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A  la Ciutat de Xàtiva, a les 12 hores i 5 minuts del dia 8 d’agost 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 realitzar en única convocatòria la sessió ordinària prèviament 
convocada. 

 
La corporació està assistida pel vicesecretari, en funcions de secretari, que 
actua a més com a fedetari. 
 
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 7, DEL 4 DE 
JULIOL DE 2008 
 
 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, el senyor alcalde-president pregunta si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació de l’acta de la sessió anterior, 
distribuïda juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, 
 
 La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que 
el seu vot serà en contra pels motius reiterats; considera que cal aplicar-se la 
legalitat, ja que una acta en castellà no respon a la realitat; recorda que va 
sol·licitar que les comunicacions es feren en valencià i continuen fent-se en 
castellà; torna a demanar que es complisca la llei, no vol actes duplicades; 
considera que la tècnic de Política Lingüística no s’hauria de dedicar a la 
traducció d’actes, la funció dels regidors és que els treballadors facen les actes 
en valencià. 
 El Sr. alcalde requereix a la Secretaria que les actes es facen en 
valencià. 
 Continua la seua intervenció la Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup 
municipal Bloc, que manifesta la seua discrepància amb la literalitat amb la qual 
l’acta recull la intervenció del Sr. alcalde pel que fa a les obres de l’autovia 
Albacete- València, en relació amb la moderació amb la qual es tracten els 
grups de l’oposició; pel que fa a les seues intervencions, concretament la que 
consta en la pàgina 9, aclareix que no tenia cap inconvenient en què es 
publiquen en la Web les dades de caràcter econòmic, sempre que es respecten 
determinades dades personals i familiars; també en la mateixa pàgina 9 de 
l’esborrany, aquesta vegada referent a la intervenció de la senyora Molina 
Devesa, matisa que aquesta es va expressar en sentit de pregar que els 
assumptes que conformen l’ordre del Ple es puguen conéixer i preparar-se a,b 
caràcter previ a la realització de les sessions. 
 
I sense que es formulen més intervencions, l’Ajuntament Ple, per dènou vots a 
favor (el vot del Sr. alcalde-president, els onze vots dels regidors del grup 
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municipal popular, els set vots dels regidors  del grup municipal socialista), dos 
vots en contra (els vots de les dues regidores del grup municipal bloc) i cap 
abstenció, aprova l’acta de referència, corresponent a la sessió ordinària 
realitzada el dia 4 de juliol de 2008. 
 
 2n. SOBRE LA DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 
NÚMERO 529, SOBRE “L’ABSÈNCIA DE LA LOCALITAT I DELEGACIONS 
DE LES  FUNCIONS D'ALCALDE EN EL PRIMER TINENT D'ALCALDE, SR. 
VICENTE PARRA SISTERNES” 
 
 El Sr. secretari dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 529, 
sobre “L’absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde en el 
primer tinent d'alcalde, Sr. Vicente Parra Sisternes”, amb el següent tenor 
literal: 
 “He d'absentar-me de la localitat, des del dia 1 fins al 5 d'agost de 2008, 
ambdós inclusivament, per motius personals, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 21-3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, de 
2 d'abril de 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  1 fins al 5 d'agost de 
2008,  en el 1r. tinent d'alcalde, Sr. Vicente Parra Sisternes, perquè realitze les 
funcions d'alcalde. 
 Segon. La delegació de què es tracta, té efectes durant aquest dia, 
sense perjudici de la preceptiva publicació d'aquest Decret en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 Tercer. Comunicar aquesta Resolució als membres de la corporació i als 
departaments municipals interessats i donar compte al Ple de l'Ajuntament en 
la primera sessió que es realitze”. 
 
 L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
 Únic. Quedar assabentat de la Resolució número 529, de 30 de juliol de 
2008, sobre l’absència de la localitat i delegació de les funcions d'alcalde en el 
primer tinent d'alcalde Sr. Vicente Parra Sisternes. 

 
3r. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS NO RECUPERABLES 

PER A L'ANY 2009 
 
Donat compte de l'escrit de la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball de 

la Generalitat Valenciana, en el qual se sol·licita que es determinen per aquest 
Ajuntament les dues festes de caràcter local no recuperables per a l'any que ve 
2009, amb la finalitat d'elaborar el calendari laboral de la província. 

Atès que les dues festes que se celebren en aquest  municipi, els dies 
1 d'agost dissabte i 5 d'agost dimecres amb caràcter de festes locals, no 
coincideixen en dies festius. 

Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent de règim interior 
i seguretat, de 9 de juliol de 2008. 

