
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
PER A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ D'ALCALDE, 
CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 HORES

LLOC: CASA CONSISTORIAL
Amb la finalitat de procedir a la constitució de l'Ajuntament i elecció d'alcalde, d'acord 
amb allò que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de Règim Electoral General, es reuneixen en sessió pública:

Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz (PP), Sr. José Jesús Aparisi Romero (PP), Sra. 
Maria  Virginia  Cotaina  Verdú (PP),   Sr.  Vicente  Fermín Morera Romaguera  (PP – 
Independent),  Sr.  Andrés  Jesús  Sánchez  Gámez (PP),  Sr.  Juan Francisco Pi Aparici 
(PP),  Sr.  Salvador  Escrivá  Tormo  (PP),  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  (PSOE),  Sra. 
Francisca  López  Fernández  (PSOE),  Sr.  Vicente  Santacalina  Sanchis  (PSOE),  Sra. 
Maria Inmaculada Mañó Peris (PSOE), Sra. Rosa Maria Soria Escrivá (PSOE), Sra. 
Ana Maria Morell  Gómez (PSOE), Sr. David González Martínez (CM Compromís), 
Sra.  Rosanna  Torres  Pérez  (CM  Compromís),  Sr.  Vicent  Roig  Tomás  (CM 
Compromís),  Sr.  Vicent  Canet  Llidó  (CM Compromís),  Sra.  Imma Ibiza Cots  (CM 
Compromís), Sr. Blai Peiró Sanchis (P. Oliva), Sra. Yolanda Pastor Bolo (P. Oliva), Sr. 
José Salazar Cuadrado (PGd’O); els quals han estat proclamats regidors electes en les 
eleccions locals que van tindre lloc el dia 22 de maig de 2011, segons que resulta de 
l’Acta de Proclamació estesa per la Junta Electoral de Zona de Gandia, en reunió que va 
tindre lloc el dia 2 de juny de 2011, i la credencial  que presenta la Sra. Ana Maria  
Morell Gómez, estesa el dia 9 de juny de 2011, després de la renúncia que va efectuar el 
Sr. Enrique Gregori Pons, que figura en l’acta esmentada.

Actua com a secretari el de la Corporació, Sr. Francisco Tur O'Ryan.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa d'Edat, que es constitueix per la 
regidora electa de major edat, Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú, i per la regidor electa 
de menor edat, Sra. Ana Maria Morell Gómez, d’acord amb allò que indica l’article 95.2 
de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny.

Actua com a secretari el de la Corporació.

El Sr. president de la Mesa declara oberta la sessió.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
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El Sr. secretari indica que tots els regidors electes han presentat la seua credencial i han 
acreditat la seua personalitat, i també que han efectuat declaració d'interessos, d'acord 
amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.

Es  fa  esment  especialment  que  han  presentat  escrits  en  què  sol·liciten  passar  a  la 
situació administrativa de serveis especials d’acord amb el que assenyalen els articles 
178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 74 de la 
Llei  7/85,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  atés  que  són 
funcionaris de l’Ajuntament d’Oliva, i en aquest moment regidors electes, les persones 
que s’indica:

Sr. Andrés Jesús Sánchez Gámez, escrit núm. 6897, de 9 de juny de 2011
Sr. Blai Peiró Sanchis, escrit núm. 6923, de 9 de juny de 2011
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz, escrit núm. 6971, de 10 de juny de 2011

Comprovat que concorren a la sessió la totalitat de regidors electes, a tenor d’allò que 
s’estableix en l’article 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, tots ells presten jurament o 
promesa, usant la fórmula establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.

Usen la  fórmula  de  jurament  en  valencià  els  regidors  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivá 
Herráiz, Sr. José Jesús Aparisi Romero, i  Sr. Blai Peiró Sanchis.

Usen la fórmula de promesa en valencià els regidors Sra. Maria Virginia Cotaina Verdú, 
Sr.  Vicente  Fermín Morera Romaguera,  Sr.  Andrés  Jesús  Sánchez  Gámez,  Sr.  Juan 
Francisco  Pi  Aparici,  Sr.  Salvador  Escrivá  Tormo,  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre,  Sr. 
Vicente Santacalina Sanchis, Sra. Maria Inmaculada Mañó Peris, Sra. Rosa Maria Soria 
Escrivá, Sra. Ana Maria Morell Gómez, Sra. Yolanda Pastor Bolo, i Sr. José Salazar 
Cuadrado.

Usen la fórmula de jurament en valencià, a la qual afegeixen “perquè així ho marca la 
llei”, els regidors Sr. David González Martínez, Sra. Rosanna Torres Pérez, Sr. Vicent 
Roig Tomás, Sr. Vicent Canet Llidó, i Sra. Imma Ibiza Cots.

Usa la fórmula de promesa en castellà la Sra. Francisca López Fernández.

