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Minuta núm. 10 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 13 DE JULIOL DE 2012. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 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 
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO 
TERESA GASCON ESCRIVA 
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 ACTAL: 
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT 
 

 
El dia, hora i al lloc indicat a 
l’encapçalament, convocats, de 
conformitat amb l’article 197.1 c) de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, 
per notificació de la Secretaria 
General, per a debatre i votar la 
Moció de Censura contra l’actual 
alcaldessa de l’Ajuntament d’Oliva, 
Sra. Maria Consuelo Escrivá 
Herráiz, presentada en el Registre 
General de la corporació, amb data 2 
de juliol del 2012, per les regidores i 
regidors del Grup Socialista 
Municipal d’Oliva: Sr. Salvador 
Fuster Mestre, Sra. Francisca López 
Fernández, Sr. José Vicente 
Santacalina Sanchis, Sra. María 
Inmaculada Mañó Peris, Sra. Rosa 
María Soria Escrivá, i Sra. Ana 
María Morell Gómez; i les regidores 
i regidors del Grup BLOC-
Compromís: Sr. David González 
Martínez, Sra. Rosanna Torres 
Pérez, Sr. Vicent Roig Tomás, Sr. 
Vicent Canet Llidó, i Sra. Imma 
Ibiza Cots. 
 
 

 



Pàgina: 2 

 
ÚNIC. DEBAT I VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA CONTRA 
L'ACTUAL ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'OLIVA, SRA. MARÍA 
CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ. 
 
Vist que, amb data 2 de juliol de 2012, s’ha presentat en el Registre General d’aquest 
ajuntament, escrit pel qual es proposa una moció de censura a la Sra. alcaldessa, Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz, escrit al qual s’uneix la diligència del secretari general 
accidental de comprovació dels requisits legals que ha de reunir l’esmentada moció. 
 
En els termes que es pronuncia l'article 197.1.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, la Secretaria General ha procedit a notificar a tots els 
membres que componen la corporaciò municipal, la convocatòria automàtica de la 
sessió extraordinària, per al dia 13 de juliol de 2012, a les 12.00 h. 
 
Tot seguit, en compliment de la legislació vigent es procedeix a constituir la Mesa 
d'Edat, que es constitueix per la regidora de major edat, Sra. Maria Virginia Cotaina 
Verdú, i per la regidor 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. 
 
La Sra. presidenta de la Mesa declara oberta la sessió. 
 
De conformitat amb el que regula l'article 197.1.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, s’incia la sessió amb la lectura de la moció de 
censura, que és del següent tenor literal: 
 
 
“Les regidores i els regidors del Grup Socialista Municipal d’Oliva: Sr. Salvador Fuster Mestre, 
Sra. Francisca López Fernández, Sr. José Vicente Santacalina Sanchis, Sra. María Inmaculada 
Mañó Peris, Sra. Rosa María Soria Escrivá, i Sra. Ana María Morell Gómez; i les regidores i 
regidors del Grup BLOC-Compromís: Sr. David González Martínez, Sra. Rosanna Torres Pérez, 
Sr. Vicent Roig Tomás, Sr. Vicent Canet Llidó, i Sra. Imma Ibiza Cots, 

 
EXPOSEN: 
 
1. La moció de censura local és una institució jurídica que té la seua base legal en l’article 22.3 

de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 197 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Aquesta institució és un 
instrument jurídificat des de l’any 1985, que possibilita la destitució de l’alcalde, i per tant, 
del màxim representant del govern local. 
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2. Les eleccions municipals de 22 de maig de 2011, van donar pas a una configuració política 
plural a l’Ajuntament d’Oliva, amb cinc grups polítics: Grup Partit Popular (28,3% dels 
vots), Grup Socialista Municipal d’Oliva (27,9% dels vots), Grup BLOC-Compromís 
(22,1% dels vots), Grup Projecte Oliva (10,0% dels vots), i Grup Gent d’Oliva (7,8% dels 
vots). 

 
3. El dia del Plenari de Constitució de la Corporació actual, va ser triada alcaldessa la Sra. 

Maria Consuelo Escrivá Herráiz, per ser la candidata del partit polític més votat, per 49 vots 
de diferència, i cap de llista del Partit Popular. A partir d’eixe moment, com a cap de 
l’ajuntament ha tingut l’obligació de dirigir la política local. 

 
4. Des del primer moment hi ha hagut una manca de talant negociador, de recerca de 

consensos i de solucions pactades per part de l’alcaldessa i cap del grup del Partit Popular, 
obstaculitzant així la participació de bona part de les regidores i regidors de la Corporació, 
que reprensenten la majoria dels ciutadans d’Oliva. 

 
5. Per aquesta manca de capacitat de govern i de conciliació d’interessos plurals per part de la 

Sra. Maria Consuelo Escrivá Herráiz, i la consegüent paràlisi que això ha provocat a la vida 
municipal de la nostra ciutat, les regidores i regidors del Grup Socialista Municipal d’Oliva 
i del Grup BLOC-Compromís, prenem la decisió d’actuar al respecte i realitzar la següent 
moció de censura, per governar l’Ajuntament d’Oliva i donar-li l’estabilitat necessària per 
poder solucionar els problemes ciutadans. 

 
6. Esta moció de censura es proposa per la majoria absoluta del número legal dels membres de 

la Corporació Municipal de l’Ajuntament d’Oliva, ja que com onze dels vint-i-un regidors 
els que la signem. 

 
7. David González Martínez, candidat a l’Alcaldia per aquesta moció de censura, accepta de 

forma expressa mitjançant aquest escrit la seua candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament 
d’Oliva. 

 
 
Per tot açò exposat, 
 
DEMANEN: 
 
1. Que es tinga per presentada esta moció de censura en temps i forma, en la qual proposem 

com a candidat a l’Alcaldia al Sr. David González Martínez. 
 
 
Oliva, 2 de juliol de 2012. Salvador Fuster Mestre, Francisca López Fernández, José Vicente 
Santacalina Sanchis, María Inmaculada Mañó Peris, Rosa María Soria Escrivá, Ana María 
Morell Gómez, David González Martínez, Rosanna Torres Pérez, Vicent Roig Tomás, Vicent 
Canet Llidó, i Imma Ibiza Cots. Rubricat.” 
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La Mesa concedeix el torn d’intervencions, al candidat a l’Alcaldia que proposa la 
moció, a la Sra. alcaldessa, i als portaveus dels grups polític de menor a major 
representació, i es produeixen les que tot seguit s’indiquen: 
 
 
 