L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Declarar que les dues festes locals no recuperables seran en 

aquesta Ciutat per al pròxim exercici 2009, corresponents als dies 1 d'agost 
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dissabte, festivitat de Sant Fèlix i  5 d'agost dimecres, festivitat de la Mare de 
Déu de les Neus. 

Segon. Remetre una còpia certificada d’aquest acord a la Direcció 
Territorial d'Ocupació i Treball i donar-ne compte a l'Associació d'Empresaris de 
Xàtiva. 

 
4t. EXP. NÚM. 137/2006, ACCEPTACIÓ DEL SR. ALCALDE PER AL 

NOMENAMENT COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA “LA LLUM DE LES IMATGES” 

 
 Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Concha Godoy, secretària de la 
Fundació “La Llum de les Imatges”, que explica que amb motiu de 
l'actualització dels membres que integren el Patronat de La Fundació de la 
Comunitat Valenciana, queda pendent l'acceptació del càrrec i designació de la 
persona que represente l'Ajuntament de Xàtiva. 

Donat compte del model d'acceptació del càrrec com a patró de la 
Fundació que adjunten per omplir i legitimar la signatura davant de notari. 

Vista la proposta emesa el 7 de juliol de 2008, per la regidora delegada 
de Cultura, per a designar al Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president de l'Excm. 
Ajuntament de Xàtiva, com a patró de la Fundació de la Comunitat Valenciana 
“La Llum de les Imatges”. 
 Vist l'informe del TAG, de data 8 de juliol de 2008, que explica el 
procediment que s'ha de seguir. 

Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Municipal Informativa 
Sociocultural, el passat 18 de juliol de 2008. 

La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, manifesta que, 
tenint en compte que tots els assumptes importants es tracten en Junta de 
Govern, el fet que un assumpte nimi com aquest acudisca a seu plenària no 
deixa de ser un acte més per a major glòria del Sr. 

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista diu que li pareix 
exagerat que tots els càrrecs representatius de l'Ajuntament recaiguen en el Sr. 
alcalde. 

El Sr. alcalde-president manifesta que hauria de ser grat per a tots, pel 
bon nom de la ciutat, que els seus representants puguen formar part dels 
fòrums més rellevants de la Comunitat Valenciana. 

L'Ajuntament Ple, per dotze vots a favor (el vot del Sr. alcalde-president i 
els onze vots dels regidors del grup municipal popular), nou abstencions (les 
set abstencions dels regidors presents del grup municipal socialista i les dues 
abstencions de les regidores del grup municipal bloc) i cap vot en contra, 
ACORDA: 

Primer. Acceptar la proposta i, en conseqüència, nomenar el Sr. Alfonso 
Rus Terol, alcalde de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, com a patró de la Fundació 
de la Comunitat Valenciana “La Llum de les Imatges”, constituïda per escriptura 
pública, autoritzada pel notari Rafael Gómez Ferrer Sapiña, el dia vint-i-quatre 
de març de mil nou-cents noranta-nou, número de protocol 1415/1999, que 
declara que no es troba incurs en cap causa de prohibició, incompatibilitat o 
incapacitat per a aquest exercici, tot això en compliment de l'art. 13.4 de la Llei 
8/98, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana (DOGV, de l'11). 
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Segon. És un requisit necessari que es legitime notarialment la signatura 
del Sr. Alfonso Rus Terol, alcalde-president de l'Excm. Ajuntament de Xàtiva. 
 Tercer. Notificar aquest acord al Patronat de la Fundació de la “Llum de 
les Imatges”, a l'atenció de la Sra. Concha Godoy, c/ Duc de Calàbria, número 
8-2, 46005, València i comunicar-ho a la Sra. M. José Pla Casanova, regidora 
delegada de Cultura i a la Sra. Mariví Soler, secretària d'Alcaldia. 

 
5é. EXP. NÚM. 642/2008, DEDICACIÓ DEL NOM D'UN CARRER DE 

LA NOSTRA CIUTAT AL SR. PEPE MARTINEZ MOLLÁ 
 
Donat compte dels acords plenaris de 2 de març del 2006 i d'1 de març 

de 2007, expedient administratiu número 146/2006, en què designa diversos 
noms de carrers en les pedanies de Torre de Lloris i Annahuir, així com en la 
nostra ciutat. 

Vist l'escrit presentat després d’aquests acords per la Junta Local Fallera 
de Xàtiva, on s’explica que a causa de l'expansió de Xàtiva, amb la creació de 
nous barris, proposen que un dels nous carrers que sorgisquen porte el nom de 
PEPE MARTÍNEZ MOLLÀ, artista faller i un personatge il·lustre que ha passejat 
el nom de Xàtiva per tots els llocs que ha visitat. 