Tot seguit, la Sra. presidenta de la Mesa diu:

 Sra. president de la Mesa d’edat: “Declare constituïda la Corporació.”
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ELECCIÓ D'ALCALDE
El Sr. secretari llig allò que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
el  qual  fixa  el  procediment  a  seguir  per  a  l'elecció  d'Alcalde.  L'Ajuntament  queda 
assabentat del seu contingut.

Els regidors que encapçalen les llistes electorals són els següents:

Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRÁIZ PARTIDO POPULAR

Sr. SALVADOR FUSTER MESTRE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Sr. DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ BLOC –CM COMPROMÍS

Sr. BLAI PEIRÓ SANCHIS PROYECTO OLIVA

Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO PARTIT GENT D’OLIVA

Tots els regidors electes presents procedeixen a dipositar en l'urna el sobre tancat que conté la  
papereta secreta, per tal de realitzar l'elecció, que dóna el següent resultat:

Nom i Cognoms Vots obtinguts
Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRÁIZ 7  set
Sr. SALVADOR FUSTER MESTRE 6  sis
Sr. DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 5  cinc
Sr. BLAI PEIRÓ SANCHIS 2  dos
Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO 1  un
Total vots emesos 21 (Vint-i-un)

Vist que cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta de vots, es comprova en 
l’Acta  de  proclamació  tramesa  per  la  Junta  Electoral  de  Zona  que  el  Regidor  que 
encapçala  la  llista  que  ha  obtingut  més  sufragis  populars  és  la  Sra.  MARIA 
CONSUELO ESCRIVÁ HERRÁIZ; consegüentment la presidenta de la Mesa d’edat 
la proclama alcaldessa.

Tot seguit, la Sra. president de la Mesa d’edat, convida la Sra. alcaldessa electa a ocupar 
el càrrec i li pregunta:

 Sra. presidenta de la Mesa d’edat: “Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz, accepta 
vosté el càrrec d’alcaldessa?”

 Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz: “Sí, accepte.”

La Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz jura el càrrec d'alcaldessa, en pren possessió i  
assumeix la Presidència de la Corporació.

