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A  la Ciutat de Xàtiva, a les dotze hores i deu minuts del dia set d'abril de dos mil 
huit, es reuneixen en el 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 celebrar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament convocada. 

 
La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que actua a 
més com a fedetària. 

 
Falta a la sessió la regidora M. Isabel Molina Devesa, a qui el Sr. Alcalde considera 
excusada. 

 
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 NÚM. 3, DEL 7 DE MARÇ DE 
2008 
 

De conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 91 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, el senyor alcalde president pregunta si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació  a l'acta de la sessió anterior, que ha 
estat distribuïda junt amb la convocatòria de la present sessió. 

No havent-se formulat cap objecció, per unanimitat dels senyors present és 
aprovada l'acta de referència, corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7 
de març de 2008. 
 
 2n. EXP. NÚM. 329/2008, SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN EL CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS 
 
 El secretari procedeix a donar compte de la proposta del Sr. Alcalde-
President, de 2 d'abril de 2008, sobre designació de representants municipals en el 
Consorci de les comarques centrals, amb el següent tenor literal: 

“Donat compte dels antecedents que es troben en poder de l'expedient en 
què l'Ajuntament de Xàtiva és membre del Consorci de les comarques centrals.  

Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 27 de maig de 2007  i 
havent-se procedit el dia 16 de juny últim a la constitució de la nova corporació 
Local. En virtut del que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i en l'article 122 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

Per la present propose al Ple nomenar com a representant del Consorci de 
les comarques centrals Alfonso Rus Terol i com a suplent Marco Antonio Sanchis 
Fernández”. 

Obert el torn d'intervencions Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal 
Bloc, manifesta que s'abstindrà; considera que s'haguera hagut de consensuar i  
proposar un membre del Consostorio amb menys ocupacions públiques que el Sr. 
Alcalde. 
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Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista diu que el vot serà en 
contra; motiva que el Sr. Alcalde té un excés d'acumulació de càrrecs i que es troba 
sobresaturat, per la qual cosa deuria ser un regidor amb major disponibilitat; 
proposa que Marco Antonio Sanchis Fernández siga titular en compte de suplent. 

El Sr. Alcalde-President acaba el debat manifestant que no canvia la seua 
proposta perquè entén que l'acumulació de càrrecs és censurable quan no s'arriba a 
tot; manifesta que l'alcalde de Xàtiva és el president actual de les comarques 
centrals i deu servir de frontissa a què s'incorporen de nou; diu que no es tornarà a 
presentar president però que mentre ha de ser ell qui oficie la renovació del 
Consorci i que, a posteriori proposarà la substitució del representant municipal; 
recorda que, en data de hui, de 47 membres només 12 han escollit els seus 
representants pel que és necessari implicar els sectors que conformen les 
comarques centrals. 

L'Ajuntament en Ple per dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular), cap vot en contra i huit 
abstencions (les set abstencions dels regidors del grup municipal socialista i 
l'abstenció de la regidora present del grup municipal Bloc), ACORDA: 

Primer. Aprovar la proposta realitzada pel Sr. Alcalde-President i nomenar 
com a representant del Consorci de les comarques centrals Alfonso Rus Terol i com 
a suplent Marco Antonio Sanchis Fernández”. 
 Segon. Notificar el present acord al president de les comarques centrals i als 
interessats. 
 
 3r. EXP. NÚM. 284/2007, SOBRE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA 
CIUTAT AL PINTOR XATIVI JUAN FRANCÉS GANDIA I ASSIGNACIÓ DEL 
TOPÒNIM A VIA PÚBLICA 
 
 Vist l'acord plenari de data 1 de març de 2007, en què s’aprova la inclusió en 
el llistat de carrers de Xàtiva, la del pintor xativí Juan Francés Gandia, a proposta de 
Juana Díaz Parra i l'acord plenari de 3 de maig de 2007, en el qual es va aprovar 
instruir l'expedient per a la concessió de la medalla de la Ciutat a aquest pintor, a fi 
de premiar els especials mereixements per la seua trajectòria artística, tant a Xàtiva 
com a nivell nacional i internacional. 