� Sr. González Martínez: “Bon dia a totes les persones que hui ens acompanyeu. Per 

primera vegada en la història democràtica recent del nostre ajuntament, es produeix 
una moció de censura, i aquest fet, tot i ser extraordinari, no reflecteix res més que 
la normalitat democràtica que regeix el nostre municipi. La moció de censura és un 
instrument legal i democràtic que possibilita els canvis de govern. Repetesc, legal i 
democràtic. Per tant, no té res a vore amb un cop d’estat. És legal perquè està 
emparada en la Llei, tal com cita el document que ha llegit la presidenta; i és 
democràtica perquè té lloc ací, al Ple de l’Ajuntament d’Oliva, on està representada 
la voluntat popular expressada en les urnes en les passades eleccions municipals del 
22 de maig, sent condició indispensable per a que tire endavant, la seua presentació i 
aprovació per la majoria del regidors que conformem el Ple de la Corporació 
Municipal. Els resultats de les eleccions municipals de 22 de maig van donar pas a 
una configuració política plural a l’Ajuntament d’Oliva, amb cinc grups polítics, 
Grup Partit Popular, que va obtindre el 28,3% dels vots, Grup Socialista Municipal 
d’Oliva, que va obtindre el 27,9% dels vots, Grup BLOC-Compromís que va 
obtindre el 22,1% dels vots, Grup Projecte Oliva amb el 10,0% dels vots i Grup 
Gent d’Oliva amb el 7,8% dels vots. És a dir, cap dels partits que es presentaven 
vam arribar a obtindre la tercera part dels vots emesos. Aquest resultat tan igualat 
requeria d’una forma de governar basada en el diàleg i la negociació, elements tots 
ells imprescindibles per a la millor gestió del bé comú. I precisament la carència de 
diàleg i negociació per la seua part, Sra. Escrivá, ens ha dut a esta situació de hui. La 
moció de censura que hui votem és la conseqüència del seu fracàs en complir el 
mínim que es demana a un govern, és a dir, generar les complicitats suficients per 
formar un govern estable o bé per assegurar-se els acords puntuals que permeten 
governar la ciutat. Res d’això ha estat present al llarg d’aquest últim any. Només cal 
recordar que en els més de 30 anys d’ajuntaments democràtics de la nostra ciutat, hi 
ha hagut diversos governs amb minoria, però tots ells havien sabut buscar 
complicitats suficients per formar governs estables, algun d’ells inclús mantenint-se 
en minoria tota la legislatura. Per aconseguir-ho resulta imprescindible capacitat 
d’entesa amb la resta de grups polítics, aconseguir trobar punts de contacte que 
permeten la gestió del dia a dia de la ciutat. Sra. alcaldessa, vostè no ha sabut o no 
ha volgut fer res de tot això. Al llarg de l‘any del seu govern ha mantingut vosté 
enfrontaments continuats amb tot el món pràcticament, polítics, col·lectius i 
associacions d’Oliva, treballadors de l’ajuntament, particulars, i periodistes fins o 
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tot. Va començar vosté tancant als grups de l’oposició l’accés al registre d’entrada i 
d’eixida de l’ajuntament, impedint així el dret fonamental que tenim els regidors 
com és l’accés a la informació. En el primer Ple Ordinari va expulsar vosté al 
regidor de Projecte Oliva Blai Peiró, de manera injustificada, tal com vam poder 
comprovar des d’aquesta part del Ple. Un fet que mai s’havia produït a l’Ajuntament 
d’Oliva, i que ja donava bona mostra del seu talant, i de la seua intransigència amb 
tots aquells que discrepen amb vosté. Mesos després, tota l’oposició en bloc 
abandonàvem el Ple, un altre fet inèdit en la història democràtica del nostre 
ajuntament. A poc de començar el seu mandat una carta signada suposadament per 
vosté, que encara no ens ha aclarit si la va signar o no, va provocar la pèrdua de 
l’Oficina de la Marjal. En aquest tema s’ha guanyat vosté a pols el descrèdit com a 
alcaldessa. No ha volgut saber-se’n res d’una carta que va arribar a la Conselleria, 
suposadament signada per vosté, en el nom de l’Ajuntament d’Oliva, on demanava 
la retirada de l’Oficina d’Oliva, i que vosté mai ha reconegut com a pròpia. El Ple va 
acordar donar part a la justícia per un suposat delicte de falsificació documental i 
suplantació de la identitat d’un càrrec públic. Però 10 mesos després, vosté continua 
sense donar compliment a l’acord del Ple i no li interessa aquesta qüestió, que 
sempre ha vinculat a la familiar d’un regidor de la corporació, sempre mesclant el 
terreny polític amb el terreny personal. Vam començar per la suposada falsificació 
de document públic i suplantament de la identitat d’un càrrec públic amb l’assumpte 
de la Marjal, però aquest no ha sigut l’únic misteri al qual hem assistit. Al llarg 
d’aquest any, casualment des que vosté ostenta l’Alcaldia, s’han succeït casos 
desconeguts fins ara a l’Ajuntament d’Oliva, el boicot del cotxe oficial, bases de 
llocs de treball aprovades per Decret d’Alcaldia que no apareixen per la Secretaria 
fins el quart dia, la Secretaria que és qui ha de custodiar la documentació, escrits de 
denúncia on apareixen noms de regidors de l’oposició i familiars seus amb identitat i 
signatures falses, la desaparició d’un pen-drive del mateix despatx del secretari 
general anterior, fet que ha estat denunciat pel mateix. E-mails que apareixen pels 
calaixos. Coses gens habituals en un Ajuntament, que tampoc pareix li hagen 
preocupat molt. Al llarg d’estos mesos també ja ens hem acostumat a les seues 
desqualificacions i falta de respecte constants, bé siga al mateix Ple, en algunes de 
les comissions informatives a què ha assistit o bé a través de les xarxes socials, amb 
declaracions i comportaments impropis d’un càrrec públic que m’estalviaré en 
aquest discurs. Desqualificacions que va llançant a tot el món que no està d’acord 
amb vosté. Perquè segons la seua manera d’actuar: “Qui no està amb vosté, està 
contra vosté”. I així, és molt difícil arribar a punts d’encontre. Una altra mostra del 
seu talant gens negociador, i de confrontació, i d’ocultació de la informació va ser la 
publicació del Periòdic d’Informació Municipal a finals de 2011. Va publicar vosté 
un butlletí municipal i no va informar absolutament de res a la resta dels grups 
polítics de la Corporació Municipal, que ens vam assabentar pel veí, una vegada ja 
estava al carrer. Li vam demanar que reconsiderara la seua decisió, li vam demanar 
