
Minuta núm. 02

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 10 DE FEBRER DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

Srs. REGIDORS:
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
JUAN FRANCISCO PI APARICI
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
VICENT ROIG TOMÀS
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI:
VICENT FERRER MAS

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió extraordinària 

i pública.

Excusa la seua assistència el regidor 

Sr. Vicent Canet Llidó.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

ÚNIC.  PRESA  DE  CONEIXEMENT,  DE  LA  RENÚNCIA  AL  CÀRREC  DE 
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT PRESENTADA PEL SR. JUAN FRANCISCO 
PI APARICI.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, en relació a la presa de coneixement de la  
renúncia al càrrec del Sr. Juan Pi Aparici, que és del següent tenor literal:

“Vist  l’escrit  presentat  pel  Sr.  Juan  Francisco  Pi  Aparici  amb  registre  d’entrada  número 
2012001086, d’1 de febrer de 2012, en el qual “dimiteix dels seus càrrecs polítics municipals  
del  Grup  Popular  d’Oliva  amb  caràcter  irrevocable  a  data  1  de  febrer  de  2012  per  
incompatibilitat de la política oficial, i torna l’acta de regidor al partit”.

Vist  que  la  persona  a  la  qual  correspondria  cobrir  la  vacant,  el  Sr.  Constantino  Navarro 
Martínez, ha presentat la seua renúncia per escrit amb registre d’entrada número 2012001416, 
de 8 de febrer de 2012.

Vistos els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General;  
l’article 9.4 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; l’article 133 de la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i la Instrucció de 10 de 
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals,  
propose al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Oliva 
presentada pel Sr. Juan Francisco Pi Aparici.

SEGON. Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb la còpia  
de l’escrit de renúncia del Sr. Juan Francisco Pi Aparici, i del Sr. Constantino Navarro Martínez, 
indicant que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació, és la  
Sra. Teresa Gascon Escrivà, següent de la mateixa llista dels regidors renunciants, i sol·licitar a 
la Junta que remeta la corresponent credencial per tal que puga prendre possessió del càrrec.

Oliva, 9 de febrer de 2012. L’ALCALDESSA. Maria Consuelo Escrivá Herraiz. Rubricat.”

El Sr. secretari realitza l’aclariment per indicar que com que és un acte de coneixement 
del  Ple,  i  no de voluntat,  no és  procedent  la  votació,  ja  que simplement  se’n dóna 
compte. 

El Ple queda assabentat.

