUPLENTS 

 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JUAN PALAU SIERRA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIO MORATA MARTINEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. TRINIDAD SANCHIS BARBERA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. CANDIDO SEPULVEDA SERRANO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. MARIA JESUS TEROL MENA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. MANUEL TEROL YANIZ 
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MESA A - DISTRICTE 5é - Secció 1ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. GINES BALAGUER SANCHIS 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO JAVIER BARBERA ESPARZA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. SONIA GUARCH CALVO 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. Mª NIEVES FRANCES BELLIDO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANTONIO DIAZ-PLAZA VELA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA DEL PILAR BIZARRO MOLINA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOAQUINA CAMUS SANJUAN 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSE VICENTE CUCARELLA GUERRERO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ANA CUENCA ABIZANDA 

 
MESA B - DISTRICTE 5é - Secció 1ra: 

 
TITULARS 
 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIA JOSE MARTINEZ HUET 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. MARIA AURORA MARTINEZ MORALES 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. VICENTE ANTONIO SANCHO ORTS 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. YOLANDA RICHART BENET 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. BEGOÑA PEREZ FERNANDEZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. OSCAR LOZANO BARBERA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. AMPARO MARTINEZ ROCA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOSEP LLUIS MONZO VILAR 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JOAQUIN VICENTE MORA VANDELLOS 

 
MESA A - DISTRICTE 5é - Secció 2na: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JAIRO GUILLERMO AVILA CARDENAS 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. MARIA JOSE BALAGUER IBAÑEZ 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. CONCEPCIÓN GANDIA PERALES 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JULIO DOMENECH ALIAGA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. SERGIO CATALA SANJERONIMO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JAVIER AGUSTI SEMPERE 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. DANIEL ARAGON MOLLA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. ARTURO BELLVER ALVAREZ 
DE 2n.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA CRUZ BELINCHON VILLALBA 

 13



MESA B - DISTRICTE 5é - Secció 2na: 
 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. JUAN MANUEL MANCEBO MARTINEZ 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. SAMUEL MARCO GRAU 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. JUAN ANTONIO PUIG BOIX 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARAVILLAS PARRA SISTERNES 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JOSE LUIS MORELL GARCIA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. CECILIA SERRA TEROL 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. VICENTE TORMO ALDEGUER 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. SERGIO VIDAL BALDOVI 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. AMPARO VIDAL BATALLER 

 
MESA U - DISTRICTE 5é - Secció 3ra: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. MANUEL BENAVENTE MOTOS 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. ANTONIO BENITO ROCA 
2n.        VOCAL: Sr./Sra. DANIEL MESEGUER ANDRES 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JULIO LOPEZ GARCIA 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. ANA ISABEL GARCIA MEDINA 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA MAGDALENA SANCHEZ BLANCAT 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. JOSEFA SERRANO CABANES 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. RAFAEL VENTURA GASCO 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. RAFAEL VERA MARTINEZ 

 
MESA U - DISTRICTE 5é - Secció 4ta: 

 
TITULARS 

 
PRESIDENT/A: Sr./Sra. PABLO BENITEZ GARCIA 
1r.         VOCAL: Sr./Sra. FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ HERVAS 
2n         VOCAL: Sr./Sra. CONCEPCIÓN  MOLINA BALLESTER 

 
SUPLENTS 
 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. MARIA LUISA JUAN PEIRO 
DE PRESIDENT/A: Sr./Sra. JUAN RAMON GARCIA RUIZ 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. EDUARDO SALVADOR PARDO 
DE 1r.        VOCAL: Sr./Sra. MARIA ELENA SENABRE TOMAS 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JUAN MIGUEL URIBE ALBIÑANA 
DE 2n.       VOCAL: Sr./Sra. JUAN SALVADOR URBAN PARDO 
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 I la  corporació dóna per conformat el sorteig que s’ha realitzat per a la 
designació de  presidents  i  vocals de les meses electorals  i  els suplents 
respectius,  segons s’ha ressenyat, el qual s’ha de comunicar a  la  Junta 
electoral de zona a què  aquest municipi  pertany  als efectes previstos en la  
vigent Llei orgànica del règim electoral general.  
 

4t. IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN LES 
COMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

 
Es dóna compte del dictamen-proposta de la Comissió informativa 

permanent de règim interior i seguretat en el sentit següent: 
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, conté en 
l'article 45 el mandat que les administracions públiques impulsen l'ocupació i 
aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al 
desenvolupament de la seua activitat i l'exercici de les seues competències, 
amb les limitacions que estableixen la Constitució i les lleis a aquests mitjans. 