La  Sra.  alcaldessa  concedeix  la  paraula  als  regidors,  i  es  produeixen  les  següents 
intervencions:
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 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Moltes  gràcies.  Fills  predilectes  d’Oliva,  senyores  i 
senyors,  bon  dia  a  tots  els  ací  presents.  En  primer  lloc  vull  aprofitar  aquesta 
intervenció per felicitar en nom del Partit Gent d’Oliva als membres d’aquesta nova 
corporació, i en especial als regidors i regidores que s’incorporen de nou a aquesta 
legislatura. És també el moment de felicitar la Sra. alcaldessa i al seu partit, i a la 
resta de partits que han aconseguit representació consistorial en les eleccions locals 
realitzades  el  passat  22  de  maig.  D’aquesta  forma  iniciem  una  nova  etapa 
corporativa democràtica, exactament la novena, on els ciutadans d’Oliva han apostat 
clarament per la pluralitat política; han dit no al bipartidisme, i sí al consens a l’hora 
de gestionar els recursos municipals, i defensar els interessos de tots els olivers; no 
debades, i per sort, els ciutadans independents estaran més representats que mai en 
aquest ajuntament, gràcies a la confiança que han dipositat en els dos nous partits 
independents locals, són al voltant de 2.4000 olivers i oliveres que hem confiat més 
en les persones que en les sigles polítiques. Però no seria del tot just, ni tampoc 
persona agraïda, si no fera especial esment, i donara públicament les gràcies a totes 
les persones que formen part del meu equip de treball, que amb el seu esforç han 
contribuït  a  fer  possible  aquesta  realitat;  són  aquells  que  han  estat  treballant 
directament  colze a colze amb mi,  durant tot  aquest  temps.  I  com no, done mil 
quaranta vegades les gràcies a tots els votants que lliurement han confiat en la meua 
persona i en la independència de les sigles que hui ací represente. Estic segur que no 
se’n penediran, ni tampoc els que han optat per confiar en altres forces polítiques 
diferents a la nostra; perquè una cosa els puc assegurar, treballarem sense descans, 
amb  un  clar  compromís  amb  la  ciutadania,  el  progrés  d’Oliva  per  damunt  de 
qualsevol interés personal i partidista. Sra. alcaldessa, a pesar de la crisi econòmica 
que estem patint,  la legislatura que hui encetem es presenta com a fonamental  i 
bàsica per al tan demanat, i més que necessari, creixement socioeconòmic d’aquesta 
ciutat;  i  per  tal  d’aconseguir-ho  s’hauran  de  fer  molts  esforços,  i  també 
necessàriament realitat palpables, projectes de la importància i envergadura que tots 
sabem i fa molts  anys que esperem, com la circumval·lació de la N-332, el  tren 
Gandia-Oliva-Dénia, l’adequat acabament, i sense retard, del pla contra avingudes 
del  riu  de  la  Gallinera,  o  l’adequació  i  l’actualització  del  nostre  pla  general 
d’ordenació urbana, en base a les noves realitats i demandes socials. Però tot això 
només serà possible des del consens, el diàleg,  i l’enteniment de totes les forces 
polítiques representades hui en aquest consistori. Sra. alcaldessa, espere que en els 
moments  clau  d’aquesta  legislatura  vosté  i  el  seu  govern  tinguen  la  sensibilitat 
necessària per a aconseguir entre les distintes forces polítiques d’aquest ajuntament 
el  desitjat  consens;  d’aquesta  forma,  qui  vertaderament  eixirà  guanyant  serà  la 
nostra ciutat,  i tots els seus veïns. Sàpiga també que des del Partit Gent d’Oliva 
sempre estarem disposats a col·laborar, a aportar, i impulsar, aquelles propostes que 
siguen beneficioses per a Oliva, vinguen del partit que vinguen, perquè si són bones 
per  a  Oliva  també  ho seran  per  a  nosaltres.  Ara  bé,  si  des  d’aquest  partit,  i  la 
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ciutadania  així  ho  considera,  aquest  regidor  que  els  parla  serà  el  suficientment 
contundent per oposar-se sempre que calga, i on calga. Mireu, des de gent d’Oliva 
es vol una ciutat amb menys treballadors aturats, amb empresaris més recolzats pel 
seu ajuntament; també la volem més segura, més sostenible, més turística, més neta, 
més  comercial,  més  lúdica  per  a  tots,  i  en  especial  per  als  nostres  joves;  més 
solidària;  la  volem  ja  comunicada  ferroviàriament,  i  circumval·lada  viàriament, 
sense més dilacions,  ni falses promeses; volem una ciutat  que mire cap al  futur, 
sense complexos, però sense deixar de banda el seu passat, la seua cultura, la posada 
en valor del seu casc antic, dels seus recursos naturals, de les seues tradicions, de les 
seues platges, les senyes d’identitat, i la valenciania. En definitiva, volem una ciutat 
més orgullosa de si mateixa. I per finalitzar he de dir que les dones i els homes de 
gent d’Oliva creiem fermament en els principis d’igualtat; per això estem segurs que 
des del diàleg i el consens, tots junts podem assumir un alt grau de compromís, el 
necessari perquè Oliva, definitivament, isca de la situació d’estancament que des de 
fa massa anys es troba, i que definitivament alce el vol. El que l’ha de dur, o l’hauria 
de portar, a les cotes més altes de modernitat i de prosperitat. En aquesta legislatura 
que hui encetem, els  representants  polítics  d’aquest ajuntament  tenim un bonic i 
gran repte per davant, anem tots junts a treballar per Oliva. Paga la pena. Els nostres 
conciutadans ho agrairan; nosaltres també. Moltes gràcies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Bon dia.  Sra.  alcaldessa,  fills  predilectes d’Oliva,  Francisco 
Brines i Josep Climent, secretari general de l’ajuntament, regidors companys, veïns i 
veïnes d’Oliva.  Projecte  Oliva hui es presenta com el partit  que hui comença la 