aprovar un reglament pel ple, i vosté el que va fer va ser intentar carregar-se un 
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acord de Ple amb un Decret d’Alcaldia; quasi com el Consell Jurídic Consultiu li va 
esmenar la papereta i va deixar clar que el ple sí que era competent per redactar un 
reglament que regulara l’ús del butlletí d’informació municipal; on vosté no va 
donar cap participació als grups de l’oposició; fins i tot en la ciutat veïna de Gandia, 
amb majoria absoluta, s’ha donat participació i s’ha obert un espai perquè els grups 
de l’oposició tinguen alguna cosa a dir. Alguns representants de col·lectius i 
associacions del poble també han sigut víctimes de la seua prepotència i la seua falta 
de respecte, la Federació de Moros i Cristians, la Junta dels Jubilats, l’AMPA del 
Col·legi de la Carrasca, els Festers del Crist de Sant Roc, l’Assemblea Local 
d’Entitats Esportives d’Oliva, el Club de Pilota, i altres representants. Vosté tot ho 
entén igual, “o estan amb vosté, o estan contra vosté”. Sempre creant conflictes on 
n’hi ha, sempre creant malestar i crispació. Com a cap del personal de l’Ajuntament 
d’Oliva, ha acabat vosté amb el funcionament de departaments sencers, utilitzant el 
càrrec de l’Alcaldia per aplicar una política de personal basada més en les venjances 
personals que amb criteris objectius. Vosté confon posar al seu lloc els treballadors 
amb passar per damunt dels seus drets, i sempre recorrent al mateix modus operandi, 
les sospites infundades, les mitges veritats, o fins i tot les mentires. Ha desfet el 
departament de Benestar Social. Des de la jubilació del secretari general, no ha 
hagut estabilitat en el càrrec funcionarial més important de l’ajuntament, els 
secretaris van passant. Al primer que va ocupar el càrrec, el va despatxar vosté sense 
avisar-lo, a l’últim se’n va anar de males formes, quan només portava un mes. La 
setmana passada la Conselleria li va contestar a la seua petició dient-li que no hi 
havia cap funcionari habilitat nacional interessat en ocupar el lloc de secretari 
general d’Oliva. Li va dimitir el portaveu del seu grup municipal, regidor 
d’Ordenació del Territori i d’Hisenda entre d’altres regidories. I no va dimitir 
precisament per problemes personals, ho va dir ben claret en el seu escrit: “per 
discrepàncies amb la política oficial”. També ho va deixar ben clar en la intervenció 
del Ple on es va donar compte de la seua dimissió. Amb vosté no es pot treballar, o 
s’està amb vosté, o contra vosté. S’ha dedicat a menysprear-nos vosté en molts dels 
assumptes de ciutat sobre els quals li hem demanat informació de manera reiterada, 
com per exemple el cas de la circumval·lació o del tren. Ens hem hagut d’assabentar 
d’aquestos temes a través de les seues declaracions als mitjans de comunicació. Li 
hem demanat reiteradament la convocatòria de Juntes de Portaveus per a que ens 
informara, però vosté ha fet cas omís. Com si els portaveus que representem les 2/3 
parts del regidors del Ple no existírem. Per cert, passen les setmanes i encara estem 
esperant alguna notícia sobre la circumval·lació de les que va anunciar vosté. Perquè 
anuncis tampoc no han faltat al llarg d’aquest any, que si les obres de l’edifici de la 
Policia es reiniciarien a finals de l’any 2011, que si hi hauria material per a la 
Policia Local, que l’ampliació del Consultori de Salut de St. Francesc era una 
realitat, que la Cambra Local Agrària estaria totalment reformada i per a l’ús dels 
agricultors a finals d’any, quan encara no tenim la titularitat, que si la WIFI, que si 
en març d’enguany Oliva disposaria del servei de Bus Urbà, etc. En canvi, en un any 
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continuen paralitzats projectes de ciutat importants, com ara el PGOU, o el Pla 
Especial de Protecció i Reforma Interior del Centre Històric, la posada en 
funcionament d’edificis públics, o el Pressupost Municipal. Mire, Sra. Escrivà, el 
grau de deteriorament de les relacions entre els grups municipals i la insatisfacció 
que la seua gestió ha provocat ha arribat a límits que requereixen una solució. Oliva 
no pot estar en esta situació d’inestabilitat i d’ingovernabilitat tres anys més, fins el 
final del mandat corporatiu. I la responsabilitat principal d’aquesta situació prové de 
l’actitud que vostè ha adoptat al llarg d’aquest any. Una actitud què en molts 
moments ens ha fet pensar que realment buscava la moció de censura. Sra. Escrivá, 
qui sembra trons, cull tempestes. Els trons de la falta de respecte, de faltar a la 
veritat, i de contar versions interessades dels assumptes municipals, de la 
irresponsabilitat, de l’autocràcia, de la intransigència, de la manca de capacitat de 
diàleg i d’arribar a consensos. Les tempestes del descrèdit, i de la contestació social 
i política. Potser per a vosté, aquestos no siguen motius suficients per donar pas a un 
canvi de govern, però per a mi, per a les regidores i regidors que m’acompanyen i 
per a molts ciutadans que ens ho han fet arribar, sí. I presentem aquesta moció de 
censura per responsabilitat, perquè nosaltres sí que volem un ajuntament 
responsable, perquè nosaltres si creiem en un govern fort i estable que afronte els 
problemes de la ciutat. Perquè nosaltres si estem disposats a fer cessions per 
aconseguir acords que permeten superar estos moments difícils. Si finalment la 
moció prospera, hui s’obrirà un nou període a l’Ajuntament d’Oliva, que estarà 
marcat per un govern molt més plural i representatiu del conjunt dels ciutadans 
d’Oliva, configurat per les 2/3 parts del Ple, el govern més participatiu i ampli dels 
últims 30 anys. Afronte aquest període que encetarem hui conscient de la 
responsabilitat que implica el càrrec d’alcalde d’Oliva. Càrrec que exerciré amb 
rigor, però també amb humilitat i respecte a totes les posicions, tenint clar que ningú 
té la veritat ni la raó absoluta. Sóc ben conscient de la dificultat del moment en què 
ens trobem i dels reptes que tenim per davant, però estic convençut que només 
sumant esforços i unint voluntats serem capaços de superar-los. I abans d’acabar, 
demane a tots els regidors que, amb independència del resultat de la moció, fem un 
acte de reflexió i siguem exemple de bons ciutadans per a tots els veïns que hui ens 
acompanyen. Moltes gràcies.” 