Atés que, l'expedient per a la concessió de la medalla de la Ciutat, ha sigut 
tramitat conforme al Reglament Especial de Concessió d'Honors i Distincions de 
l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, aprovat pel Ple de data 12 de gener de 1983, en 
concret el procediment disposat en els articles del 3 a l'11. 

Vistos els informes i la documentació que es troba en poder de l'expedient pel 
qual resulten provats els fets al·legats per la impulsora del mateix Juana Díaz Parra. 

Vista la diligència de Secretaria en què consta que va ser exposat al públic en 
el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, pel terme de 15 dies, transcorregut el qual no 
es van presentar reclamacions ni objeccions a la referida proposta. 

Donat compte de l'informe emés el 13 de març de 2008, per la directora de 
l'Àrea Sociocultural i instructora de l'expedient, en què informa que tramitat 
l'expedient d'acord amb la reglamentació local vigent en la matèria, procedeix 
l'aprovació de l'acord de CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA CIUTAT AL 
PINTOR XATIVÍ JUAN FRANCÉS GANDIA, en sessió plenària, havent d'adoptar-se 
conforme a l'article 11 del Reglament d'Honors i Distincions, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres. 
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 Vist el dictamen emés unànimament per la Comissió Municipal Informativa 
Permanent Sociocultural, el passat 14 de març de 2008, en què proposa la 
concessió de la medalla de la Ciutat al PINTOR XATIVÍ JUAN FRANCÉS GANDIA, 
a fi de premiar els especials mereixements per la seua trajectòria artística, tant a 
Xàtiva com a nivell nacional i internacional. 

Atés que posteriorment, en data 2 d'abril de 2008, pel regidor delegat 
d'Urbanisme, aprofitant l'acte de concessió de la medalla de la Ciutat, es proposa 
designar la denominació “CARRER PINTOR JUAN FRANCÉS GANDIA” (ja 
aprovada en el Ple d'1 de març de 2007) de la via de nova creació en el Sector 
Residencial R-2 Mesquita, concretament la prolongació de l'avinguda de Selgas, 
segons es detalla en el pla que s'incorpora a l'expedient. Tot això per tractar-se d'un 
personatge de Xàtiva que, mitjançant l'Art de la Pintura, ha obtingut el 
reconeixement, tant a nivell nacional com internacional, pels seus mèrits i vàlua. 

Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal Bloc, manifesta estar a favor. 
Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, considera que és de 

justícia que la Ciutat reconega els seus artistes i Juan Francés ho és. 
El Sr. Alcalde-President pren la paraula per a felicitar el beneficiari i donar les 

gràcies a la impulsora de l'expedient; diu que l'Ajuntament sempre és sensible a 
aquestes iniciatives; és un reconeixement a un personatge il·lustre de la ciutat; 
proposa la realització d'un acte d'imposició de la medalla i el descobriment de la 
placa a l'avinguda del Pintor Juan Francés. 

 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels senyors presents ACORDA: 
Primer. Aprovar la denominació “CARRER PINTOR JUAN FRANCÉS 

GANDIA” de la via de nova creació en el Sector Residencial R-2 Mesquita, 
concretament la prolongació de l'avinguda de Selgas, segons es detalla en el plànol 
que s'incorpora a l'expedient. 

Segon. Aprovar la concessió de la medalla de la Ciutat al pintor xativí Juan 
Francés Gandia, a fi de premiar els especials mereixements per la seua trajectòria 
artística, tant a Xàtiva com a nivell nacional i internacional. 