legislatura  com una nova  opció  política  dins  del  nostre  poble.  Volem agrair  en 
primer  lloc  el  suport  que  hem  rebut  dels  votants  d’Oliva;  més  del  10%  de  la 
població que ha confiat i ha volgut que aquest partit, nascut ara fa uns mesos, estiga 
present ací. Hem aconseguit dos representants, i hem estat molt a prop d’aconseguir 
el tercer. Projecte Oliva proposa un projecte de ciutat basat en sentar les bases d’un 
poble on la població se senta orgullosa de viure a Oliva. En aquest últim mes m’he 
compromés, com a candidat a l’Alcaldia, que el dia següent a les eleccions, i hui en 
aquest plenari, tractaria de transmetre als regidors ací presents que tot, i dic tots, 
hem de deixar a un costat els plantejaments partidistes, i remar tots en la mateixa 
direcció, per tal de plantejar projectes que facen que Oliva isca de la situació en què 
es troba actualment de crisi. Projecte Oliva planteja, i així ho han entés els votants 
que han recolzat la nostra candidatura, que hi ha una altra forma de fer política; una 
forma de fer política en base a fer propostes positives, a no fer desqualificacions 
personals  als  nostres  adversaris,  a  fer  una política  propera  als  veïns  d’Oliva  i  a 
resoldre els problemes quotidians que tenim, acostar l’ajuntament als olivers, i que 
vegen l’ajuntament com una institució en què poden confiar, i de la qual se senten 
ajudats, en lloc de vore un ajuntament que hui en dia li dóna més maldecaps. Els dos 
representants ací presents de Projecte Oliva, no estem sols. Juntament amb nosaltres 
està també Gabriel Oltra, Mireia Morera, Ana Romero, Enrique Parra, Irene Escrivá, 
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Arturo Sabater, Natalia Tarrazona, José Antonio Linuesa, Clare Connolly, Libertat 
Sánchez,  Vicent  Llopis,  Estela  Peiró,  Julio  Cortés,  Antonio  Sánchez,  Wolfgang 
Strittmatter,  Joaquín  Rodríguez,  Ana  Savall,  Maria  Manzanares,  i  Agustín 
Camacho,  i  també  el  10% dels  votants  que  han cregut  que  és  possible  fer  una 
política distinta a la que s’ha fet fins ara; una política basada a treballar per Oliva, i 
per  acostar  la  política  a  solucionar  els  problemes  reals  i  concrets  dels  olivers. 
Nosaltres hem plantejat en aquesta campanya moltes propostes, i pensem portar-les 
endavant en aquestos quatre anys de legislatura. Recolzar als empresaris i autònoms 
d’Oliva,  millorar  la neteja i la seguretat  del nostre poble, proporcionar i  facilitar 
l’accés total a la informació als ciutadans, millorar el manteniment i la neteja de les 
escoles  on els  nostres fills  estudien  i  es formen,  fomentar  i  recolzar  l’escola de 
música i el conservatori, crear accessos directes a les platges, fer i executar un pla 
integral de reforma del casc antic, crear un centre de dia per als nostres majors i per 
a les persones dependents, exigir un centre de salut en la zona de sant Francesc, i 
dotar la platja de zones esportives i d’atenció sanitària els 365 dies, les vint-i-quatre 
hores, fer un espai recreatiu i d’esbargiment en la platja, i també en la muntanya de 
santa  Anna.  Aquestes  propostes  es  poden  fer,  però  és  necessari  que  tota  la 
corporació vulga; són coses concretes i diàries de convivència de la nostra ciutat. Els 
dos partits que històricament han dirigit Oliva, i que han baixat en vots, han de fer 
una reflexió seriosa sobre el que ha transmés el votant del nostre poble; han recolzat  
partits independents i locals, com Projecte Oliva, i volen que estiguem ací defensant 
els interessos de tots els olivers. Els 21 regidors hem d’aportar tot el que puguem 
perquè els projectes, i el projecte de ciutat que tots volem es facen, siga el que siga 
el partit  que governe. Els dos partits d’àmbit nacional han de comprendre que la 
nostra ciutat vol que els 21 regidors treballen tots en la mateix direcció, consensuant 
i no imposant,  proposant i no destruint; per això és necessari que els regidors, a 
l’hora de decidir, siguen lleials amb els ciutadans, i es treballe per Oliva i no per les 
idees de partit. Vénen temps difícil per a aquest ajuntament, i també per a la resta 
d’Espanya; aquestes dificultats hem de saber superar-les amb austeritat i amb una 
bona gestió municipal;  austeritat  no vol dir que no es faça res, austeritat  vol dir 
gestionar bé, i utilitzar els recursos de què disposa l’ajuntament per a millorar de 
manera possible el nostre poble, i que isca d’aquesta situació. Els nostres veïns no 
volen coses extraordinàries, ni grandiloqüents; volen únicament viure en una ciutat 
còmodament, amb un treball, i amb un futur per als seus fills. Projecte Oliva vol 
agrair  la  confiança  que  els  ciutadans  d’Oliva  han  dipositat  en  nosaltres.  Estem 
satisfets del paper que ha realitzat i que realitzarà Projecte Oliva en aquesta nova 
corporació municipal. Demostrar que hi ha una altra forma de fer política, centrada a 
solucionar els problemes quotidians dels nostres veïns; i traslladar a la ciutadania 
que fer política és una tasca noble i digna, i aquest missatge ha calat en els olivers. 
Com a candidat a l’Alcaldia d’Oliva per Projecte Oliva, demane a tot els regidors 
que treballem tots junts per la mateixa direcció, pel bé del nostre poble. Tots ens 
sentim olivers, i tots desitgem el millor per al nostre poble, però no només s’ha de 
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dir en els  mítings i en la premsa sinó que és molt  més important ara tindre una 
actitud i una voluntat d’unir esforços i assumir projectes comuns. Per això donem 
les gràcies, i volem que des de l’Alcaldia i la resta de regidors se sumen a aquesta 
voluntat. Mil quatre-centes gràcies a tots els veïns d’Oliva, i bon dia.”