 
 
 
� Sra. alcaldessa: “Molt bona vesprada. Jo no centraré el meu discurs de forma tan 

directa amb una persona, perquè estem parlant de partits polítics, i no és d’interés. 
Abans de començar, agrair la presència i recolzament dels nostres companys de 
partit, tant de la regional, provincial, com de la comarca, i més enllà; així com als 
afiliats, simpatitzants, amics, i al poble d’Oliva que estan ací. Per primera vegada en 
la nostra història es produeix un fet com el que hui ens reuneix; igualment com que 
per primera vegada Oliva ha tingut una dona alcaldessa; tindrà relació, o és una 
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mera casualitat? Hui passem una pàgina més de la crònica negra de la història 
d’Oliva; una pàgina de la qual desgraciadament tots els qui estem hui ací som 
protagonistes, i ho som per diferents motius. Les meues primeres paraules vull que 
siguen per als ciutadans, per a Oliva, a la qual he tingut l’orgull de representar com a 
alcaldessa fins el dia de hui. Vull dir-vos que deixem l’Alcaldia amb la cara ben alta 
i les mans molt netes, i amb la seguretat d’haver complit amb el que ens van 
encomanar després de les eleccions de 22 de maig de 2011. Vaig ser investida 
alcaldessa per governar, i així ho he fet. Podran estar d’acord o no amb les meues 
decisions, i les dels regidors del Grup Popular; però ningú pot acusar-nos, i a ningú 
li ho consentiré que parle de paràlisi municipal. Rebem un ajuntament en fallida 
tècnica; comencem a governar i dia rere dia anaven apareixent més proves del 
desgovern PSOE-Bloc; però hui puc fer un balanç molt positiu dels tretze mesos en 
què ens hem deixat la vida pel nostre poble, i tot això amb molt d’orgull i 
satisfacció. Hem intentat escoltar a tots i donar resposta als problemes que a diari 
se’ns plantejaven, i hi he fet comptant amb un equip reduït i amb la ferma voluntat 
dels qui hui tinc enfront d’obstaculitzar cadascuna de les nostres decisions, 
propostes, feina, etc. a la fi, ens queda la satisfacció de saber que els ciutadans, els 
qui estan ací, i els qui no han pogut estar, trauran les seues pròpies conclusions. Hui 
conec bé el funcionament d’aquest ajuntament, conec bé del que s’ha fet, i el que es 
va deixar de fer per vostés, units per la moció. Vull que tots sàpiguen que assumesc 
el càrrec en l’oposició amb el mateix orgull que vaig assumir el d’alcaldessa, i 
l’assumesc ja que afortunadament jo no necessite viure de la política per tindre un 
sou, això ho vaig guanyar en una oposició. Com a grup en l’oposició exercirem el 
nostre treball amb la mateixa voluntat i fermesa que ho vam fer des de l’Alcaldia. 
Ara bé, vull també transmetre als ciutadans i als que tinc ací, que la tasca de 
fiscalització serà contundent, coneixem ja on s’ha perdut cada paper, on s’ha quedat 
cada expedient, i coneixem bé per què es van prendre moltes decisions. Vull acabar 
les meues paraules als ciutadans assegurant que aquestos mesos de treball han sigut 
un orgull com a persona; he conviscut amb els veïns que coneixia, i altres que no; i 
aqueixa experiència la portaré sempre amb mi. Moltíssimes gràcies a tots els 
ciutadans. He de parlar ara de la resta de formacions polítiques d’aquest ajuntament; 
aqueixes que ara es regalen elogis com si s’acabaren de conéixer; i aqueixes que ara 
volen ser salvadores de tos. Hauran de donar moltes explicacions, i ho hauran de fer 
conscients que estan mentint. Són els autèntics protagonistes d’aquesta pàgina negra 
de la nostra història recent. No han volgut contribuir ni amb un sol esforç a traure 
endavant el nostre municipi; s’han entestat a posar totes les pedres possibles en el 
camí. I total per a què, per tindre l’orgull de ser el primer alcalde que entra per la 
porta de darrere d’aquest ajuntament? i d’ací un any i mig, si el d’ara solta la vara 
entrarà el segon alcalde, que torna perquè diu que el ciutadà li diu que torne; de 
segur que no són aqueixos els ciutadans que van deixar de confiar amb ell i pels 
quals va perdre tres regidors. I tot per a què? Vostés són els qui desgraciadament 
desacrediten la imatge dels polítics del nostre país. Vostés són els qui no justifiquen 
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amb el seu treball el sou que cobren, i vostés són els vertaders culpables de trobar-
nos en la situació que ens trobem hui. Per a no ser capaços no ho han sigut ni de 
canviar-se els collars; continuen sent els mateixos, aquells que discutien, aquells que 
parlaven de traïcions i d’ineficàcies; ara volen que els veïns els creguen? No; no ens 
prenguen per tontos. Tots sabem quins són els dos motius d’aquesta moció. Vostés 
necessiten la política per tindre el sou, i això a la fi uneix molt. Alguns de vostés 
porten més de vint anys vivint d’un sou municipal, i això en les temps que corren és 
alguna cosa a tindre en compte. Però sobretot vostés estan nerviosos, molt nerviosos 
veient com setmana rere setmana aquesta madeixa es desembrollava; es treballava 
més, i es descobrien nous assumptes que posaven en evidència la seua desastrosa 
gestió. Això ha accelerat encara més una moció. I aqueix és el motiu de fons que 
més els preocupa. Conten vostés ara als propietaris d’Aigua Blanca les seues 
mentides; conten vostés als veïns la mentida de l’ambulatori; conten vostés als 
comerciants la seua mentida sobre la promoció econòmica, sobre les despeses en 
festes, i com i aquí contractaven. Ara, tots sabem que allò que contaven no era més 
que una excusa per enganyar a tots. Una moció és un deure moral quan es considera 
que l’equip de govern no ha defensat els interessos dels ciutadans. Diga’ns què i a 
qui van defensar vostés quan van governar junts, els mateixos que ara fan la moció. 
I ara conten als veïns que nosaltres ens hem gastat els diners de l’ajuntament, aqueix 
que vostés desbalafiaven quan governaven, aqueix que gastaven fins l’últim cèntim 
abans que nosaltres començàrem a governar, aqueix que ens ha portat al pla d’ajust; 
aqueix desbalafiament que tant els criticava algun altre partit i que ara puja al seu 
carro, aqueix que van imposar als nostres veïns en forma d’impost l’últim dia 
perquè el cobrara el nou equip de govern. No mereixen el meu respecte coma 
polítics; vostés han sigut deshonestos amb aquest ajuntament, però sobretot han 
sigut deshonestos amb els seus votants, aquells que els van votar perquè confiaven 
en les seues sigles i esperaven l’esforç que justificara els seus sous. Hui vostés 
donen un espectacle del quals tot Oliva, tots els ciutadans, tardarem a recuperar-nos; 
però ho farem. Tinguen la certesa que ho farem. D’ací a tres anys no podran tornar a 
enganyar a ningú, ni tan sols amb la política d’intoxicació informativa que hui 
mateix l’han utilitzada i a la pobra persona que ha fet cas tornarà a no tindre un 
culpable a qui atribuir la seua ineficàcia, ineficiència, i la seua ineptitud; i aleshores 
el nostre poble parlarà de nou, i posarà a cadascú al seu lloc. Vull acabar la meua 
intervenció donant les gràcies en nom del Grup Popular a atots aquells que han 
conviscut amb nosaltres de prop, que han conegut les dificultats, i que han aportat 
els seus coneixements per fer del nostre treball una recompensa diària. Als nostres 
votants, afiliats, i per suposat a aquells treballadors de la casa, aqueixos que 
independentment de qui governa sí que viuen el seu treball amb responsabilitat i 
eficàcia. A tots moltíssimes gràcies.” 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Quasi com no volia posar-se en ningú, però bé, anem allà. 
Ciutadans i ciutadanes d’Oliva, persones i amics ací presents, simpatitzants també, 
bon dia a tot. No vull que tinguen ni el mínim dubte. Si en aquest primer any de 
legislatura la vida política d’aquest ajuntament haguera transcorregut dins del 