Tercer. Que el Departament de Protocol d'aquest Ajuntament procedisca a 
formalitzar la imposició de la medalla de la Ciutat al senyor Juan Francés Gandia, en 
un acte públic programat prèviament. 
 Quart. Notificar el present acord a Juan Francés Gandia,  a Juana Díaz Parra 
(impulsora de l'expedient), a les administracions públiques interessades i a les 
entitats, empreses i organismes que puguen resultar afectats (en particular: Correus, 
Cadastre i Registre de la Propietat) i comunicar-lo a la regidora delegada de Cultura, 
al regidor delegat de Protolo, regidor d'Urbanisme, al Departament de Protocol i als 
diversos departaments municipals (en particular: Policia Local, Estadística – Padró 
d'Habitants, IBI-Urbana, Urbanisme, etc.), als efectes oportuns. 
 

4t. EXP. NÚM. 322/2008 CESSIÓ GRATUÏTA A LA GENERALITAT 
VALENCIANA, CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
D'UNA PARCEL·LA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PALAU DE JUSTÍCIA 

 
El secretari explica la necessitat de votar la ratificació de la inclusió del 

present punt en l'ordre del dia, per tractar-se d'un expedient no dictaminat 
prèviament per Comissió Informativa. 
 Cristina M. Suñer Tormo, portaveu del grup municipal Bloc, manifesta estar a 
favor de la ratificació. 
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Roger Cerdá Boluda, portaveu del grup municipal socialista, manifesta estar 
en contra per entendre que l'assumpte perfectament va poder ser tractat en 
Comissió Informativa. 
 I l'Ajuntament en Ple, per tretze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President, 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular i el vot de la regidora present 
del grup municipal bloc), set vots en contra (els set vots dels regidors del grup 
municipal socialista) i cap abstenció, aprova ratificar la inclusió del present assumpte 
en l'ordre del dia, havent de donar compte del mateix a la Comissió Informativa de 
Foment. 
 I vist que amb data 1 d'abril de 2008 i registre d'entrada núm. 8122, es va 
presentar, per part de  la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, escrit 
en el qual se'ns comunicava que s'està tramitant expedient per a dur a terme la 
construcció d'un nou Palau de la Justícia en la nostra localitat. 

 Vist l'informe de la Vicesecretaria de data 2 d'abril de 2008, la legislació 
aplicable i el procediment que s'ha de seguir. 
 Vist el certificat de l'Inventari de Béns Municipal de data 2 d'abril de 2008, 
referit a la parcel·la núm.57, TD-103 del sector R-3 Palasiet, qualificada en el PGOU 
com dotacional públic, qualificada com equipament assistencial, amb una superfície 
de 2.028,87 m2 i adscrita a la construcció del nou Palau de Justícia. 
  
 Obri el torn d'intervencions per a tractar el fons de l'assumpte Cristina M. 
Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que el funcionament de la 
Conselleria d'Administracions Públiques és molt deficient, que es necessita un canvi 
urgent, que haguera preferit que la inversió es realitzara al Palau d'Alarcón amb el 
doble objectiu d'habilitar un espai funcional per a l'Administració de Justícia i, al seu 
torn, revitalitzar el  Nucli Antic de Xàtiva. 
 Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta que el seu grup 
sempre ha volgut que la ciutat de la Justícia estiguera en el Nucli Històric ja que 
considera que és una forma de revitalitzar-lo, considera que traslladar-lo als afores 
és un error; que el Palau d'Alarcón està en precari perquè l'administració del partit 
popular mai inverteix en conservació d'edificis històrics; aposta per mantindre l'edifici 
i, en tot cas, que es vaja ampliant adquirint immobles limítrofs. 
 El Sr. Alcalde-President diu que en uns anys s'ha passat de 2 a 4 jutjats; que 
l'actual Palau servirà de seu Comarcal als jutjats de Pau; que la Conselleria precisa 
d'un espai que li permeta albergar fins a huit jutjats; acaba la seua intervenció 
manifestant que es congratula d'una gran notícia per a la ciutat que costat ha molta 
feina.  
 
