
Minuta núm. 04

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 14 DE MARÇ DE 2012.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.05 
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
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCON ESCRIVÁ
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
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI:
VICENT FERRER MAS

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  ordinària  i 

pública.

Excusa la seua assistència el regidor 

Sr. Canet Llidó.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

ÚNIC. PRESA DE POSSESSIÓ 

El Sr.  Secretari  dóna compte  de l’expedició  de credencial  de l’Ajuntament  d’Oliva, 
efectuada per l’Excm. Sr. President de la Junta Electoral Central,  a favor de la Sra. 
Teresa Gascon Escrivá, amb data 29 de febrer de 2012.

El Sr. secretari indica que la regidora electa ha acreditat la seua personalitat, i també que 
ha  efectuat  declaració  d'interessos,  d'acord  amb l’article  75.5  de  la  Llei  7/85,  de  2 
d’abril.

El Sr. Secretari informa que, per tal de prendre possessió del càrrec de regidora, d’acord 
amb  la  legislació  vigent,  haurà  de  prestar  jurament  o  promesa,  usant  la  fórmula 
establerta en el Reial  Decret 707/79, de 5 d'abril.  A tal  efecte,  la regidora electa es 
col·loca al costat de l’exemplar de la Constitució Espanyola i jura el seu càrrec.

La Sra. Gascon Escrivá pren possessió del càrrec i s’incorpora a la sessió.

La Sra. alcaldessa concedeix l’ús de la paraula i es produeixen les manifestacions que 
tot seguit s’indiquen:

 Sr. González Martínez: “En primer lloc disculpar l’absència del regidor del Grup 
Municipal  Bloc-Compromis,  Vident  Canet,  per  motius  de  salut.  I  en  segon lloc 
simplement vull donar-li la benvinguda a la nova regidora del Grup Partit Popular, 
com a companys de corporació, desitjar-li encert en la seua tasca política, i també 
demanar-li, i així em compromet jo també, que les possibles, i de segur, diferències 
polítiques que puguem tindre en el marc del debat polític no trascendesquen mai a 
l’àmbit personal. Nosaltres agarrem aqueix compromís; tots estem ací pensant que 
treballem per a la nostra ciutat. Benvinguda.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Des de Projecte Oliva també volem manifestar la felicitació a la 
nova regidora del Partit Popular, i esperem que la tasca que faça en el seu grup siga 
fructífera. I el mateix que ha comentat el company de corporació, independentment 
que estiguem en grups polítics distints, la col·laboració per part de Projecte Oliva, i 
de la resta de companys per fer-li la feina de la millor forma possible, estarem al 
costat.”
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 Sr.  Salazar  Cuadrado: “Igual,  en  el  mateix  sentit,  donar-te  la  benvinguda, 
l’enhorabona, que tingues sort en la teua tasca; en tant que puguem ajudar-te sempre 
que  ens  requeresques  i  puguem fer-ho,  per  suposat  sempre  estarem disposats.  I 
l’única cosa que desitgem a qualsevol gestor municipal en un govern és que tinga 
sort en la seua gestió, perquè això redunda en benefici de la nostra ciutat. Com he dit 
benvinguda i que tingues sort.” 

 Sra. Morell Gómez: “Com no, Sra. Gascon, li donem la benvinguda des del Grup 
Socialista, el nostre despatx i les portes sempre estan obertes; allò que necessite per 
a  qualsevol  menester,  ajuda,  col·laboració,  nosaltres  no  tenim  cap  problema  a 
col·laborar. Evidentment també ens sumem a la petició del Grup Bloc-Compromís; 
esperem que tota la tasca i la relació siga en temes polítics, i mai, mai, mai, ho hem 
de repercutir en temes personals.”

 Sr.  Aparisi  Romero: “Després  de  tot  el  que  han  comentat  els  diferents  grups, 
només donar-li la benvinguda al ple i al Grup del Partit Popular.”

 Sra.  alcaldessa: “Teresa,  per  la  meua  part,  agrair-te  que  hages  adquirit  aquest 
compromís  amb la  teua  ciutat,  amb els  teus  conciutadans,  i  que hages  vingut  a 
recolzar al Grup del Partit Popular en el govern, i la resta de coses nosaltres no cal 
que es parlen en plenari, perquè ja saps el que sentim tot el grup per tu. Moltíssimes 
gràcies, Teresa.” 

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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