paràmetres racionals, democràtics, de respecte i convivència entre la Sra. Chelo 
Escrivá, alcaldessa fins a hui, d’Oliva, i els partits de l’oposició, hui no estaríem 
debatent aquesta moció de censura; no estaríem a punt de retirar-li el càrrec 
d’alcaldessa d’Oliva. Un any en què amb la seua complicada personalitat, i quasi 
sempre injustificat comportament, ha portat a aquest ajuntament a les quotes més 
altes imaginables de descrèdit, de burla, i d’escarni al llarg i ample de tota la 
Comunitat Valenciana, ja que estrany resulta, que allà on vages no et preguntaren 
“què li passa a eixa alcaldessa”. Ha sigut aquest un període de temps molt convuls, 
on mai ha buscat el consens, tot i comptar amb un govern minoritari en haver-li 
votat només 2,8 de cada 10 ciutadans. No ha volgut mai el consens quan ens hem 
oferit a col·laborar en el seu govern, ens ha menyspreat i insultat. Ha convertit 
aquest consistori en una espècie de circ i de camp de les seues batalles, quasi totes 
estèrils; ha fet bo el pensament d’algun dictador que deia “qui no està amb mi, està 
contra mi”. Ha ocasionat molt de malestar, i incertesa a persones i a diferents 
col·lectius i associacions de la nostra ciutat. Ha confós allò polític amb allò 
personal; perseguint a familiars i als amics d’aquells regidors de l'oposició que li 
molestaven, i també a treballadors d’aquest ajuntament i a periodistes, com tots ja 
sabem. N’ha llevat a uns per a col·locar als seus. Durant aquest any, la gestió 
municipal pràcticament ha estat nul·la, serà perquè ja tenia prou feina canviant de 
secretaris generals, fins a cinc en un any, de rècord Guiness. Tot i que totes les 
administracions estan en mans del seu partit, ha aconseguit ben poc per a Oliva, 
llevat de fer-se moltes fotografies amb consellers, i més, si tenim en compte que ella 
i el seu govern municipal, ens han costat a les arques municipals, entre sous i 
seguretat social, més de 40 milions de les antigues pessetes; i després té la poca 
vergonya i s’atreveix a dir que els altres estem ací per diners, ni que ella i els seus 
estigueren debades, sense cobrar. Ha mentit i ha enganyat als ciutadans d’Oliva 
quan en campanya electoral va prometre “més treball i menys impostos”, i signà, i 
es comprometé davant notari, que si “governava en solitari”, en el primer any 
baixaria els impostos i taxes municipals, i que bonificaria fiscalment a jubilats, 
autònoms i aturats, i que entre altres promeses, incentivaria econòmicament a joves 
empresaris i la posada en marxa de nous negocis. Un any després d’aquesta 
promesa, ha fet tot el contrari; Oliva està més endeutada, hi ha més parats, ha pujat 
els impostos, preus públics i taxes municipals. No ha aplicat cap reducció fiscal, ni 
als jubilats, ni als autònoms, ni als aturats. Res de res per als joves emprenedors. 
Això en Gent d’Oliva li diguem “frau electoral”. Així qualsevol pot guanyar 
eleccions. I què dir de les nombroses promeses que ha fet la Sra. Escrivá en matèria 
d’infraestructures i que a les hores de hui estan sense complir? recordem-ne unes 
quantes; l’acabament de les obres del nou edifici de La Policia, fa 9 mesos que 
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continuen parades. La segona fase de la reparació de la Via Ronda, res de res. 
L’antiga Cambra Agrària, castellets en l’aire. Del nou Centre de Salut de Sant 
Francesc, mentides a dojo. El Bus Urbà d’Oliva (BUO) sols existeix en la seua 
imaginació. Internet gratuït WIFI a Oliva, si algú troba eixa connexió, que m’ho 
diga, que jo també vull connectar-me. La implantació del servei de “Labici” una 
mentida més. Per contra ha propiciat, amb la misteriosa signatura, suposadament 
seua, la desaparició del servei que es donava des de l'Oficina del Parc Natural, i que 
a hores de hui, continua incomplint la promesa del retorn de la mateixa i el que és 
pitjor, l’esclariment d’aquest cas, impedint que el document signat, o 
presumptament signat, arribe a fiscalia, a què té por? I què dir del Tren Gandia-
Oliva-Dénia, ara denominat de la Costa, l’únic que sabem i intuïm, per les fotos 
vistes en premsa, que al pas que anem, fins a 2024 segurament continuarà en via 
morta. No pinten millor les coses per a la circumval·lació de la N-332, sembla 
clarament una altra pressa de pèl de la Sra. Escrivá, en aquest viatge, arropada per la 
Sra. Virginia Cotaina, que segons elles, en 15 dies la Sra. Ministra de Foment ens 
donaria la solució a aquesta problemàtica, clar està, en base al plantejament fet per 
Escrivá-Cotaina, suposadament a Madrid. Han passat més de dos mesos i encara 
continuem esperant que es pronuncie al respecte la Sra. Ministra. Doncs bé, pensem 
que ja n’hi ha prou de tanta mentida, tanta falta de respecte, tant de malestar i tanta 
presa de pèl de la Sra. Escrivá. Oliva no es mereix tindre, ni un dia més, una 
alcaldessa com aquesta. Oliva no pot estar representada per una persona que obliga 
als ciutadans a complir la Llei, quan ella intenta esquivar-la i no complir-la. Oliva 
no pot estar dirigida per una persona que lluny de solucionar els problemes de les 
persones i minimitzar els efectes de la crisi, en crea encara més dels que hi havia. 
Com podem vore, la llista de despropòsits d’aquesta Sra. és inacabable; ací podríem 
estar una hora més parlant d’ells. Sense cap dubte, el grup municipal de Gent 
d’Oliva votarà que sí a la moció de censura. Des del primer dia ho hem tingut clar, 
ja que per damunt d’interessos particulars i partidistes està Oliva; a més, per 
responsabilitat política i amor al nostre poble, no podem consentir ni un dia més 
aquest descrèdit, i més si tenim en compte, que en aquestes eleccions, quasi tres de 
cada quatre ciutadans no li han votat. Senyores i senyors, que quede ben clar, no és 
un vot en contra del PP, és un vot de càstig a les formes d’actuar i d’entendre la 
política en benefici propi de la Sra. Escrivá. Miren el difícil i complicat que és de 
vegades que dos partits arriben a entendre's; com serà la situació quan aquesta 
senyora ha aconseguit que els quatre partits de l’oposició, amb les seues 
singularitats ideològiques, s’unesquen per a fer front a aquesta situació. Crec que 
amb això està tot dit. I ara, per últim, sols em queda felicitar, i desitjar-li sort a qui 
serà elnou alcalde d’Oliva, el Sr. David Gonzalez, que estic segur que amb la seua 
preparació, qualitat humana, capacitat de treball, i l’ajuda de tots, aconseguirà tornar 
el crèdit, la il·lusió i la racionalitat democràtica a aquest Ajuntament. Moltes gràcies 
a tots.” 
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� Sr. Peiró Sanchis: “Companyes i companys de corporació. Projecte Oliva va nàixer 
uns mesos abans de les eleccions locals de 2011, fa ara un any i mig, impulsat per 
un grup de ciutadans d'Oliva que volien i desitjaven treballar per la ciutat d'Oliva 
des d'una nova perspectiva, i per a això era necessari tindre representació en 
l'Ajuntament. El nostre objectiu era i és atendre prioritàriament els interessos locals 
dels ciutadans, per damunt dels interessos dels partits de sempre. Vam nàixer amb 
una vocació de consens, i aquestos plantejaments no tenien cabuda en les sigles de 
cap altre partit. Per aquest motiu vam decidir caminar de manera independent. Els 
dos regidors de Projecte Oliva sorgits de les urnes en les últimes eleccions, són una 
prova del suport dels nostres ciutadans a aquestes idees. Projecte Oliva, hui és un 
partit independent plenament consolidat en la nostra ciutat, la raó de la qual és 
treballar pels interessos del nostre poble. Projecte Oliva no esta subjecte ni 
condicionat per les directrius de jerarquies polítiques externes a la nostra ciutat. La 
decisió presa per aquestos dos representants de Projecte Oliva hui ací està avalada i 
consensuada per tota l'executiva local del nostre partit. Davant de la difícil situació i 