L'apartat 5 de l’article disposa que els documents emesos, 
indiferentment del seu suport, bé siga per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics per les administracions públiques, o els que s’emeten com a còpies 
d'originals emmagatzemats a través d’aquests mitjans, han de gaudir de 
validesa i d’eficàcia de document original sempre que quede garantida la seua 
autenticitat, integritat i conservació i, si escau, la recepció per l'interessat, així 
com el compliment de les garanties i requisits exigits per aquesta o altres lleis. 
 En l'àmbit municipal, l'article 70 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local imposa als ajuntaments l'impuls en la 
utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a 
facilitar la participació i la comunicació amb els veïns. 
 D’aquesta forma, la signatura electrònica, regulada en la Llei 59/2003, de 
19 de desembre, sorgeix com a resposta a la necessitat de conferir seguretat a 
les comunicacions per Internet, per poder generalitzar la confiança de la 
ciutadania en les comunicacions telemàtiques, en permetre una comprovació 
de la procedència i integritat dels missatges intercanviats a través de xarxes de 
telecomunicacions. 
 En aquest context, la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, garanteix que l'ús dels mitjans i 
tècniques telemàtiques es realitze amb absoluta protecció de les llibertats 
públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i, especialment el 
seu honor i intimitat personal i familiar. 

Amb l'aprovació de la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització 
del Govern Local es va iniciar, per part de la corporació local, un procés de 
transformació i millora de  la nostra Administració. 
 Dins d'aquest procés, el desenvolupament del Pla estratègic per a la 
modernització de l'Ajuntament de Xàtiva, (PLEXA), constitueix una eina 
imprescindible per a dur a terme la renovació i millora de la qualitat en la 
prestació de serveis públics.  

D'aquesta manera, amb el propòsit d'avançar en un dels objectius 
marcats pel Pla de modernització, concretament la integració d'aquest 
Ajuntament en la societat de la informació, des de la pròpia actuació dels 
òrgans de govern municipals, es pretén aplicar al funcionament d'aquests 
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òrgans l'ús de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord 
amb el que estableix la normativa aplicable i amb totes les garanties legals 
exigibles. 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics suposa l'impuls decisiu per a fer realitat la societat de la 
informació. En la disposició addicional primera estableix que els òrgans 
col·legiats poden constituir-se i adoptar acords a través de l’ús de mitjans 
electrònics, respecte als tràmits essencials establerts en els articles 26 i 27.1 
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

A més, l'article 27.3  estableix que les comunicacions a través de mitjans 
electrònics seran vàlides sempre que existisca constància de la transmissió i 
recepció, de les seues dates, del contingut íntegre de les comunicacions i 
s'identifique fidedignament el remitent i el destinatari d’aquestes. 

A més, l'article 28 en regular la pràctica de la notificació per mitjans 
electrònics, estableix que el sistema de notificació permetrà acreditar la data i 
hora en què es produïsca la posada a disposició de l'interessat de l'acte objecte 
de notificació, i també la d'accés al seu contingut, moment a partir del qual 
s'entendrà que la notificació s’ha efectuat a tots els efectes legals. 

I, si existeix constància de què han transcorregut deu dies naturals des 
què es va posar a disposició sense que s'haja accedit al seu contingut, 
s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada amb els efectes previstos en 
l'article 59.4 de la Llei 30/1992 i normes concordants, llevat que d'ofici o a 
instància del destinatari es comprove la impossibilitat tècnica o material de 
l'accés. 

En el context d'aquest marc regulador, el Ministeri d'Administracions 
Públiques ha impulsat la posada en marxa del servei de notificacions 
telemàtiques segures i direcció electrònica única (SNTS). Per aquesta raó va 
comptar amb l'aportació tecnològica de la Societat Estatal Correus i Telègrafs 
SA i la col·laboració de dos dels majors emissors de notificacions 
administratives: l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. 

L'Administració General de l'Estat contempla la signatura de convenis de 
col·laboració amb altres administracions públiques a fi d'estendre el SNTS a 
procediments tramitats per aquestes. Aquesta dada evidencia que l'íntima 
vocació del SNTS és la d’erigir-se en una única direcció per tal de tot tipus 
d'actes administratius, voluntàriament acceptats per l'interessat, amb 
independència de quina siga l'administració notificadora. Primant el benefici per 
al ciutadà més que per a l'Administració.” 

 
Atès que el Reglament orgànic municipal és l'instrument legal que 

regula, entre altres matèries, el règim de funcionament dels òrgans de govern, 
tant els bàsics com els complementaris. I amb la voluntat d'aquesta corporació 
d'impulsar l’ús interactiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació, 
a partir de l'actuació dels òrgans de govern municipals. Resulta oportú 
modificar l’articulat per permetre la implantació de la utilització de mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en el funcionament d’aquests. 

Vist el que disposa el Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, que 
aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
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Vist l'informe emés per la secretaria, sobre el procediment que s'ha de 
seguir per a la modificació del Reglament orgànic municipal, que es va aprovar 
per acord plenari el 7 d'octubre de 2004. 
 Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent de règim interior i 
seguretat, de 6 de febrer de 2008. 
 