Assabentada la corporació es produeixen les manifestacions que tot seguit s’indiquen:
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 Sr. Pi Aparici: “El servei cívic amb què m’educaren els meus majors i els exemples 
polítics  personificats  per  alguns  d’ells,  en  el  passat,  em  dugueren  a  prendre 
consciència política, en la meua adolescència, en aquell temps de la transició a la 
democràcia i, fa un anys, a presentar-me a les eleccions municipals de vint-i-dos de 
maig de dos mil onze. Aquests huit mesos han estat una experiència fabulosa de 
pensar per al ciutadà i la ciutat, aplicar la decisió més escaient a favor d’Oliva i de 
treballar en equip amb els meus companys i amb uns grans professionals que són els 
funcionaris  de  l’ajuntament.  Tanmateix,  circumstàncies,  iniciatives  i  potestats 
majors  a  les meues  m’han dut  a  posar  fi  a  aquesta  encomiable  tasca del  treball 
democràtic. Darrere deixaré els records dels debats amb les formacions polítiques de 
l’oposició  en  les  comissions  informatives,  Junta  de  Govern  Local  i  plenari  on 
estàvem integrats; perquè, cal dir, que tots els partits parteixen de la idea de treballar 
pel poble i buscar la felicitat d’aquest des del seu punt de vista, amb un recolzament 
electoral majoritari o minoritari, però real, existent. Així, que done les gràcies pel 
complement  que m’ha suposat com gestor municipal  de diverses àrees l’exercici 
desenvolupat pel PSPV-PSOE, Bloc-Compromís, Projecte Oliva, i Gent d’Oliva. No 
obstant, la política té una part negativa amb allò que respecta als partits,  des del 
Trienni Liberal de 1820-23 ençà, i és, tot plegat, la figura legal del partit, i més si 
cal, si és de llistes tancades on no hi ha relació directa i conseqüent entre el polític i  
el votant en la circumscripció electoral per la qual s’ha presentat i respecte de la 
gestió que fa. Per això, la figura del partit  provoca una visió interna i externa a 
l’elector de ser els altres partits els contraris, els antagonistes, quan, en el fons, són 
plataformes  d’exposició  de  papers  que  se  centren  en  el  bon govern  del  ciutadà 
mitjançant  l’administració  pública.  Jo  us  deixe,  però  com  sé  dels  vostres  bons 
propòsits  de governabilitat,  voldria deixar ací en el  plenari  unes paraules que va 
escriure el mariscal de camp José María Torrijos i Uriarte. Col·legues regidors, al 
respecte em permetreu que vos pose en antecedents d’aquest personatge. Va ser un 
destacat militar que va sobreeixir en la batalla de Vitòria contra els francesos de 
Napolió i, ben jove va arribar a mariscal; políticament va ser liberal, contemporani 
de Gabriel Ciscar i el seu germà Francisco, també militar i diputat en les Corts de 
Cadis.  Enguany es  compliran  dos-cents  anys  de  la  Constitució  on  va  participar. 
Torrijos, com Gabriel, va estar condemnat a mort per Ferran VII, el nostre es va 
salvar estalvi a Gibraltar, el mariscal va ser afusellat per ordre del Governador de 
Màlaga. Motivat per la confrontació fratricida d’idees polítiques d’aquella Espanya, 
va arribar a escriure: “En las querellas de familia debe prescindirse generosamente  
de las ofensas, y el honor y la gloria pertenecen al primero que tiende la mano y  
ofrece  una  sincera  reconciliación.”  Senyores  i  senyors  regidors  ha  estat  una 
satisfacció formar part d’aquest consistori. Gràcies per aquesta experiència vital que 
m’han donat. Fins una altra ocasió, a reveure.
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 Sra. Morell Gómez: “En primer lloc volia donar-li la benvinguda, des del Grup 
Socialista, al nou secretari. Benvingut. Les altres paraules són per al nostre company 
Joan  Pi.  Jo  sé  que  nosaltres,  de  vegades,  hem  tingut  algunes  disputes,  sempre 
constructivament, en algun plenari vosté i jo; però em fa llàstima que a causa del 
poc  temps  que  ha  passat  no  hem  pogut  coneixer-nos  més.  Li  agraesc  la  seua 
predisposició  en  aquelles  Comissions  d’Hisenda  que  hem  compartit,  la  seua 
predisposició per treballar, per sentir i escoltar tots allò que nosaltres hem proposat, 
i ha sigut ben acceptat per vosté. No entraré a valorar la seua decisió, és una decisió 
personal. Això sí, des del Grup Socialista li desitgem moltíssima sort. És una decisió 
personal. Jo crec que la seua família, els seus amics, i el seu treball és alguna cosa 
personal. Tindrà vosté moltíssima satisfacció, i de la nostra part li donem les gràcies 
per  haver  compartit  aquest  any  amb  nosaltres.  De  vegades  crec  que  les 
circumstàncies  que s’han donat  han sigut  massa explosives  i  no hem tingut  una 
relació possiblement tan tranquil·la que s’hauria donat en altres circumstàncies; però 
sí  que  volem  agrair-li  la  seua  tasca  per  a  aquest  ajuntament  i  per  a  la  nostra 
ciutadania. Gràcies.”