 Sr. González Martínez: “Gràcies. En nom del Bloc vull donar la més cordial de les 
salutacions  a  totes  les persones que hui  ens  acompanyen en el  saló de plenaris; 
també als fills predilectes de la ciutat, Francisco Brines, Josep Climent; donar també 
la benvinguda a tots  els  companys de corporació,  d’alguna forma tots  som nous 
companys de corporació, perquè és una nova corporació; i com no, felicitar Chelo 
Escrivá, alcaldessa d’Oliva i cap de llista del Partit Popular, que ha estat la forma 
més  votada  en  les  últimes  eleccions,  que  van  tindre  lloc  el  22  de  maig.  El 
valencianisme  polític,  progressista,  representat  pel  Bloc,  està  present  en 
l’Ajuntament  d’Oliva  des  de  1983  ininterrompudament.  En  totes  les  ocasions, 
sempre que ha arribat el moment de conformar la nova corporació, i l’elecció de 
l’alcalde, ens hem votat a nosaltres mateix, és a dir al nostre candidat; i hui no ha 
sigut una excepció. Al llarg d’aquestos 28 anys hem treballat també per trencar el 
bipartidisme, i ens hem consolidat com la tercera força política d’Oliva, assolint uns 
nivells de confiança entre els nostres ciutadans certament importants. Aquest fet ens 
ha permés treballar per la nostra estimada ciutat, tant des de posicions de govern 
com des de l’oposició, posant sempre al capdavant els interessos generals de les 
persones  d’Oliva;  i  ho  hem fet  sempre  a  través  del  diàleg  i  esgotant  totes  les 
possibilitats per tal d’arribar a punts de trobada i de consens. Les eleccions del 22 de 
maig  ens  han deixat,  novament,  com a  resultat,  un  escenari  on  cap  dels  partits 
representats  en  el  consistori  podrà actuar  en solitari,  ja  que cap de nosaltres  ha 
obtingut  la  majoria  absoluta.  Per  tant  es  fan  necessaris  el  diàleg  i  els  punts  de 
trobada entre les diferents  forces polítiques,  i  aqueix,  Sra.  alcaldessa,  és un dels 
manaments que ens ha encarregat la ciutadania, parlar, entendre’ns i arribar a acords 
útils per a Oliva, que milloren el present i el futur de tantes i tantes persones que 
estan passant per moltíssimes dificultats en el seu dia a dia. Esperem que vosté tinga 
la voluntat, i siga capaç d’aconseguir el major grau de consens possible perquè tots 
els temes que afecten a la nostra ciutat arriben a bon port, que no en són pocs. Des 
del  Bloc  pensem  que  la  col·laboració  entre  les  diferents  forces  polítiques,  i 
d’aquestes amb tota la societat d’Oliva, és imprescindible per tal d’aconseguir un 
bon govern i assolir els objectius ambiciosos que el nostre poble té. Sincerament 
esperem que aquesta siga la seua forma de governar. Perquè vorà, Sra. alcaldessa; 
ben entrat en el segle XXI, com han dit els companys que m’han precedit, Oliva 
continua patint tota una série de mancances de difícil justificació per a una ciutat de 
la seua importància, sobretot pel que fa a les grans infrastructures, al capdavant de 
les quals es troba el pas de la carretera 332 pel casc urbà, o l’arribada de l’esperat 
tren  a  la  nostra  ciutat  d’entre  altres,  que  tenen  la  ciutat  aïllada,  i  condicionen 
sobremanera el  nostre progrés. Sabem que la solució a aquests problemes depén 
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d’altres administracions, per això li demanem que treballe sense descans per fer-les 
realitat, i li manifestem tot el nostre recolzament en aquesta tasca, posant a la seua 
disposició  tots  els  nostres  coneixements  i  recursos,  i  també  el  del  nostre  grup 
parlamentari a les Corts Valencianes, Compromís. Però des de l’ajuntament també 
tenim l’obligació,  i la responsabilitat,  de donar solucions al conjunt de ciutadans 
d’Oliva amb els recursos de què disposem; i els esforços més importants, sense cap 
dubte, s’han de centrar a superar la difícil situació de crisi econòmica en la qual ens 
trobem,  i  els  seus  efectes  devastadors  sobre  les  nostres  famílies.  La  creació 
d’ocupació i  l’activitat  econòmica  ha d’estar present  en totes  i  cadascuna de les 
iniciatives d’aquest ajuntament. També es fa necessària la millora de la ciutat on tots 
vivim, hem de treballar per fer d’Oliva un referent, una ciutat més moderna, neta, 
segura, dinàmica, sostenible, i habitable, productiva en tots els sectors econòmics, i 
una ciutat, en definitiva, on es resolguen amb eficàcia els problemes i les necessitats 
dels  nostres  veïns.  En  aquest  sentit,  la  modernització  de  l’administració  local,  i 
l’optimització dels seus recursos, serà clau per aconseguir aqueixos objectius. I tot 
això hem de fer-ho tenint present que s’ha de gestionar des de les persones, i per a 
les  persones,  el  denominat  moviment  15-M ha  posat  en  evidència  la  necessitat 