 Vistes  les tres esmenes, presentades el 7 de febrer de 2008, amb el 
número de registre d'entrada 3574, per Roger Cerdà Boluda, del grup municipal 
socialista , amb el tenor literal següent: 
 
 “Esmena núm. 1: d'addició. 
 Es proposa introduir un nou punt d'acord, amb el següent tenor literal: 
 Modificar el Reglament orgànic municipal en l'article 30 i substituir del 
primer paràgraf la frase “(…) L'alcaldia ha de posar a disposició dels grups 
polítics municipals la infrastructura adequada de mitjans materials i, de ser 
possible, personals”. Pel text següent: “l'alcaldia ha de posar a disposició dels 
grups polítics municipals tots els mitjans materials, tecnològics i personals 
necessaris per a portar a terme el seu treball. A més, l'alcaldia, ha de vetllar pel 
compliment de les normes d'administració electrònica en les comunicacions i 
garantir l'accés individual a Internet dels regidors i les regidores, mitjançant els 
materials informàtics i telemàtics esmentats. 
 
 Esmena núm. 2: d'addició  
 Es proposa introduir un nou punt d'acord, amb el tenor literal següent: 
 Modificar el Pressupost municipal del present exercici amb la creació 
d'una partida pressupostària específica per a fer front a les despeses 
generades per la implantació de les normes de l'administració en les 
comunicacions i dotar-les d'una quantitat suficient 
 
 Esmena núm. 3: d'addició 
 Es proposa introduir un nou punt d'acord, amb el tenor literal següent: 
 Es garanteix l'accés dels regidors i les regidores, a través d'Internet, al 
contingut dels expedients que dictaminen els diferents òrgans col·legiats de 
l'Ajuntament (Ple, Junta de Govern Local i comissions informatives) durant el 
temps d'exposició pública” 
 
 Obert el debat, intervé, en primer lloc, Cristina Mª Suñer Tormo, del grup 
municipal Bloc, manifesta que si no s'admet l'esmena 3a, que s’ha transcrit, no 
votarà a favor. Considera que, a banda de la proposta d'implantació de les 
comunicacions electròniques, la realitat de l'Ajuntament de Xàtiva és d’impedir 
l'accés a la informació i impossibilitar el treball de l'oposició; la paraula del 
portaveu del Partit Popular no serveix de res; es van adquirir compromisos en 
la Junta de Portaveus que no s'han complit; es fa el que diu l'alcalde; la 
signatura electrònica és un muntatge mediàtic més, com el de les Ciutats 
Saludables…etc; no es pot impedir l'accés a la informació  i ara voler convocar 
electrònicament les sessions; sol·licita que el senyor  alcalde permeta realitzar 
una còpia dels expedients i no sols la seua consulta; mentrestant, anuncia que 
votarà en contra. 
 A continuació Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, 
manifesta que la proposta d'implantació de la signatura electrònica li pareix molt 
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encertada, i també l'accés a les comunicacions via Internet. No obstant això,  
considera que la proposta ha de perfilar-se i millorar amb la incorporació de les 
esmenes formulades; opina que per al Partit Popular serà molt fàcil d’incorporar 
la nova mesura gràcies als mitjans corporatius de què disposa des de la seua 
posició en el govern, però per al Partit Socialista i per al Bloc, la proposta 
genera un esforç afegit que només pot pal·liar-se mitjançant l'aprovació de les 
esmenes formulades. 
 Per finalitzar, pren la paraula Marco Antonio Sanchis Férnandez, regidor 
delegat de modernització; manifesta que mostrar-se en contra de la proposta 
és mostrar-se en contra del procés de modernització de l'Administració; que la 
proposta parla únicament de la incorporació de mitjans tècnics i que no és el 
moment d'abordar altres qüestions. 
 En segon torn, Roger Cerdà Boluda assenyala que paral·lelament a la 
implantació de la votació de la signatura electrònica ha d'haver una consignació 
en el pressupost que la faça plausible; considera imprescindible aportar mitjans 
personals o materials perquè el que  pot ser un avantatge per a l'Ajuntament no 
es convertisca en un inconvenient. 
 Mª Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, manifesta que la 
condició que imposa el seu grup a l'aprovació de la proposta no té caràcter 
coactiu sinó que es tracta d'un mer qui pro quo que consisteix a què l'equip de 
govern facilite el treball a l'oposició perquè aquesta, al seu torn, faça el mateix 
amb l'equip  de govern; és el que es denomina una qüestió d'actitud. 
 Marco Antonio Sanchis Fernández, aclareix que els mitjans materials es 
tenen, que els mitjans electrònics es facilitaran i que, amb aquesta mesura, es 
podrà consultar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
 Pren la paraula l’alcalde-president, que manifesta que no acceptarà 
esmenes no dictaminades per comissió; es compromet a facilitar tots els 
mitjans necessaris per a un òptim desenvolupament de les tasques dels grups 
polítics; expressa que els expedients contenen dades que no poden fer-se 
públiques, per la qual cosa no facilitarà la còpia indiscriminadament; anuncia 
que no permetrà la contractació de més personal; acaba la seua intervenció 
assenyalant que el grup municipal  bloc diu a tot que no. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, considera trist que no 
se li facilite una còpia dels expedients, com ho és que s'argumente la no 
contractació de personal amb criteris econòmics mentre que existeix un 
alarmant balafiament en la gestió del material d'oficina. 
 Roger Cerdà Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que la 3a 
esmena pretén que es garantisca l'accés dels expedients que van a comissió o 
ple a través d'Internet. 
 L’alcalde diu que s'estudie si tècnicament és possible i que les esmenes 
del grup municipal socialista passen per comissió. 
 