de crisi actual que viu el nostre país i la nostra ciutat, Projecte Oliva, i el regidor que 
ara els parla, va plantejar, fa ara tretze mesos, que tots els partits amb representació 
local en el consistori fórem responsables, i vaig demanar que es constituïra un 
govern de concentració, on l'objectiu prioritari fóra fer una gestió de les àrees 
municipals entre tots. Projecte Oliva i els seus dos regidors van fer un oferiment en 
aquell moment a l'alcaldessa d'Oliva, la Sra. Chelo Escrivá, per a unir esforços i 
treballar tots en la mateixa direcció. Li vam oferir la possibilitat d'assumir àrees de 
responsabilitat en l'ajuntament i se'ns va fer cas omís. Aqueix va ser el nostre 
compromís fa un any, i ho continua sent ara. Els esdeveniments que s'han anat 
succeint al llarg d'enguany, en què ha ostentat la vara de comandament la Sra. Chelo 
Escrivá, ens han demostrat amb fets que la Sra. Escrivá no compartia aqueix mateix 
plantejament. El nostre partit no ha sigut promotor de la moció de censura que ara es 
presenta, però davant de la pregunta de si la recolzem o no, la nostra contestació és 
sí, per les raons següents. Com ja he dit anteriorment un objectiu repetit en la nostra 
campanya va ser el compromís de consens entre totes les forces polítiques per a 
treballar pel nostre poble; i la Sra. Escrivá no ha demostrat cap voluntat ni intent de 
comunicació, més be tot al contrari, creant un ambient de crispació entre les forces 
polítiques mai viscut en aquest ajuntament, almenys en la memòria dels 
representants polítics actuals. Fets com faltar el respecte a Projecte Oliva i als seus 
votants, dia darrere dia , amb frases tan lapidàries com que no representem ningú, 
dit per ella. Decisions arbitràries de no donar-nos representació en la Junta de 
Govern Local, i obstaculitzar la nostra labor d'oposició negant-nos els mitjans 
imprescindibles per a realitzar la nostra tasca, són prova d’això. L'expulsió injusta i 
sense precedents del Plenari d'un regidor de Projecte Oliva, el que ara està parlant, 
sense cap raó, així com el tracte discriminatori cap als nous partits que hui 
representem el 20% de l’electorat; continus conflictes generats per la Sra. Escrivá en 
diversos col·lectius i associacions de la ciutat, i perquè no dir-ho, les manifestacions 
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de vegades grosseres i irrespectuoses que afectaven tant a regidors com a persones 
particulars, amb noms i cognoms, sense veu ni vot per a defensar-se en aquest 
plenaris i sense cap adscripció política. La imatge donada en els plenaris municipals, 
més paregut a un circ que a un fòrum de representació de la ciutat. Per no fer esment 
de la penosa imatge donada per la primera autoritat municipal en les xarxes socials. 
Continus relleus dels secretaris generals de l'Ajuntament d'Oliva, que són la màxima 
autoritat administrativa de la corporació, simplement per les desavinences i actituds 
de la Sra. Escrivá. Tots aquestos fets ens han fet entendre que aqueixa no és la classe 
de política local que Projecte Oliva vol per al nostre poble. I ens afirma en la postura 
que és necessari posar fi a aquesta forma d'actuar. Projecte Oliva ha tractat de buscar 
des de l'oposició, que en la política municipal impere el sentit comú, i per aqueix 
motiu el govern de la Sra. Escrivá ha tingut a la seua disposició, des del principi, als 
dos regidors de Projecte Oliva quan ho ha considerat oportú. A pesar de la nostra 
predisposició a col·laborar i a assumir àrees de gestió, a fi d'ajudar al govern 
minoritari de Chelo Escrivá, només hem rebut negatives i vaguetats. Ara s'obri un 
nou escenari polític en la nostra ciutat. Dos partits polítics PSOE i Bloc-Compromís 
han presentat una moció de censura, que és un mecanisme establert per la llei per a 
demanar el relleu d'un alcalde, quan aquest no compta amb el suport i la confiança 
majoritari del plenari. Actualment la Sra. Chelo Escrivá no ha presentat els 
pressupostos municipals i per tant no pareix que compte amb el suport necessari per 
a aprovar-los. Els promotors de la Moció, PSOE i Bloc-Compromís, ens han 
proposat, en aquesta última setmana, participar en el futur govern de la ciutat. La 
decisió no ha sigut fàcil. Ara bé, si participem des del govern, ha de ser amb la 
garantia de la nostra independència política, sense cap classe d'ingerència dels 
interessos polítics d'altres partits. Mai ens hem negat ni ens negarem a governar ni a 
fer oposició amb altres partits, sempre que siga de forma constructiva. En el moment 
que estem vivint actualment de crisi, creiem que la classe política hem de fer un 
esforç d'unió i diàleg per a portar la situació del nostre poble endavant. Per esta raó, 
si se'ns demana fer un pas avant per a treballar activament, en un ambient de 
consens, respecte, sentit comú i diàleg, Projecte Oliva ho farà assumint àrees de 
gestió. La nostra decisió d'assumir delegacions i responsabilitats municipals no és 
per interessos econòmics, com han volgut justificar ments malicioses i 
malintencionades. A aqueixes persones no val la pena ni contestar-los, només és 
necessari que vegen el llibre inventari d'activitats que exercim privadament 
nosaltres, els regidors, en les nostres professions. Tots els polítics no són iguals, ni 
en política no tot val, els pese a qui els pese, tot no val. Som un partit amb vocació 
de treballar pels ciutadans. Ho hem fet fins ara en l'oposició, i ho seguirem fent a 
partir del dilluns des de la nostra participació en el govern. No hem de donar 
explicacions a cap jerarquia política externa a la ciutat de la decisió presa. Als únics 
que hem de donar explicacions és als nostres votants que han confiat en nosaltres, i 
ells saben que la nostra única finalitat és treballar per la ciutat i tractar de resoldre, 
dins de les nostres possibilitats, els problemes quotidians i reals que tenen els 
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nostres veïns, sense perdre mai la nostra independència i el nostre sentit crític de les 
coses. Participarem en el futur govern i actuarem amb responsabilitat i 
independència en les àrees que gestionarem, i serem crítics amb la resta de 
formacions que formen el govern quan siga necessari ser-ho. Que ningú dubte que el 
nostre suport a la Moció i la participació en el nou govern, que es constituirà aquesta 
setmana que ve, no és un xec en blanc de Projecte Oliva a ningú. Treballarem i 
consensuarem tots els assumptes importants que afecten el municipi, i si algun dia 
considerem que no es fan bé les coses, o la nostra independència es veu amenaçada, 
tornarem sense cap problema a l'oposició. Projecte Oliva lamenta aquesta situació 
que està vivint hui la ciutat d'Oliva, i li recorda a la Sra. Chelo Escrivá, que el 
mateix dia que un dels seus més importants regidors va abandonar la seua acta de 
regidor, per discrepàncies amb vosté, jo mateix, i en aquest mateix saló de Plenaris, 
li vaig demanar a l'alcaldessa, que el més intel·ligent i sensat en aquell moment era 
que vosté dimitira del seu càrrec. Des de Projecte Oliva no podem acabar la nostra 
exposició sense fer una valoració a l'esforç i dedicació per la labor que han realitzat 
alguns dels regidors del Partit Popular portant les seues delegacions, a pesar que 
entenem la seua dificultat de portar-les a cap, com a conseqüència de les directrius i 
l'ambient creat i marcat per la Sra. Chelo Escrivá. Finalment, esperem i desitgem 
que la persona que a partir d'ara ostentarà l'Alcaldia siga coherent i actue amb 
responsabilitat i diligència en el seu càrrec. I que no oblide que els regidors i polítics 
locals estem per a servir els ciutadans d'Oliva i tenim l'obligació d'entendre'ns pel bé 
de la nostra ciutat, per molt dispars que puguen ser les nostres ideologies i els 
nostres plantejaments polítics. Gràcies.” 