d’aprofundir en el procés de democratització de les institucions públiques. Des de 
l’ajuntament hem de prendre nota i treballar també en aqueix sentit.  Hem de fer 
l’ajuntament  més pròxim a les  persones,  fer  possible  una  major  implicació  dels 
ciutadans en la gestió diària,  garantir  la participació ciutadana real,  augmentar la 
transparència  en  la  presa  de  decisions  polítiques,  i  explicar  millor  les  nostres 
polítiques com a ajuntament, i quan arribe el moment rectificar-les, si cal. Els cinc 
regidors i regidores del Bloc, igual que han fet els nostres predecessors, i faran algun 
dia els nostres successors, continuarem treballant per la nostra ciutat, siga des de la 
posició que siga, amb propostes constructives, i fent una política progressista que 
defense els interessos de la majoria de ciutadans d’Oliva, per damunt de tot; una 
política solidària i justa, destinada a augmentar la nostra dignitat, i el nostre benestar 
com a part de la Safor, com apart del País Valencià, i com a part de ciutadans del 
món.  En  definitiva  des  del  Bloc  practicarem  una  política  que  tinga  l’ètica  i 
l’honestedat com a principis bàsics; punt en el qual esperem trobar-nos des de tots 
els costats. Ara bé, si no és així, no li càpiga el menor dubte, Sra. alcaldessa, que 
denunciarem amb fermesa l’incompliment d’aquestes premisses que acabem de dir. 
Només em falta demanar-li que siga l’alcadessa de tots els olivers i oliveres, sense 
excepció; i com ha fet la resta de companys, tampoc voldria acabar sense agrair a 
totes  les  persones  que  ens  han  votat,  pràcticament  3.000,  la  confiança  que  han 
dipositat  en nosaltres, i  en el projecte polític que representem, i també a tots els 
ciutadans d’Oliva. A tots ells dir-los que el Bloc està a la seua disposició, perquè 
compta amb totes les persones independentment del seu vot i de la seua ideologia. 
Moltes gràcies.” 
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 Sr. Fuster Mestre: “Moltes gràcies a tots els presents, i una salutació especial a D. 
Francisco Brines, i D. Josep Climent, fills predilectes de la nostra ciutat.  Gràcies 
també per  voler  acompanyar-nos  en esta  sessió d’investidura.  Voldria  en primer 
lloc, felicitar a la Sra. alcaldessa, Chelo Escrivá, i donar la benvinguda a tots els 
nous  companys  de  la  corporació  que  entren  a  formar  part  d’aquest  plenari. 
Igualment vull transmetre la més sincera felicitació a totes les formacions polítiques 
que van concórrer a les eleccions del passat 22 de maig, i a tots les veïns d’Oliva 
que democràticament han elegit els seus representants en el consistori per a aquestos 
quatre  anys.  I  especialment  també  als  ciutadans  per  la  confiança  dipositada  en 
nosaltres, i el seu recolzament, al llarg d’estos últims 8 anys que hem estat al front 
del nostre ajuntament. Ser administrador i regent d’aqueixa confiança entranya una 
gran responsabilitat,  un gran repte i  un compromís diari  i  permanent  d’atenció i 
necessitats  d’aquells  que  recorren  a  l’ajuntament  per  buscar  solució  als  seus 
problemes o inquietuds. Els ciutadans han decidit, encara que per un estret marge de 
vots, que a partir d’ara passem a fer les funcions publiques des de l’oposició, i això 
és  el  que  anem  a  fer  durant  estos  quatre  anys,  una  oposició  constructiva, 
responsable, creativa i de recolzament en tot allò que siga beneficiós per la nostra 
ciutat. La primera cosa que vull manifestar-li és la disposició de tots els companys 
del  Grup  Socialista  per  resoldre  dubtes,  incògnites,  i  preguntes  al  voltant  de 
qualsevol  tema  pendent  o  iniciat  al  final  del  mandat  corporatiu  que  acaba  de 
finalitzar. Ens agradaria que el traspàs de competències es produira de la manera 
més ordenada i fluïda, perquè els ciutadans es vegen afectats el menor possible per 
aquest  canvi  de corporació.  Perquè ara,  després  que el  poble  ha  decidit  un nou 
escenari  polític  que hui encetem, és hora de donar compliment  de totes aquelles 
promeses que s’han fet al llarg de la campanya electoral. Tots sabem que entre la 
nova Alcaldia, i el Grup Socialista, existiran diferències en el model de ciutat, i en el 
model de gestió de l’ajuntament, però estem convençuts que hi ha un gran marge per 
arribar a acords, independentment de les diferències polítiques, en molts assumptes 
importants  per  a  la  nostra  ciutat.  Com hem dit  moltes  vegades  en  la  campanya 
electoral,  la  ciutat  que  nosaltres  volem  és  una  ciutat  de  serveis,  cohesionada 
socialment,  i  amb  un  desenvolupament  sostenible.  Per  tant,  sempre  que  les 
propostes vagen dirigides a crear nous serveis, o millorar els existents, per exemple, 