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot de l’alcalde-president i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular), dos vots en contra (els 
dos vots de les regidors del grup municipal bloc) i sis abstencions (les sis 
abstencions dels regidors presents del grup municipal socialista) ACORDA: 

Primer. Implantar, pel que fa al règim de convocatòries i remissió 
d'ordres del dia, a les actes i a la resta de documentació relativa a les sessions 
dels òrgans col·legiats d'aquest Ajuntament, la utilització de les tècniques i 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, a l'empara del que disposa l'article 
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45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre el Règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, en relació amb 
els articles 70 bis de la Llei 7/1985 i 27, 28  i disposició addicional primera de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

Segon. Modificar, en conseqüència, el Reglament orgànic municipal 
aprovat per acord plenari de 7 d'octubre del 2004, en l'article 68 i afegir un 
cinqué apartat, amb el tenor literal següent: 

“ 5. La convocatòria, l’ordre del dia i els esborranys de les actes es 
notificaran mitjançant correu electrònic, a través del sistema de Notificacions 
telemàtiques segures i direcció electrònica única (SNTS) del Ministeri 
d'Administracions Públiques a través de l'aportació tecnològica de la Societat 
Estatal Correus i Telègrafs, SA, un sistema  que permet complir amb els 
requisits de seguretat i integritat de les comunicacions.” 

Tercer. Modificar el Reglament orgànic municipal en l'article 69 i afegir-hi 
un últim paràgraf, amb el tenor literal següent: 

“Queda acreditat el requisit de notificació als regidors de les 
corresponents ordres del dia, amb la verificació per l'administrador del sistema 
de l'entrega del missatge electrònic corresponent al seu destinatari, sense 
perjudici de certificació expedida per la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, 
en cas que existisca controvèrsia sobre la recepció de la notificació.” 

Quart. Modificar l'article 100  del Reglament Orgànic, afegint dos nous 
apartats 5 i 6, del tenor literal següent: 

“5. La convocatòria, l’ordre del dia i els esborranys de les actes es 
notificaran mitjançant correu electrònic, a través del sistema de notificacions 
telemàtiques segures i direcció electrònica única (SNTS) del Ministeri 
d'Administracions Públiques a través de l'aportació tecnològica de la Societat 
Estatal Correus i Telègrafs, SA, un sistema  que permet complir amb els 
requisits de seguretat i integritat de les comunicacions.” 

“6. Queda acreditat el requisit de notificació als regidors de les 
corresponents ordres del dia amb la verificació per l'administrador del sistema 
de l'entrega del missatge electrònic corresponent al seu destinatari, sense 
perjudici de certificació expedida per la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, 
en cas que existisca controvèrsia sobre la veracitat / recepció de la notificació.” 

Cinqué. Modificar l'article 120 del Reglament orgànic, i afegir-hi dos nous 
apartats, quart i cinqué del tenor literal següent: 

“4. La convocatòria, l’orde del dia i els esborranys de les actes es 
notificaran mitjançant correu electrònic, a través del sistema de notificacions 
telemàtiques segures i direcció electrònica única (SNTS) del Ministeri 
d'Administracions Públiques a través de l'aportació tecnològica de la Societat 
Estatal Correus i Telègrafs, SA, un sistema  que permet complir amb els 
requisits de seguretat i integritat de les comunicacions.” 

“5. Queda acreditat el requisit de notificació als regidors de les 
corresponents ordres del dia amb la verificació per l'administrador del sistema 
de l'entrega del missatge electrònic corresponent al seu destinatari, sense 
perjudici de certificació expedida per la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, 
en cas que existisca controvèrsia sobre la recepció de la notificació.” 

Sisé. Modificar el Reglament orgànic municipal en l'article 188, i afegir-hi 
l’apartat quart del tenor literal següent: 
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“4. Les convocatòries de les sessions del Ple a les associacions o 
entitats previstes en l'esmentat article 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es 
realitzaran a través de correu electrònic, dirigit a la direcció electrònica que es  
determine.” 

Seté. Declarar que l'aplicació d'aquestes tècniques s'ajusta al que 
disposa la legislació vigent, i es garanteix, en tot cas, l'autenticitat, 
confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de la informació i, en 
especial, el ple respecte a les llibertats públiques i drets fonamentals de les 
persones, de conformitat amb el que  disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 
regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.  

Huité. Aprovar provisionalment el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de l'Ajuntament de Xàtiva, i incloure les 
modificacions que es detallen en els apartats del segon al sisé de la part 
dispositiva d'aquest acord. 

Nové. Sotmetre l'acord a exposició pública per espai de trenta dies 
hàbils mitjançant un edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis, en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, a l'efecte 
d'al·legacions. 