 Sr. González Martínez: “Nosaltres, des del Bloc-Compromís, també volem donar 
la benvinguda al nou secretari, Vicent Ferrer Mas, i desitjar-li que tinga molta sort 
en la seua nova tasca en l’Ajuntament d’Oliva. I com no, també al Sr. Joan Pi, des 
del  Grup  Municipal  Bloc-Compromís  volem  agrair-li  el  treball  que  ha  estat 
desenvolupant  al  llarg  d’aquestos  vuit  mesos  al  si  de  l’Ajuntament  d’Oliva. 
Nosaltres sempre ho hem dit, pensem que, amb independència del partit polític, amb 
independència de si s’és govern o si s’és oposició, ens uneix als 21 regidors que 
estem ací una mateixa finalitat, que és perseguir el bé per a la nostra ciutat. Jo crec 
que en els encontres, o desencontres, que hem pogut mantindre, vosté i jo, o altres 
regidors del Grup Municipal del Bloc-Compromís, crec que sempre ha hagut molt 
bona predisposició,  i  em consta que vpsté,  coma mínim, ha desenvolupat  el  seu 
càrrec amb la noblesa que requereix un càrrec públic. Per tot això, només em queda 
desitjar-li el millor a nivell professional, a nivell personal, i també a nivell familiar. I 
no  cal  que  li  ho  diga,  però  m’agradaria  deixar-li  clar  que  té  un  amic  ací,  amb 
independència de si és vosté regidor, o si no ho és.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc voldríem també, des de Projecte Oliva, donar-li 
la  benvinguda  a  Vicent  Ferrer  Mas,  el  nou  secretari.  La  circumstància  que  ens 
trobem ací tots sabem que és a causa que Joan Pi dimiteix i deixa l’acta de regidor; i 
nosaltres, des de Projecte Oliva no entrarem a valorar les possibles discrepàncies, 
que sabem que les hi ha perquè així s’ha dit en els mitjans de comunicació, entre 
l’Alcaldia i el regidor que se’n va; és un tema de partit, i el Partit Popular haurà de 
prendre raó del que està passant dins del Partit Popular; però sí que voldríem fer 
esment ací en el plenari al que afecta al que és la corporació. No és que dimiteix un 
regidor i se’n va i ací no ha passat res, i tots estem com si res. Hi ha un regidor, que 
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va començar la legislatura, que se li van adjudicar quatre delegacions; nosaltres en 
aquell moment ja vam manifestar que consideràvem que era una tasca massa gran 
per a un regidor, per molt bona voluntat que hi haguera; sabíem que això afectaria el 
funcionament de l’ajuntament, i així ha passat; portem set o vuit dies que no hi ha 
presidents  de  les  comissions,  de  les  més  importants;  no  sabem per  què  aquesta 
paralització, i aquesta demora en aquesta situació. Però sí que volem reflectir, i crec 
que aquest plenari és el moment, el fet que el govern de Chelo Escrivá ha sigut, en 
aquest any que portem, un fracàs total. Vull dir, ens van vendre unes expectatives fa 
quasi un any, i hui tot sabem quina situació hi ha a l’ajuntament. Des de Projecte 
Oliva  ho  hem manifestat  moltes  vegades,  Joan Pi  ha  tractat  de  portar  endavant 
aqueixes delegacions; ens consta, i així ho hem fet públic també, que el regidor Joan 
ha tractat de tendir ponts a la resta de grups municipals, reconeixent quins han sigut 
els  resultats  en  les  eleccions,  on  hi  ha  un  partit  minoritari  que  amb 49 vots  té 
l’Alcaldia,  i  la  resta  de  grups,  que  han  tendit  almenys  que  existesca  una 
governabilitat, i Chelo Escrivá no ha volgut que fóra així; ho dic clarament. Des de 
Projecte Oliva sé que des de Joan ha hagut formes de tendir ponts per tal de poder 
treballar i portar endavant l’ajuntament. L’alcaldessa creu que no, i està convençuda 
que pot ser així;  i  nosaltres ací  des de hui,  en aquest plenari,  volem reivindicar 
aqueixa situació. O estem sord, o no volem escoltar el que el poble està demanat; i 
jo crec que Joan Pi ho ha entés, ha intentat que fóra així, però sembla ser que dins 
del Grup del Partit Popular, l’Alcaldia no està per aqueixa tasca. No entenem per 
què el poble està dient en el carrer que hem d’estirar tots del mateix carro, i estirar el 
carro en el mateix sentit, i l’Alcaldia continua obcecada que ella sola ho pot portar 
tot. I a més amb unes actituds que tots sabem el que ha passat en els últims plenaris, 
i en les últimes comissions, que ha sigut insostenibles; això és el que ens preocupa a 
nosaltres.  El  fet  que  Joan  Pi  hui  dimitesca  i  sap  que  té  el  nostre  recolzament 
personal, com a persona d’Oliva, i com a company de corporació està fora de dubte. 
Però jo vull anar més enllà, i dir ací que els 21 regidors que estem ací, estem ací per 
a treballar. Que Projecte Oliva utilitza aquesta ocasió per deixar altra vegada clar 
que tendeix la mà a tots els grups municipals per tal de treballar tots per la nostra 
ciutat, crec que això en aquesta corporació, els 21 regidors, o no estem escoltant el 
carrer o no volem escoltar-lo; i si el problema que aquesta situació no es dóna és 
Chelo Escrivá, jo des d’ací, des de Projecte Oliva entenem i respectem la dimissió 
de Joan Pi, però sí que demanem que la dimissió ha de ser de l’Alcaldia, de Chelo 
Escrivá. Si aqueixa és la situació que fa que no hi haja governabilitat en el poble, 
Projecte Oliva demana la dimissió de Chelo, i que la resta de grups, fins i tot el Grup 
municipal del Partit Popular, que ens consta que hi ha membres que sí que volen que 
tots estibem cap al mateix lloc, des d’ací, des de Projecte Oliva tenim el guant a la  
resta de corporació per ser capaços de buscar una governabilitat entre els cinc grups 
municipals. Les eleccions han sigut fa nou mesos, i van haver uns resultats que estan 
molt  clars,  i  els poble va parlar i va dir  el  que volia.  Si Chelo Escrivá ha sigut 
incapaç,  en aquest anys que portem, desgavell  rere desgavell,  de tirar endavant i 
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consentir que un regidor com Joan Pi que ha portat delegacions de la millor forma 
que ell  ha pogut,  però sabent que el desbordava; ha consentit  que el regidor del 
Partit Popular dimitira, i no ha permés que hi haja una governabilitat amb la resta de 
grups municipals, des de Projecte Oliva, ho diré, no sé si puc dir-ho més alt, però 
més clar, Projecte Oliva demana la dimissió de Chelo Escrivá, i vol que s’òbriga un 
torn de consens entre la resta de grups municipals, inclós el Partit Popular, perquè 
almenys a Oliva hi haja una governabilitat seriosa i coherent per als tres anys que 
queden.”