la sanitat, l’educació, els serveis socials, els serveis esportius, els serveis culturals, 
ens tindran al seu costat. Sempre que els projectes tinguen com a objectiu millorar la 
convivència, i la qualitat de vida dels veïns d’Oliva, tindran el nostre suport. Sempre 
que s’utilitzen els recursos naturals, socials i econòmics de la ciutat amb respecte, de 
manera  transparent  i  eficient,  sense fer-los  malbé,  podrà  comptar  amb la  nostra 
col·laboració.  Sempre que es desenvolupen polítiques  destinades  al  foment  de la 
joventut, i d’igualtat d’oportunitats per a la dona, no li càpiga el menor dubte que 
compartirem  camí.  Però  també  es  cert  que  si  les  polítiques  van  en  la  direcció 
contrària,  tindrà  en  nosaltres  una  oposició  igual  de  responsable,  però  crítica  i 
reivindicativa. Ara bé, hi ha situacions, ho ha comentat la resta de companys, en les 
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quals necessàriament ens haurem de posar d’acord pel bé de la ciutat, i de tots els 
nostres veïns. Continuem travessant una situació difícil i tremendament complicada, 
on s’han de prendre decisions,  encara que algunes d’elles moltes vegades no les 
compartim. Els ajuntaments no estem ni immunitzats, ni tan sols vacunats davant de 
l’estat de crisi econòmica que assota a moltes famílies, empreses i a tantes persones, 
veïns  i  veïnes  d’Oliva  que  estan  passant  per  condicions  d’autèntica  precarietat. 
Només per aquesta situació, pense que hem de fer tots un esforç col·lectiu, i encara 
que no siga competència dels ajuntaments hem de bolcar-nos a intentar arribar al 
màxim  a  aqueixes  famílies  i  persones  que  viuen,  desgraciadament,  una  època 
dramàtica.  Per una altra  part  m’agradaria  senyalar  que en els últims quatre anys 
s’han invertit a Oliva al voltant de 60 milions d’euros, uns 10.000 milions de les 
antigues  pessetes,  en la  millora  de  les  infrastructures  urbanes,  en  projectes  amb 
edificis culturals, educatius, socials, que finalment s’han convertit en realitat. Són 
obres que es queden ací, en la nostra ciutat, i per tant són per a que els ciutadans i  
ciutadanes  d’Oliva  puguen  disfrutar-les.  De  les  tres  grans  infrastructures  per 
resoldre a Oliva, la primera d’elles, la canalització de la rambla de la Gallinera i el  
desviament del riu Alfadalí, són obres que està previst que acaben a finals d’any. 
Però ens queda per resoldre l’execució de la nova carretera, que com coneixen tots 
vostés el projecte de traçat ha sigut ja publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 
passat  mes  de  maig.  I  per  últim queda per  conéixer  la  data  de  la  signatura  del 
conveni  de  la  prolongació  de  la  línia  fèrria  Gandia-Oliva-Dénia  amb  les  dues 
administracions,  estatal  i  autonòmica.  En  aquestos  dos  temes  haurem de  seguir 
lluitant  conjunta  i  coordinadament  perquè  siguen  el  més  prompte  possible  una 
realitat, com ho és ja el primer. Però no hem d’oblidar que si tots apostem per seguir 
transformant la nostra ciutat,  si  tots  volem una ciutat  més neta,  si  volem que es 
respecte  el  mobiliari  urbà,  si  volem  disfrutar  d’allò  que  ens  facilita  el  nostre 
ajuntament,  tots  conjuntament  hem  de  ser  capaços  de  buscar  la  implicació, 
complicitat i col·laboració dels ciutadans perquè siga possible. Estic segur que Oliva 
pot ser un referent en la nostra societat i per això hem obert en els últims anys una 
reflexió a la consciència ciutadana, a l’educació cívica d’aquells que vivim a Oliva, 
a  l’ensenyament  que  s’imparteix  als  nostres  fills,  des  de  la  família,  i  des  dels 
col·legis,  si  volem  una  ciutat  cohesionada  i  més  acollidora,  més  participativa, 
dinàmica, oberta, i pròxima als altres, entre tots hem de ser capaços de realitzar un 
esforç de comprensió, de respecte i consideració a tot allò que és nostre i que a més 
desitgem compartir amb els nostres veïns. Voldria acabar estes paraules reiterant de 
nou la felicitació del Grup Socialista, a vosté, Sra. alcaldessa, i al grup del Partit 
Popular,  per  ser  el  nou  govern  d’Oliva.  Compte  amb  nosaltres  per  continuar 
treballant per la nostra ciutat. Agraïment i gratitud a totes aquelles persones que, una 
vegada més, han dipositat la confiança amb el nostre projecte i també, per extensió, 
a la resta de ciutadans en general. Tots formem part i conformem una ciutat que 
sense dubte és la millor de totes, aquesta ciutat és la vostra, la nostra, i la meua; és 
Oliva. Moltes gràcies.”
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Finalment, pren la paraula la Sra. alcaldessa, i manifesta el següent:

 Sra. alcaldessa: “Són moltes les ocasions en les quals Oliva pot presumir i sentir-se 
orgullosa, i aquest matí n’és una d’aqueixes ocasions. En primer lloc per comptar 
amb la presència dels fills predilectes de la nostra ciutat, D. Francisco Brines, i D. 
Josep Climent; perfecta harmonia de poesia i música; en nom del Partit Popular vull 
donar-los les gràcies per estar ací, a ells i a tots els presents, ja que l’abundància de 
públic demostra que Oliva no només està viva sinó que vol viure. Voldria continuar 
i felicitar els vint companys que formarem part d’aquesta nova legislatura, i que hem 
obtingut l’acta de regidors de l’ajuntament de la nostra ciutat gràcies a la confiança 
que els ciutadans en tots nosaltres el passat 22 de maig; i com no, que aqueixa major 
confiança fóra per al Partit  Popular,  cosa que posa clarament de manifest que el 
ciutadà d’Oliva, atesa la precària situació que hem patit els darrers vuit anys, heu 
manifestat la voluntat de voler un canvi. Vertaderament estem preocupats pel futur 
d’Oliva, ja que ostentem l’índex d’atur més alt de tota la Comunitat Valenciana, i és 
el que més clar heu tingut a l’hora de dipositar el vostre vot, i voler que es donara 
pas  a  un govern  de  centre  dreta.  El  Partit  Popular  som conscients  de  l’extrema 
situació que a diversos nivells sofreix el consistori; això no obstant som realistes i 
sabem que rebem el govern de l’ajuntament  amb un endeutament  de més de 15 
milions d’euros, amb conflictes urbanístics als quals no s’ha donat solució en els 
últims anys; tot i això estem davant d’un repte per als propers quatre anys; solventar 
la  situació  per  la  qual  travessem,  amb la  necessària  ajuda  de la  resta  de  forces 
polítiques,  perquè  entre  tots  representem  la  voluntat  d’un  poble  que  confia  en 
nosaltres, que vol eixir d’una situació i que mereix el nostre esforç, el de tots. Estem 
en l’obligació, tots els vint-i-un, de demostrar al ciutadà i a la nostra ciutat el que 
volem aconseguir, el major benestar per a Oliva, i per això hem de pensar a formar 
un equip de govern amb estabilitat,  i que cap partit ni regidor antepose cap altre 
interés per davant d’aquest; per això vos demanaria que fórem capaços de, més enllà 
de les diferències polítiques, afrontar-los tots junts. Tots, en els nostres programes, 
atesa l’extrema necessitat, portem la lluita per fer que la variant de la carretera siga 
una realitat; inste que des de ja mateix ens unim per treballar per la necessitat urgent 
que tenim; anem a lluitar com a olivers i oliveres que som, i no com a representants 
de diferents partits polítics. I per la mateixa raó anem a pujar al tren, a aqueix tren 
que  ens  portarà  al  futur.  Ahir  vam  poder  assistir  a  la  inauguració  del  centre 
polivalent; un gran i necessari centre que l’ha fet possible que el tinguérem la nostra 
Conselleria de Cultura, i com no, el govern que estava en el moment. Com bé va dir 
el nostre secretari autonòmic, se li ha de traure el major rendiment possible, tots els 
dies i a totes les hores. Aquestos propers quatre anys hem de gaudir dels nostres 
barris fent d’ells un entorn de benestar, net i amb seguretat, a més del tant necessari 
centre  de salut  de sant  Francesc;  l’espai  d’oci  per  als  nostres  joves;  no anem a 
oblidar  la  gran  necessitat  que  pateixen  els  nostres  agricultors,  farem possible  al 
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reforma de la cambra agrària,  per tal  de donar-li  l’ús que necessiten i  mereixen. 
Farem d’Oliva un referent; que ens coneguem pel que som, pel que tenim. Obrim-
nos al món, que vinga el turisme, i deixant d’incitar que isquen de la nostra ciutat 
amb senyalitzacions de centres comercials d’altres poblacions i que tant perjudiquen 
al nostre comerç. Manifestar la importància dels deu punts que en campanya vam 
mostrar a tots els nostres ciutadans, i que encara que no hem obtingut la majoria 
absoluta, la resta de partits se n’adonaran de la gran importància que tenen per poder 
ajudar als nostres ciutadans; deu punts estudiats, meditats, i possibles, que de segur, 
pel  bé  de  tots  els  qui  pateixen  la  greu  situació,  i  sabent  que  aquest  equip  que 
formarem tots els vint-i-un només desitgem el millor per als nostres ciutadans, els 
farem  possibles.  Dir  que  he  dedicat  vint  anys  de  la  meua  vida  al  món  de 
l’ensenyament,  en  tots  aquestos  anys,  per  a  mi  cada  alumne  ha  sigut  un  repte 
personal  i  professional;  així  vull  continuar  actuant;  cada  ciutadà  d’Oliva  es 
convertirà en el meu repte personal. Vull acabar dient dues coses. La primera, que 
em sent molt orgullosa de ser la primera alcaldessa en la història d’Oliva; i és pel fet 
que Oliva és la meua passió. La segona, agrair i reconéixer el treball de tot el meu 
equip de campanya, especialment el de la nostra directora; a tots els qui m’estimen i 
viuen, tota la seua comprensió, i als qui m’estimen i ja no estan, faré tot perquè 
puguen continuar sentint-se orgullosos de mi com sempre ho han estat. Moltíssimes 
gràcies a tots.”

No havent més assumptes a tractar, i transcrites totes les incidències ocorregudes durant 
la sessió, la Sra. presidenta la declara finalitzada a les tretze hores, i als efectes dels 
articles 109 i 110 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, jo, el secretari, estenc aquesta acta, i de tot això, certifique.

      Vist i plau
L’ALCALDESSA
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