Desé. Comunicar aquest acord a tots els departaments municipals, 
regidories, grups polítics de l'Ajuntament de Xàtiva i a les associacions i entitats 
previstes en l'article 70 bis de la Llei 7/85, amb la finalitat que  aquestes últimes 
remeten a la Secretaria General la seua adreça de correu electrònic a l'efecte 
de remissió de convocatòries de les sessions plenàries d'aquest Ajuntament de 
Xàtiva. 
 

5é. EXP. NÚM. 22/2008. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA EN L'ÀMBIT DEL COL·LEGI PÚBLIC 
GOZALBES VERA 

 
Vista la proposta formulada d'ofici per aquest Ajuntament per a la 

modificació puntual del PGOU en l'àmbit del col·legi públic Gozalbes Vera, a 
l'efecte de modificar els límits físics de la parcel·la d'equipament escolar, a fi 
d'adequar-la a la superfície realment ocupada pel col·legi i les necessitats 
derivades de la reposició de les seues instal·lacions per a adequar-les a les 
exigències del seu programa educatiu. 

Vist l'informe emés pels serveis administratius de l'àrea de Foment 
Municipal, de data 9 de gener del 2008, en el que consta el següent: 

La forma de la parcel·la actual del col·legi és clarament irregular, atès 
que es corresponia amb l'estat anterior de la construcció. Aquesta és 
inadequada per a les actuals necessitats, forma i dimensions necessàries per a 
l'ús escolar i l'edificació que actualment es duu a terme, la qual necessita una 
forma regular en els seus límits. 

En els plans d'ordenació del vigent Pla General es grafia la forma 
primigènia del col·legi, no obstant això, en l'actualitat existeix un programa i un 
projecte d'execució d'obres, i ha de realitzar-se una regulació de la parcel·la. 

Tant el sòl afectat pel col·legi, com el llindar qualificat d'espai lliure-jardí, 
és de propietat municipal, d'ús i domini públic. 

La modificació s'efectua de manera que es manté la mateixa superfície 
ocupada actualment per a l'ús educatiu, ja que es tracta d'una simple 
regularització topogràfica del sòl. 
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La parcel·la del col·legi destinada a equipament educatiu-cultural 
s'identifica com a parcel·la ED-52, amb una superfície real de 3.840 m2. La 
parcel·la adjacent, destinada a l'ús d'espais lliures-jardins s'identifica com a 
parcel·la JL-5, amb una superfície real d'11.664,06 m2. Després de regularitzar 
les línies, ambdues parcel·les mantenen les mateixes superfícies, tal com pot 
apreciar-se en els plànols de projecte, atès que 105 m2 de jardí passen al 
col·legi i 105 m2 de col·legi passen a jardí. 

Així mateix, no es modifica cap de les determinacions de l'ordenació 
estructural del  Pla general, ja que les dotacions afectades pertanyen 
exclusivament a la xarxa secundària. 

Per tant, la nova ordenació proposada no modifica cap determinació del 
planejament vigent, suposa únicament una regularització del sòl ocupat per la 
dotació educativa, per a assegurar la qualitat, capacitat i funcionalitat de 
l'equipament del nou col·legi, per aquest departament no s'observa cap 
impediment per a la tramitació de l'expedient i l’aprovació de l’esmentada 
modificació del PGOU, tot això de conformitat amb el que estableixen els 
articles 94, modificació dels plans i 83, tramitació de plans generals, de la 
vigent Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística 
valenciana i article 223 del ROGTU. 

 
Vist el dictamen de la Comissió informativa de foment, en la sessió 

realitzada l'1 de febrer de 2008, que proposa l'inici de l'expedient per a la 
modificació puntual del Pla General, en els termes indicats. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat i sense debat previ, ACORDA: 
Primer. Sotmetre a informació pública el document “Modificació puntual 

del PGOU en l'àmbit del col·legi públic Gozalbes Vera”, per un període d'un 
mes, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial 
d'àmplia difusió en la localitat. Durant aquest termini, aquest document es 
depositarà en les dependències municipals per a la seua consulta pública. 

Segon. Donar compte de l’acord a l'arquitecte municipal i al regidor 
delegat d'Obres i Urbanisme. 

 
 6é. RESOLUCIONS D'ALCALDIA 
 

En compliment del que preceptua el vigent Reglament d'organització,  
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, 
en l'article 53-1, en relació amb el 42, a l'efecte de control i fiscalització 
previstos en l'article 22-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, es va donar compte en 
la sessió plenària de les següents resolucions de l’alcalde-president: 

Números del 1098 al 1146 (corresponent a la segona quinzena del mes 
de desembre de 2007) i de l'1 al 66 (corresponent al mes de gener de 2008). 

  
De tot això, queda el Ple assabentat. 
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 7é.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 7é.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
PER A L'ANUL·LACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA ZONA BLAVA EN ELS 
CARRERS HORT DE l'ALMÚNIA, ABEN HAZAN I ESCULTOR ESTEVE 

 
Prèvia la declaració d'urgència que han adoptat per unanimitat els 

presents, que constitueixen majoria absoluta del número legal dels membres 
que integren la corporació de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del 
vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, de 28 de novembre de 1986, es  passa a tractar el següent assumpte no 
inclòs en l'Ordre del Dia. 
 