Atès l'informe de data 13 de febrer de 2007, emés pel Sr. Isaïes Blesa 
Duet, director de l'Arxiu Municipal, sobre els criteris que han d'aplicar-se a 
l'hora de determinar els noms que mereixen estar en el nomenclàtor de carrers 
de Xàtiva. 

Vista la proposta de data 9 de juliol de 2008, emesa per la regidora 
delegada de Cultura, perquè es denomine amb el nom de PEPE MARTÍNEZ 
MOLLÀ, la via urbana que, a proposta de la Regidoria d'Urbanisme s'indique, 
aprofitant els nous carrers que s'han obert en el casc urbà, amb expressió de la 
referència sobre el pla, la situació i els punts d'identificació d’aquest carrer. 

Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Municipal Informativa 
Sociocultural, el passat 18 de juliol de 2008. 

L'Ajuntament Ple,  per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Aprovar la denominació, amb el nom de PEPE MARTÍNEZ 

MOLLÁ, de la via urbana que, a proposta de la Regidoria d'Urbanisme 
s'indique, aprofitant els nous carrers que s'han obert en el cas urbà, amb 
expressió de la referència sobre el pla, la situació i els punts d'identificació 
d’aquest carrer. 

Segon. Notificar aquest acord al Sr. José Perales Vila, en representació 
de la Junta Local Fallera de Xàtiva, edifici Ferroviària, plaça Españoleto, Xàtiva 
i comunicar-ho al Sr. regidor d'Urbanisme perquè indique la ubicació del carrer 
PEPE MARTÍNEZ MOLLÀ, a la Sra. regidora delegada de Cultura, al Sr. Isaïes 
Blesa Duet, director de l'Arxiu Municipal i al Departament d'Estadística. 
Posteriorment, l'acord aprovatori de la ubicació definitiva, es comunicarà i 
notificarà a les distintes administracions públiques interessades, organismes 
interessats i a la resta de departaments municipals. 
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6é. EXP. NÚM. 582/1995, ASSIGNACIÓ DEL NOM D'ANA CALABUIG 
(SRA ANITA LA COMARE), APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EL 2 
DE MARÇ DE 2007, A UNA VIA URBANA D'AQUESTA CIUTAT 

 
Donat compte de l'acord plenari de data 2 de març del 2006, expedient 

administratiu número 146/2006, designant diversos noms de carrers en les 
pedanies de Torre de Lloris i Annahuir, així com en la nostra ciutat, trobant-se 
d’entre aquests últims el d'ANA CALABUIG (SRA ANITA LA COMARE). 

Vist l'informe emés amb data 11 de juliol de 2008, pel Sr. secretari en 
funcions d'aquest Ajuntament, explica el procediment que s'ha de seguir a 
l'hora de denominar una via urbana i indica la legislació aplicable que cal tindre 
en compte. 

Vista la proposta de data 12 de juliol de 2008, emesa pel regidor delegat 
d'Urbanisme, en relació amb l'aprovació de la denominació del carrer ANA 
CALABUIG (SRA ANITA LA COMARE), amb expressió de la referència sobre 
el pla, la situació i els punts d'identificació d’aquest carrer. 

Vist el dictamen favorable emés per la Comissió Municipal Informativa 
Sociocultural, el passat 18 de juliol de 2008. 

El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, manifesta estar 
a favor i recorda al Sr. alcalde que va sol·licitar la inclusió d'un carrer a Diego 
Chafer. 

El Sr. alcalde  respon que manté el compromís. 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels vint-i-un membres, ACORDA: 
Primer. Aprovar la denominació “CARRER ANA CALABUIG (SRA 

ANITA LA COMARE)”, de la via de nova creació en el sector residencial R-2 
Mesquita, concretament el carrer que comunica l'avinguda Pintor Juan Francés 
Gandia i el carrer en projecte, segons es detalla en el pla que s'incorpora a 
l'expedient de la seua raó. Pel mèrit al treball que ha dut a terme al llarg de la 
dilatada vida professional de la Sra. Ana Calabuig Colomer, reconeguda amb 
un gran estima i agraïment de les nombroses ciutadanes de Xàtiva que han 
sigut assistides per ella en el meravellós i inoblidable moment que resulta per a 
tota dona de la concepció. 

Segon.  Notificar aquest acord al Sr. Rafael Martínez Martínez, president 
del centre cultural FOMENT CULTURAL CR, de Xàtiva, Porta de Sant 
Francesc, 10-3-11, perquè aquest ho remeta als  familiars de SRA Ana 
Calabuig Colomer. 