 L'Ajuntament en Ple, per  dotze vots a favor (el vot del Sr. Alcalde-President i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular) un vot en contra (el vot de la 
regidora present del grup municipal Bloc) i set abstencions (les set abstencions dels 
regidors del grup municipal socialista), ACORDA: 
 Primer. Aprovar la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques), prèvia tramitació del corresponent expedient 
administratiu i la resolució de les al·legacions que pogueren formular-se, de la 
parcel·la núm. 57,  TD-103 del sector R-3 Palasiet, qualificada en el PGOU com 
dotacional públic, qualificada com equipament assistencial, amb una superfície de 
2.028,87 m2 i adscrita a la construcció del nou Palau de Justícia.      
 Aquesta parcel·la és propietat de l'Ajuntament de Xàtiva, amb la qualificació 
de Bé de Domini Públic, adquirida com a conseqüència de la reparcel·lació del 
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sector R-3 Palasiet, segons consta en la certificació administrativa de data 3 de 
març de 2005, inscrita al Registre de Propietat de Xàtiva, Tom 1162, Llibre 454, Foli 
92, Finca 32.935. 
 Segon. Que els Serveis Tècnics municipals emeten un informe en relació 
amb les característiques del bé immoble a cedir, la seua valoració i la seua inclusió 
en algun Pla d'ordenació. 
 Tercer. Assumir el compromís de dotar la parcel·la: 
 a) dels serveis urbanístics que falten per executar. 
  b) Eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el 
normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobriren amb 
posterioritat. 
  c) Adoptar els projectes necessaris per a la urbanització. 
 
  Quart.  Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la corresponent 
escriptura pública de cessió gratuïta i la realització de totes aquelles actuacions que 
foren necessàries en l'execució del present acord. 
  Cinqué.  Remetre certificació del present a la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques.  
 Sisé. Comunicar el present acord al regidor de Gestió Patrimonial  i al 
Departament d'Inventari als efectes pertinents.  

 
 5é. 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 dóna compte en la sessió plenària de 
les següents Resolucions del Sr. Alcalde president: 

Números del 136 al 180 (corresponent al mes de març de 2008) 
  
De tot això, queda el Ple assabentat. 

 
 6é- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 No es tracten assumptes fora de l'ordre del dia. 
 
 7é. PRECS I PREGUNTES 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes: 
 

• Cristina M. Suñer Tormo manifesta que no formularà cap pregunta. 
 
• Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista es dirigeix al regidor 

delegat d'Esports, Jorge Herrero Montagud per a preguntar-li per la Ciutat 
de l'Esport. 

 
Jorge Herrero Montagud respon que es va a signar immediatament l'acta 
de replantejament; que la reubicació de les escoles esportives i col·lectius 
està adoptada; que el projecte de gestió de la Ciutat de l'Esport està en 
estudi. 
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• M. Consuelo Angulo Luna, pregunta a Yolanda Esperanza Sipan Sarrión, 

regidora delegada de Promoció Humana si s'ha tornat a produir el 
desallotjament del carrer Corretgeria. 

 
Yolanda E. Sipan contesta que  el desallotjament voluntari va ser el 6 de 
gener, es va produir un reallotjament al febrer i s'ha obtingut ordre judicial 
per a procedir novament al desallotjament per al 10 d'abril; diu que l'amo 
no està actuant correctament el que lentifica l'actuació municipal. 

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

d'Educació, per la periodicitat amb què es convoca el Consell Escolar  
Municipal i afirma que hi ha diversos assumptes pendents. 

 
Ramón Vila Gisbert explica que s'ha convocat Consell dimecres que ve en 
què es tractarà temes pendents; respecte al de les guarderies de 0 a 3 
anys manifesta que la seua posició continua sent la mateixa que ha sigut 
sempre i que ha manifestat en  reiterades ocasions davant del Consell; 
respecte de la EPA explica que durant 10 anys del partit socialista va estar 
abandonada i que en els últims anys del partit popular s'ha alçat un edifici 
que ha passat de 800 m2 a 4.000 m2; diu que durant tot aquest temps 
s'ha estat creant un ambient de confusió i crispació i acaba afirmant que la 
previsió és que al setembre estiga en ús el nou edifici. 