S'obri el debat amb la lectura de la moció per part de Roger Cerdà 
Boluda,  regidor del grup municipal socialista, presentada el 8 de febrer de 
2008, registre d'entrada número 3749, del següent tenor literal: 
 
“Exposició de motius 
 
 El passat 29 d'octubre de 2007 la Junta de Govern de l'Ajuntament de 
Xàtiva va aprovar l'ampliació de la zona blava en tres nous carrers de la ciutat, 
concretament, Hort de l'Almúnia, Aben Hazan i Escultor Esteve. Aquesta 
mesura va ser el resultat d’una reclamació de l'empresa concessionària del 
servei de l'ORA, en la que s'argumentava que patia una disminució de 210 
places respecte de les places adjudicades en el Plec de condicions les quals 
eren un total de 890, que representaven una minoració del 23'59 % respecte de 
les places adjudicades. En aquesta reclamació, es va sol·licitar la restitució d'un 
total de 235 places com a compensació per la disminució patida. 
 A la vista d'aquesta sol·licitud la Policia Local va fer un estudi el respecte 
de les places ocupades i va concloure que el nombre de places perdudes 
realment era de 154, la qual cosa suposava un 17'30 % respecte de les places 
adjudicades en el Plec de condicions. El regidor responsable en la matèria va 
proposar l'ampliació de 151 places com a compensació a l'empresa 
concessionària, i va ampliar la zona blava als carrers abans esmentats. 
Finalment la proposta del regidor va ser aprovada per la Junta de Govern de 
l'Ajuntament de Xàtiva. 
 A la vista d'aquests fets i després de les diverses queixes veïnals, el 
nostre grup  municipal  va fer un estudi  respecte de la normativa aplicable en 
aquest cas concret. 
 Així, segons el que marca l'Ordenança reguladora de l'establiment limitat 
de vehicles en la via pública, aprovada pel Ple de 3 de juliol de 1997 en el 
segon article: “L'alcaldia ha d’establir les zones que a aquest efecte es destinen 
i les limitacions aplicables, i pot suprimir o alterar temporalment el nombre de 
places d'establiment limitat en aquelles zones en què, per raons d'interés 
públic, es considere necessari”. 
  A més l'article 17.1.2 del Plec de clàusules administratives particular que 
han de regir en el concurs per a l'adjudicació de la concessió  de la gestió del 
servei públic de regulació d'aparcaments en la via pública (ORA) mitjançant 
expenedors de tiquets que reproduïm a continuació, fa referència a les mesures 
que s’han de portar a terme quan es produeix una disminució en les places 
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d'aparcament de què fa ús l'empresa concessionària. En aquesta normativa es 
consideren tres casos diferents: 
 

a) Si es presenta un increment o una disminució inferior al 10% de les 
places d'aparcament, l'adjudicatari ha d'acceptar l'alteració sense dret 
a rebre cap compensació o cap indemnització. 

 
b) Si es presenta una variació superior al 10% de les places licitades 

però inferior al 20% d’aquestes, l'adjudicatari l’ha d’admetre sense 
perjudici que la minoració de les places es justifique de manera 
automàtica i proporcional la minoració de cànon que cal abonar. 

 
c) Si es representa una variació superior al 20%, l'adjudicatari pot optar 

entre el que disposa l'apartat b) o la resolució del contracte. 
 

Per aquesta raó presentem al ple el següent: 
 
Proposta d'acord 
 

1. Anul·lar l'ampliació de la zona blava aprovada per la Junta de Govern 
en data 29 d'octubre de 2007 que afecta els carrers Hort de 
l'Almúnia, Aben Hazan i Escultor Esteve, atès que no s'ajusta al que 
marca el Plec de clàusules administratives en el cas que tinga lloc 
una minoració del nombre de places de què disposa l'empresa 
concessionària. 

2. Complir amb el que marca el Plec de clàusules administratives del 
concurs pel qual s'adjudica el servei de l'ORA en l'article 17.1.2 
apartat b) en el que s'especifica que quan la minoració entre el 
nombre de places licitades i reals entre el 10% i el 20%, en aquest 
cas és el 17'30% segons l'informe tècnic, s’ha de disminuir 
automàticament i proporcionalment el cànon que ha de pagar 
l'empresa concessionària”. 