Tercer. Notificar aquest acord a les administracions públiques 
interessades i a les entitats, empreses i organismes que puguen resultar 
afectades (Oficina de Correus, Albereda Jaume I, Comissaria de la Policia 
Nacional, c/ Angel, 5, al parc Comarcal de Bombers) i comunicar-ho a la Sra. 
regidora delegada de Cultura, al Sr. regidor d'Urbanisme, al Sr. Isaïes Blesa 
Duet, director de l'Arxiu Municipal, al departament d'Estadística, al cap 
d'ordenances, al cap de la Policia Local, al departament d'aigües Potables, 
departament de Cementeri i resta de departaments municipals interessats en 
dita la denominació (adjuntant a tots ells còpia del pla d'ubicació). 
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7é. 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 del Sr. alcalde-president: 

Números del 441 al 536 (corresponent al mes de juliol de 2008) 
  
De tot això, queda el Ple assabentat. 

 
 8é. DESPATX EXTRAORDINARI 
 

No es presenta cap assumpte fora de l'ordre del dia. 
 
9é. PRECS I PREGUNTES 
 

 Es formulen els següents precs i preguntes: 
 

• Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta al Sr. José 
Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Viària, pels passos de 
vianants que estan quasi esborrats i pràcticament no es veuen, i pels 
senyals verticals que estan massa prop, especialment en el polígon, la qual 
cosa suposa un perill. Prega que es repinten. 

 
El Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat Viària, respon 
que hi ha un estudi per a repintar en general la senyalització de la ciutat per 
a després de fira. 

 
• LA Sra. Cristina Mª Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta a la Sra. 

M. Emilia Soro Perona, regidora delegada del Conservatori Professional de 
Música Luis Milán, per l'acord d'anul·lació que aprovava l'increment salarial 
dels treballadors del Consevatori. 

 
La Sra. M. Emilia Soro Perona, regidora delegada del Conservatori 
Professional de Música Luis Milán, contesta que aquest assumpte ho porta 
el departament de Recursos Humans. 
EL Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans, 
respon que s'ha complit amb el requeriment de la Delegació del Govern i 
que actualment s'està tractant amb  els sindicats; aclareix que en la 
Comissió Informativa es va informar detalladament a la Sra. Mª Isabel 
Molina Devesa. 

 
• La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup  municipal bloc, pregunta al Sr. 

José Antonio Vidal Piquer, perquè ha dit als treballadors del Conservatori 
que l'anul·lació de l'acord d'actualització salarial l’ha denunciat el Bloc. 

 
El Sr. José Antonio Vidal Piquer, respon que és mentida que ell haja dit mai 
això, l'anul·lació ve de Delegació del Govern. 
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• La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, es dirigeix 
novament al Sr. José Antonio Vidal Piquer i li pregunta quin conveni 
col·lectiu s'aplicarà en un futur. 

 
El Sr. José Antonio Vidal Piquer respon que està en estudi revisar l'aplicació 
d'un conveni ajustat a la Llei. 

 
• La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta si 

l'Ajuntament s'ha plantejat regularitzar la situació laboral dels treballadors 
del Conservatori. 

 
El Sr. alcalde-president li pregunta que vol dir regularitzar; els tipus de 
contractes responen a les circumstàncies de cada treballador; el 
conservatori està subjecte a les circumstàncies concretes del servei. 
 
La Sra. M. Emilia Soro Perona, regidora delegada del Conservatori 
Professional de Música Luis Milán, manifesta que tots els treballadors estan 
legals i contents, s'està negociant una revisió salarial. 
 
El Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Recursos Humans,  diu 
que la supervivència del Conservatori està vinculada a les gestions que 
l'alcalde fa amb Conselleria per a mantindre-ho. 
 
La Sra. M. Isabel Molina Devesa, del grup municipal bloc, respon que tenint 
en compte que es tracta d'un centre subvencionat d'ensenyança reglada no 
té sentit que se li aplique un conveni d'ensenyança privada; l'Administració 
Pública ha de donar exemple. 

 
• El Sr. Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista diu que ha 

pogut comprovar que quatre policies han sol·licitat comissió de serveis a 
altres ajuntaments. 

 
EL Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat, aclareix que  
l'1 d'agost de 2008 s'han  incorporat 2 més i que només falten 2  per a tindre 
la plantilla coberta. 
 
El Sr. Ricardo Medina Medina, del grup municipal Socialista pregunta si les 
2 places  es cobriran abans de fira. 
 