 
• M. Consuelo Angulo Luna, pregunta novament a Ramón Vila Gisbert, per 

què no es doten els col·legis de conserges. 
 

Ramón Vila respon que s'estan invertint més de 30  milions d'euros en 
educació a Xàtiva. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, prega al regidor Vicente Parra Sisternes, delegat 

d'obres i urbanisme que el PRI de la Paperera Sant Jordi  torne a tractar-
se en Comissió Informativa per a analitzar-lo degudament. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, es dirigeix al Sr. Alcalde per a manifestar-li la 

seua estranyesa pel fet que no s'haja portat a Ple el Conveni sobre riscos 
de despreniments del Castell. 

 
El Sr. Alcalde respon que la competència del Ple està delegada en la 
Junta de Govern Local  i fa 15 dies que es va aprovar. 

 
• Rafael Llorens Gosálbez, prega al Sr. Alcalde que se li facilite informe de 

l’arquitecte sobre la plaça de bous i prega que es legalitze el recinte. 
 

• Roger Cerdá Boluda, pregunta a M. José Pla Casanova, regidora 
delegada de Cultura per què està tancada l'ermita del Sant Feliu. 

 
M. José Pla contesta que s'estan retirant peces de la Llum de les Imatges i 
Sant Feliu segurament estarà entre ells però que de totes maneres ho 
esbrinarà i contestarà. 
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• Roger Cerdá Boluda, pregunta a M. Emilia Soro Perona, regidora de 

Turisme qui va acompanyar els alumnes  del Taller d'Ocupació a la Fira de 
Turisme. 

 
M. Emilia Soro Perona explica que les persones que presten serveis en 
les fires són els professors i responsables del Taller d'Ocupació i es fa així 
a suggeriment del SERVEF. 

 
• Roger Cerdá Boluda, pregunta al Sr. Alcalde sobre les declaracions fetes 

en relació a la rehabilitació de l'ermita del Puig i com està la valoració de 
les obres i la seua solució tècnica. 

 
El Sr. Alcalde contesta que no té coneixement de les solucions 
constructives  i el seu cost; manifesta que es va paralitzar la rehabilitació 
per denúncia del Sr. Ortolá i del Sr. Llorens; que s'escometrà quan es 
puga; que hi ha una subvenció de 40.000 € de la Diputació pendent ja que 
sense accessos no hi ha possibilitat material d'actuar; que mai cap altre 
govern havia actuat al Puig. 
 
Rafael Llorens Gosálbez, aclareix que va presentar una denúncia per 
atemptat mediambiental perquè s'estava  cometent una  atrocitat; diu que 
no va recórrer la interlocutòria d'arxiu perquè  busca una solució. 
 
Roger Cerdá Boluda, diu que desitja un compromís real perquè en eixe 
mandat s'actue al Puig. 

 
• Roger Cerdá Boluda, reitera les seues preguntes anteriors al Sr. Alcalde 

sobre la seua decisió de constituir una comissió commemorativa del 
Bombardeig de Xàtiva. 

 
El Sr. Alcalde manifesta que la seua decisió és contrària a la creació de 
cap comissió per part de l'Ajuntament. 

    
Complit l'objecte de l'acte, la Presidència a les  tretze  hores i quinze   minuts 
alça la sessió.  D'això s'estén la present acta que, amb el vistiplau del Sr. 
Alcalde-President, autoritze amb la meua signatura, com a secretari que done 
fe. 
 
            VIST I PLAU: 
      L'ALCALDE,                                                      EL VICESECRETARI, 

     EN FUNCIONS DE SECRETARI, 
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