 
El regidor que signa la moció explica que l'Alcaldia té potestat tant per a 
compensar econòmicament a l'empresa amb alteració del cànon com per a fer-
ho amb la reequilibració el nombre de places mitjançant la modificació del 
contracte; demana que es reconega l'error que ha suposat optar per la segona 
de les possibilitats i, amb això, que es reduïsca  el cànon i que no es compense 
amb noves places; considera evident que s'ha desvirtuat el concepte de la zona 
blava en portar-la de la zona comercial, necessitada rotació, a zona residència. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que 
l'assumpte és urgent i cal prendre mesures com més prompte millor; que 
resulta necessari fer una distinció entre la legalitat de la mesura i la  moralitat 
d’aquesta; que l'opció materialitzada per l'Ajuntament vulnera la finalitat de 
l'ORA que té sentit en una zona comercial i no en una zona residencial; que els 
horaris del servei no quadren amb els horaris comercials; manifesta que, de 
nou, els interessos de les empreses estan per damunt dels interessos dels 
ciutadans; finalment, qüestiona que, en la pràctica, hi haja hàbit una minoració 
de places. 
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 A continuació intervé José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de 
Seguretat Ciutadana, aclareix que es tracta d'una modificació del contracte i no 
d'una ampliació; que des del punt de vista de legalitat no hi ha cap reprotxe, 
consten tots els informes tècnics, econòmics i jurídics; que la pròpia associació 
d'empresaris evidencia que el creixement de la ciutat va cap al carrer de la 
Reina i cap al carrer de Tres Molins, que no es pot girar la cara al comerç al 
comerç i als clients que vénen de fora de Xàtiva; que s'han creat 1.626 plaça 
d'aparcament en aqueixa zona; que els preus de l'ORA en Xàtiva són ajustats 
si se'ls compara amb els d'altres poblacions; no és una actitud responsable la 
de mobilitzar la gent. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, manifesta que l'Ordenança de les terrasses 
explicita  que després d'octubre no pot ocupar-se la via pública amb taules i 
cadires, mentre que la realitat és tot el contrari; insta al regidor de Seguretat 
Ciutadana a què evite les al·lusions personals en relació amb l'ús de terrasses; 
reitera que l'horari comercial comença a les 10 hores mentre que l'ORA ho fa a 
les 9; considera que el més convenient seria reduir el cànon per no ampliar les 
places. 
 Roger Cerdà Boluda, manifesta que aquesta ampliació es porta a terme 
perquè ho sol·licita el concessionari; explica que el seu grup no abandera la 
mobilització si no que ho fan els propis veïns agreujats per la mesura.  
 L’alcalde-president manifesta que no es tracta de reduir el cànon sinó del 
convenciment que Xàtiva necessita creixement comercial; que el Partit 
Socialista en 1992 va aprovar l'ORA en contra dels veïns; considera que la 
mesura d'ajustar l'horari al comercial pot ser una bona mesura i es compromet 
a estudiar-la; reitera que el Partit Popular ha fet places d'aparcament que es 
poden pagar en 20 anys, de les quals encara hi ha pendents d'adjudicació; 
resumeix la qüestió en el que considera necessari per al creixement comercial 
de la ciutat. 
 Roger Cerdà Boluda, manifesta que en altres zones de creixement de 
l'ORA no s'han fet places d'aparcament i que, al final, tot parteix d'una  petició 
de l'empresa concessionària que és acceptada i a la que es busquen múltiples 
justificacions posteriors. 
 
 L’alcalde-president acaba el torn d'intervencions manifestant que en 
l'Ajuntament es defenen els interessos de tot el món; s'ofereix a intervenir amb 
l'empresa per a ajustar els horaris, i també per oferir places de les promogudes 
per  Proexa SA i a estudiar la tramitació i l’adjudicació de targetes als residents. 
 

Amb la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per dotze vots en contra (el vot de 
l’alcalde-president i els onze vots dels regidors presents del grup municipal 
popular), i huit vots a favor (els sis vots dels regidors presents del grup 
municipal socialista i els dos vots de  les regidores del grup municipal bloc) i 
cap abstenció, ACORDA: 
 Únic.  Desestimar  la moció presentada per Roger Cerdà Boluda, del 
grup municipal socialista, sobre l'anul·lació de l'ampliació de la zona blava en 
els carrers Hort de l'Almúnia, Aben Hazan  i Escultor Esteve. 
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 7é.2. MOCIÓ IN VOCE QUE REALITZA ROGER CERDÀ BOLUDA, 
SOBRE LA PRÒXIMA CELEBRACIÓ EL DIA 12 DE FEBRER DELS 70 ANYS 
DEL BOMBARDEIG DE LA CIUTAT 
 
 Roger Cerdà Boluda proposa, degut a la proximitat de la celebració dels 
70 anys del bombardeig de la ciutat, la creació d'una comissió conformada pels 
distints grups polítics en el consistori, a fi d'organitzar els actes commemoratius 
d’aquest fet històric. 
 Cristina Mª Suñer Tormo, manifesta estar a favor de la moció. 
 L’alcalde-president considera que no és urgent i que ha de dictaminar-se 
prèviament per comissió informativa. 
 
 A les 13 hores i 40 minuts la regidora Mª José Masip Sanchis, s'absenta 
de la sessió. 
 

Amb la qual cosa, l'Ajuntament Ple, per dotze vots en contra (el vot de 
alcalde-president i els onze vots dels regidors presents del grup municipal 
popular), i huit vots a favor (els sis vots dels regidors presents del grup 
municipal socialista i els dos vots de  les regidores del grup municipal bloc) i 
cap abstenció, ACORDA: 
 Únic. No declarar la urgència i, en conseqüència, no tractar sobre el fons 
de l'assumpte referit a la moció in voce presentada per Roger Cerdà Boluda, 
del grup municipal socialista, sobre la celebració dels 70 anys del bombardeig 
de la ciutat. 
 