 
 
� Sr. Canet Llidó: “Primer de tot, bon dia a totes i tots. Com que David, a la seua 

intervenció, ja ha fet un extens repàs dels motius que justifiquen el vot favorable a la 
moció de censura que hui decidim en aquest plenari, no vaig a repetir tots els 
arguments que ell ha exposat, i que compartim i compartesc. Només vaig a intentar 
centrar-me en dos aspectes que ja han eixit en diverses ocasions. El primer d’ells, és 
la pèrdua de credibilitat de la paraula de l’alcaldessa, que la mateixa Sra. Escrivá 
s’ha guanyat, o, millor dit, ha perdut al llarg d’aquest temps. Totes les persones, de 
la mateixa manera que se’ns pressuposa la innocència, també se’ns pressuposa una 
certa credibilitat a les nostres paraules. Però aqueix crèdit inicial que tots tenim 
podem anar perdent-lo si anem incorporant mentides i mitges veritats al nostre 
expedient. Tots coneixem el popular conte de Pere i el llop. El fet que el xiquet 
protagonista del conte enganyara diverses voltes al poble, va tindre conseqüències 
negatives per a ell; quan de veritat necessitava la gent, que la gent confiara de la 
seua credibilitat, no va disposar d’aqueixa credibilitat. O, dit en altres paraules, la 
millor vacuna contra la credibilitat d’una persona és que aqueixa persona haja faltat 
a la veritat diverses voltes, deixant sense valor la seua pròpia paraula. I això ha 
passat diverses vegades amb la Sra. Escrivá. Una alcaldessa que ha faltat a la veritat 
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en diverses ocasions i que, damunt, no ha sabut rectificar, no ha sabut retractar-se i 
demanar les disculpes oportunes, perquè tots ens podem equivocar. Però cal ser 
valens i reconéixer-ho. Vosté, com el xiquet del conte, ha enganyat moltes voltes al 
seu poble. No vull allargar-me molt, però cal fer un poquet de memòria. Li va dir al 
seu poble que li donaria més treball, i a ahores de hui el treball és més escàs a Oliva 
que ho era fa un any. Li va dir al seu poble que li baixaria els impostos, i a hores de 
hui els impostos que paga el seu poble són majors que quan vosté ho prometia. Li va 
donar al seu poble un decàleg de promeses; un decàleg que conté més mentides que 
les promeses que apareixen en el decàleg; va prometre que crearia una associació, 
denominada Nueva Esperanza para Oliva. Va dir en octubre que la reparació de la 
Via Ronda de la platja d’Oliva es faria al mateix temps que la reparació de la plaça 
d’Europa; el 22 d’octubre. Va dir que en rebre els informes que estaven preparant-li 
les advocades, això en el mes de març, el dia 7, que quan els tindria en breu ens 
reuniria a tots els portaveus, als afectats, a les advocades, i, amb els informes 
damunt la taula, va dir que d’ahí eixiria una determinació entre tots junts. També va 
dir en el mes de gener que ja estava treballant-se per al WiFi, i que fins i tot ja 
s’estaven col·locant les antenes de WiFi en gener de 2012. Va dir en aqueix mateix 
programa d’Onda Naranja, que hi havia un projecte, el BUO, que anava a implantar-
se d’una forma imminent. I fins i tot, també en alguns mitjans de comunicació, va 
dir que acceptaria de bona gana, o sense posar massa obstacles, la moció de censura; 
vosté mateix el 290 de febrer deia “Si, finalment, es produeix el pacte... doncs, 
fenomenal. Jo sense cap tipus de problema. O siga, així com ara hi ha qui no es 
resigna als resultats d’unes eleccions, d’una decisió del poble d’Oliva, jo sí que 
accepte la decisió que per llei pot donar-se, que és la de que pacten.” I també va 
prometre que el primer que faria seria fer una auditoria econòmica a l’ajuntament. I 
si tota aqueixa llista de coses incomplides fóra poc, també tenim l’estrambòtic cas 
de l’oficina de la Marjal, que ja ha eixit a col·lació en algun moment. Que certament 
no sabem quina de totes les versions possibles és pitjor per a la credibilitat de 
l’alcaldessa i de la institució que representa, de la institució municipal. I podríem 
allargar-nos citant els casos d’enfrontaments amb associacions. Sempre una excusa, 
algun malentés, alguna confusió; però mai una disculpa. Mai reconéixer els errors, 
mai ser elegant. Aquest repàs ens dóna una idea del valor de la seua paraula. I esta 
pèrdua de credibilitat de la seua paraula ha tingut conseqüències negatives per al 
funcionament d’aquest ajuntament. Perquè hem arribat al punt que la seua paraula a 
penes tenia valor, i s’han donat moltes ocasions als plenaris en què vosté ha fet 
afirmacions únicament basades en la seua paraula i, a vegades, fins i tot, contradient 
la paraula d’altres persones. I què fem en una situació de paraula contra paraula, si 
una de les paraules que està en aqueixa ha anat desacreditant-se? Doncs que arriba el 
moment en què només podíem confiar en la seua paraula si anava acompanyada de 
papers que demostraren el que diu. Papers que deurien haver estar degudament 
comprovats i informats pels tècnics d’aquesta casa. Però ens hem trobat en moltes 
ocasions, amb paperets que vosté ens ensenyava des de la distància, com ha fet en 
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tants plenaris en què només buscava un cop d’efecte, un minut de glòria, i 
sacrificava el normal desenvolupament de les comissions i d’aquest ajuntament a 
aqueixes ganes de protagonisme fugaç i inconsistent. Podríem recordar el conte que 
ens va contar del secretari en el plenari passat. Lamentablement, ens hem hagut 
d’acostumar a vore com la informació no passa per les comissions informatives, 
com caldria, sinó que arriba per sorpresa als plenaris per aconseguir només aqueix 
cop d’efecte. El documents d’aquest ajuntament, en molts casos, no han sigut 
informats pels tècnics, ni coneguts pels regidors amb temps i forma, sinó que són 
coneguts per personal aliè a aquest ajuntament, i, fins i tot, preparats per ells en 
moltes ocasions. La informació que es nega i s’oculta als regidors d’aquest 
ajuntament, flueix per les cases particulars de persones alienes a aquesta 
administració local. I tot, repetesc, per l’afany de protagonisme desmesurat d’una 
alcaldessa que, teòricament, feia de moderadora, alhora que d’advocada de pel·lícula 
americana, i de portaveu del seu grup Popular; el seu portaveu ha hagut plenaris que 
no ha intervingut ni una sola ocasió. I per acabar vull fer una breu pinzellada a un 
altre dels aspectes negatius que a aquest grup, i a mi personalment, ens resulten 
especialment preocupants. En moltes ocasions hem dit, i s’ha repetit ací diverses 
vegades al llarg del matí, que vosté no ha sabut generar els consensos necessaris per 
a governar la ciutat. Però encara direm més. No només no ha sabut generar 
consensos, sinó que ha alimentat els odis entre les persones d’Oliva. Vosté ha 
demostrat ser una especialista a enfrontar a la gent. Uns contra altres; associacions 
contra associacions, tècnics contra tècnics, els treballadors d’uns departaments 
contra els dels altres; regidors contra regidors. Fins i tot ha intentat fer-ho entre els 
membres d’alguns partits. Vosté ha alimentat les enveges, les rancúnies, ha disfrutat 
reobrint les ferides, incitant als odis i les malícies. Ha donat ales a la gent violenta, 
ha donat ales als insults, a les desqualificacions; vosté mateix ho ha fet 
personalment en moltes ocasions a través del seu facebook, i ha aprovat comentaris 
menyspreables. En lloc de donar exemple, ha alimentat les malícies i els odis de la 
gent del poble. Persones del poble que sempre s’havien tractat amb respecte i 
cordialitat, de repent s’han trobat enemics irreconciliables. Si ho pensem bé, des que 
vosté ha arribat a l’Ajuntament d’Oliva la pau social de la nostra ciutat s’ha ressentit 
fortament. Hi ha persones molt enfadades unes amb les altres. Gent que ni es coneix 
i que s’odia. Partidaris i contraris, uns contra els altres, fortament enfadats. El seu 
caràcter provocador, iracund en ocasions, ha anat extenent això entre els seus 
seguidors. I a totes aquestes qüestions de caràcter estructural, podríem afegir altres 
motius que ja s’han dit, més d’agenda política, com és la no tramitació, o el fet no 
haver fet res durant un any, en la Pla General d’Ordenació Urbans, el Pressupost, 
que vostés han estat funcionant un any amb el pressupost d’un govern anterior, d’un 
signe polític distint. Però el més important, crec, són les dos coses que li acabe de 
recordar. Gràcies.” 