El Sr. José Antonio Vidal Piquer, regidor delegat de Seguretat respon que 
des de l'1 d'agost estan totes les places cobertes en comissió de serveis per 
agents provinents d'altres ajuntaments. 

 
 
A les 12 hores i 47 minuts s'absenta de la sessió el regidor José Antonio Vidal 
Piquer. 
 
• El Sr. Ricardo Medina Medina, del grup municipal socialista , pregunta si hi 

ha prevista alguna ajuda per a  Ana Sanchis per la seua participació en les 
Olimpíades de Pequín. 
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El Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, diu que se li han 
donat 2 beques; no són les mateixes circumstàncies que tenia Segio Llopis; 
que s'han posat en contacte amb la família per a posar-se a la seua 
disposició. 

 
• La Sra. Cristina M. Suñer Tormo, del grup municipal bloc, pregunta per les 

piscines de les pedanies; suggereix que tota la ciutadania les utilitze 
mitjançant transport públic. 

 
El Sr. Jorge Herrero Montagud, regidor delegat d'Esports, manifesta que pot 
estudiar-se atés que es tracta de bones piscines.  

 
• El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, del grup municipal socialista, pregunta per 

la reunió mantinguda hui amb la mercantil Llanera SL en relació amb el PAI 
del Palasiet i per la situació de les obres. 

 
El Sr. Vicente Parra Sisternes, regidor delegat d'Obres i Urbanisme, diu que 
contestarà en la pròxima comissió; des de fa unes setmanes s'està 
treballant  a molt bon ritme i que s'ha sol·licitat un informe tècnic i un planing 
de terminació. 
 
El Sr. Rafael Llorens Gosálbez, prega que es preste tota l'atenció a 
l'assumpte. 

 
• El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal Socialista,  manifesta que pel 

que fa a la Fira de 2007, es desconeix el cost que va tindre, a pesar dels 
múltiples requeriments efectuats i del temps transcorregut; no té sentit 
inaugurar la Fira de 2008 sense haver tancat i liquidat la de 2007; demana 
una data per a conéixer la liquidació. 

 
La Sra. Rosa Mª Esteban Miedes, regidora delegada de Fira i Festes 
manifesta que dijous passat en la Comissió Informativa d'Hisenda va donar 
les explicacions pertinents; han arribat factures molt tard i hi ha hagut 
moltes circumstàncies afegides, que liquidarà com més prompte millor. 

 
• El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista, diu que a banda 

de l'exposició ja preparada de Calixt III, si hi ha previst algun altre acte 
commemoratiu, particularment a Xàtiva. 

 
El Sr. alcalde-president diu que ho estudiarà. 

 
• El Sr. Roger Cerdá Boluda, manifesta que respecte del convent de Santa 

Clara, la pròrroga acaba el dia 15 d'agost de 2008, el Sr. alcalde ha declarat 
que la Conselleria estaria disposada a aportar 3 milions, l'Ajuntament 3 
milions més i que l'Estat no paga. Pregunta en quin estudi es basa per 
calcular la inversió en 9 milions. 

 
El Sr. alcalde-president respon que l'adquisició són 3 milions i la 
rehabilitació 6; que el problema és que el partit socialista no ha aconseguit 
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el finançament per part de l'Estat; acaba manifestant que estaria a favor que 
el convent es rehabilitara per a ús hoteler. 
 
El Sr. Roger Cerdá Boluda, del grup municipal socialista pregunta quan i 
perquè conducte l'Ajuntament ha sol·licitat a l'Estat la subvenció. 
 
El Sr. alcalde-president diu que ho va sol·licitar a càrrec de l'1% de l'AU; 
reitera que al Partit Socialista hauria de realitzar gestions  amb el Govern 
Central i assegura estar disposat a promoure les pertinents amb la 
Generalitat Valenciana. 

 
 I  SENSE MÉS ASSUMPTES DE QUÈ TRACTAR, EL SR. ALCALDE 
PRESIDENT DÓNA PER FINALITZAT L'ACTE, I ALÇA  LA SESSIÓ A LES 
TRETZE HORES I CINC MINUTS, DE TOT AIXÒ S'ESTÉN LA PRESENT 
ACTA, DE LA QUAL JO, LA SECRETÀRIA, EN DONE FE. 
 
      L'ALCALDE,                                                           EL VICESECRETARI, 

EN FUNCIONS DE SECRETARI, 


	SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 8/2008
	6é. EXP. NÚM. 582/1995, ASSIGNACIÓ DEL NOM D'ANA CALABUIG (SRA ANITA LA COMARE), APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EL 2 DE MARÇ DE 2007, A UNA VIA URBANA D'AQUESTA CIUTAT