 8é. PRECS I PREGUNTES 
 
 Es van formular els següents precs i preguntes: 
 
• Marisa Molina Devesa, pregunta a la regidora Yolanda E. Sipán Sarrión 

sobre les gestions realitzades per a guàrdies mèdiques que va citar en el 
ple del 4 de gener del 2008 en tractar sobre les Ciutats Saludables. 

 
Yolanda E. Sipán Sarrión explica que s'estan realitzant gestions amb la 
Conselleria per a pediatria i altres especialitats. 

 
• Marisa Molina Devesa, pregunta a Vicente Parra Sisternes sobre l'ampliació 

del termini de la convocatòria d'ajudes per a la pintura de les façanes. 
 

Vicente Parra Sisternes, contesta que no hi ha data fixa, s'ha sol·licitat a la 
Conselleria per requeriment dels pintors. 

 
Marisa Molina Devesa, pregunta quan es pagaran les ajudes. 
 
L’alcalde respon que quan es presenten les factures i aclareix que en 
aquesta edició les pagarà Proexa. 
 

• Marisa Molina recorda que es va aprovar elevar al Consorci de les 
comarques centrals que convocarà la seua constitució. 

 

 25



L’alcalde respon  que contestarà. 
 
• Marisa Molina Devesa pregunta perquè per a l'obtenció d'informació en 

l'expedient de la Plaça de Bous ha hagut de copiar a mà. 
 

L’alcalde diu que l'Ajuntament dicta normes i les aplica per igual i  per a tots. 
 

• Cristina Mª Suñer Tormo pregunta a l’alcalde si també ell ha hagut de copiar 
el plec de l'ORA a mà. 

 
L’alcalde respon que l’alcalde disposa de l'expedient original. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo pregunta a José Antonio Vidal Piquer, regidor 

delegat de Recursos Humans si en la futura aprovació de la RPT està 
prevista la compatibilitat de l'arquitecte. 

 
José Antonio Vidal Piquer, respon que contestarà en la pròxima sessió. 

 
• Cristina Mª Suñer Tormo pregunta a Mª Emilia Soro Perona, regidora 

delegada de turisme sobre el número de persones que van estar a Fitur 
amb la comitiva municipal, on es van allotjar, tots els dies que van ser i qual 
va ser la despesa total. 

 
Mª Emilia Soro Perona contesta que respondrà en la Comissió. 
 
Cristina Mª Suñer Tormo  manifesta que la contestació ha de produir-se en 
seu plenària. 

 
• Mª Consuelo Angulo Luna,  pregunta a Ramón Vila Gisbert, regidor delegat 

d'educació, sobre la situació del bidell del col·legi Pla de la Mesquita, donat 
el poc espai que es té i la falta de recursos. 

 
Ramón Vila Gisbert respon que allí fa anys que no viu el bidell; que es tracta 
d'un centre comarcal i que la reparació s'ha sol·licitat a la Conselleria 
perquè no és just que la pague només Xàtiva. 
 

• Rafael Llorens Gosalbez, pregunta què ocorre amb el supermercat Consum 
que estava previst ubicara en el Centre Comercial Plaza Mayor. 

 
L’alcalde explica que les normes del PGOU limiten a 2.500 m2 la 
implantació de noves superfícies comercials i que considera que no ha de 
modificar-se el PGOU per a  protegir el comerç; que aquesta firma 
empresarial disposa en aquests moments de dues llicències per a dos 
centres que manté oberts i que pretenen traslladar-los; en tot cas, si obrin 
un nou centre comercial sense les pertinents autoritzacions municipals serà 
sota la seua responsabilitat. 

 
• Rafael Llorens Gosalbez sol·licita el clos dels solars de Bola I i Bola II, que 

són municipals, atès que hi ha restes arqueològiques; prega que s'adopten 
mesures. 
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• Rafael Llorens Gosalbez diu que Bola I i Bola II es van rebre urbanitzacions 

condicionades i hi ha desperfectes importants. 
 

Vicente Parra Sisternes respon que una part de les al·lusions formulades no 
integren aquests sectors sinó que correspon al carrer d’Argenteria. 

 
• Rafael Llorens Gosalbez pregunta què ocorre amb la  resta de blocs del 

Barri del Carme. 
 

Vicente Parra Sisternes contesta que el primer bloc es va acabar fa un mes 
i que el criteri municipal és anar bloc a bloc per evitar el caos; que les 
mesures urgents estan adoptades. 
 
 

Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  catorze  hores i deu   
minuts alça la sessió.  D'això s'estén la aquesta acta que, amb el vistiplau 
de l’alcalde-president, autoritze amb la meua signatura, com a secretària 
que en done fe. 
 
            VIST I PLAU: 
       L'ALCALDE,                                           EL VICESECRETARI 

EN FUNCIONS DE SECRETARI, 
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