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que hui estem davant d’un plenari pel fet que 
una persona ha renunciat; i és evident que pensem que la persona que hauria d’haver 
renunciat,  jo  també  pense  així,  el  mateix  que  Projecte  Oliva,  hauria  de  ser 
l’alcaldessa.  Vosté  durant  vuit  mesos,  a  banda que  no  ha  sigut  capaç  de  donar 
participació a las resta de grups polítics ha faltat constantment a la veritat en dir que 
sí  que  havia  donat  participació;  i  hui  estem  davant  d’un  fet  greu,  molt  greu. 
Efectivament és el principal regidor del Grup Municipal que està en el govern, que 
acapara per les seues delegacions grandíssima part de la gestió, o acaparava fins ara. 
Hem pogut vore com durant aquestos vuit mesos la gestió del govern ha sigut una 
gestió diguem-ne mínima cap a paupèrrima; però és que des de fa unes setmanes cap 
ací, a causa de les desavinences, que de ben segur són, ja no sé si polítiques o a la 
millor personal, no ho sé, però sí que la gestió està totalment paralitzada. Ja no és 
que siga paupèrrima, és que està totalment paralitzada. I això, en un ajuntament com 
el d’Oliva, que administra al voltant de 30.000 habitants, no s’ha de consentir. No es 
pot  consentir;  per  tant,  és  evident  que  s’ha  de  canviar.  I  no  s’ha  de  canviar  la 
persona que voluntàriament ha demostrat, per les seues formes personals, que és una 
persona oberta  i  dialogant  afable  i  dialogant,  i  sempre amb afany de superar-se, 
aqueixa  persona  no  hauria  d’abandonar  el  plenari  hui.  Vosté  és  qui  hauria 
d’abandonar el plenari hui, que vosté és la causant de tot aquest malestar; no només 
el malestar que vosté ha creat ací dins de la corporació municipal, sinó al llarg i 
ample del municipi d’Oliva, i sobretot en els seus habitants; en molts col·lectius. Ací 
no sobra ningú, ací l’única persona que sobra és vosté.  Jo a Joan Pi li  done les 
gràcies, perquè durant tot aquest temps efectivament sempre ha estat obert a poder 
dialogar, a qualsevol suggeriment, a qualsevol aportació, i per tant a superar-se en si 
mateix. Joan Pi, de ben segur que hauria donat molt més de si del que ha donat, si 
haguera tingut una persona o un alcalde que l’haguera recolzat en tot moment o que 
s’haguera  recolzar  amb ell.  Això no s’ha donat,  i  hui,  encara  que ho  ha  deixat 
entrevore amb algunes paraules, però estem segurs que la dimissió de Joan Pi no és 
per motius personals, ni de família, ni res; perquè ell estima la seua ciutat, i de ben 
segur donar el seu servei, aportar tot el seu treball, i encara que siga deixar de costat 
la família,  tot  el  que siga en benefici  del poble d’Oliva,  ben empleat  està.  Però 
evidentment  li  he  de  donar  les  gràcies  per  la  seua  dedicació,  pel  seu  esforç,  i 
sobretot per la seua valentia. Per la seua valentia de dir prou, fins ací hem arribat 
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amb voluntat de continuar però no pot ser. Això tots no són capaços de fer-ho. Ell 
ha sigut capaç de dir prou, quan havia de dir prou. Per tant, des d’ací, gràcies Joan, i 
esperem vore’ns més endavant; si no des del punt de vista de regidor, sí que podrem 
seure a parlar de les nostres necessitats com a ciutadans, ja no com a polítics, i per  
tant, intentant aportar el millor per a la nostra ciutat. En aquestos moments, li ho 
torne a dir, com ho vam dir al començament de la legislatura. Estàvem disposats a 
col·laborar en aqueix govern. Vosté va negar la possibilitat. Vosté ha sigut el cúmul; 
el no pel no; s’ha entestat a anar en contra de la realitat i del sentit comú. I hui tenim 
el que tenim ací damunt la taula en aquest plenari. Per tant, lament, torne a repetir,  
que hui qui haja de deixar l’acta de regidor siga Joan Pi, i no siga vosté.”

 Sra. alcaldessa: “per  la  part  del  Grup Popular,  Joan aquest és el  dia  on només 
teníem un punt, que era la presentació de la teua acta. Per part dels teus companys, 
nosaltres no t’acomiadem, no entrarem a debatre el que ací volen manifestar, i vore 
tot  el  malestar  que  hi  ha.  Hem continuat  treballant  junts,  continuarem treballant 
junts, així ho has manifestat; ho vas manifestar l’altre dia al secretari general del 
Partit Popular en el dinar que vam tindre. Eres una persona del Partit Popular, ho has 
sigut sempre,  continues treballant  en el Partit  Popular,  i  això t’ho agraïm, i això 
t’honora. I t’honora, pels motius que hagen sigut, que hages deixat l’acta de regidor 
en mans del Partit Popular, perquè al cap i a la fi tot el món sap que el poble va  
voler que el Partit Popular tinguera set regidors. I t’honora, de veritat, i t’agraïm, el 
temps  dedicat,  el  temps  que  continuaràs  dedicant  al  teu  partit,  que  és  el  Partit 
Popular, treballant. Deixes l’acta en mans per tal que un altre company, també del 
Partit Popular, entre i que continuem tenint set regidors del Partit Popular, com va 
voler el nostre poble. El Grup del Partit popular, els teus companys, Andrés, Vicent, 
Virginia,  Jesús,  i  Salva,  i  el  meu  nom,  no  et  diem  adéu,  perquè  nosaltres 
contínuament estarem junts. Moltes gràcies.”

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  la  senyora  presidenta  alça  la  sessió  a  l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s’estén  aquesta  acta,  cosa que,  com a  secretari,  certifique,  amb el  vist  i  plau  de la 
senyora presidenta.

 Vist i plau
La presidenta
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