 
 



Pàgina: 17 

 
 
� Sr. Fuster Mestre: “Companys, companyes. Tots els que estem en política sabem i 

coneixem que hi ha moments en què s’han de prendre decisions difícils, i sense 
dubte per al nostre Grup, aquesta ha segut una d’elles. Aquest és un acord que 
agradarà alguns i que molestarà a uns altres, com també va passar al plenari de presa 
de possessió de la nova corporació l’any passat, on la falta d’acord entre el Bloc i el 
PSOE va deixar l’Alcaldia en mans del Partit Popular, encara que tan sols havia 
obtingut. Com ja s’ha dit ací, un 28’3% dels vots emesos en les eleccions i 49 vots 
més que el Partit Socialista. En aquells moments uns es van alegrar i altres no van 
entendre com el PSOE i el Bloc, que havien obtingut el 50% dels vots emesos, i 11 
dels 21 regidors, no havien fet possible un govern de progrés a Oliva. Teníem un 
nou govern, i una nova Alcaldia, i per respecte a la institució de l’ajuntament, i als 
ciutadans, el nostre grup i el nostre partit va apostar per col·laborar en el fet que el 
PP portara endavant el govern de la ciutat per complir tot allò que havia promés als 
ciutadans amb aqueix famós decàleg de més feina menys impostos; i una série de 
mesures més. Mesures i promeses que el temps ha quedat demostrat que eren un 
engany, ja que la falta de voluntat política per portar-les endavant ha fet que a dia de 
hui estiguen totalment incomplides. El nostre ajuntament té una llarga tradició de 
negociació i consens, potser pel fet que de les nou convocatòries electorals locals 
democràtiques tan sols una vegada s’ha obtingut majoria absoluta, o potser per que 
l’ajuntament és un reflex de la realitat social; i la nostra ciutadania demana diàleg, 
negociació i acords. La nova situació municipal requeria precisament d’una bona 
dosi de diàleg per part del govern i una col·laboració per part de l’oposició. Però 
front a eixa col·laboració oferida, ens vam trobar amb la intransigència i l’abús de 
poder de la nova Alcaldia. Abús de poder que s’ha manifestat reiteradament i en 
distints aspectes de la vida social i política. Limitant el dret dels regidors a la 
informació municipal contravenint l’article 23 de la Constitució espanyola. 
Prohibint l’accés dels regidors al Registre General de l’ajuntament, el qual havia 
estat d’accés lliure des de la constitució dels ajuntaments democràtics. Limitant la 
consulta dels Decrets i resolucions de l’Alcaldia. Impedint la consulta de projectes o 
expedients ja aprovats pel plenari o per la Junta de Govern, fins a haver d’anar a 
buscar un notari, mentre per una altra banda no ha existit cap problema perquè 
l’Alcaldia o algun funcionari afí, els traguera de l’Ajuntament, com per exemple 
l’últim d’ells, l’expedient de baremació de la dipu-beca. Ocultant informacions, o 
fins i tot informes tècnics o jurídics respecte d’algun projecte municipal. Segon, 
menyspreant a regidors i funcionaris de l’ajuntament. Insultant i calumniant als 
regidors de l’oposició sense permetre’ls defensar-se. Amenaçant i sancionant a 
familiars de regidors, o per parlar amb ells o per suposar que no eren afins. Donant o 
retirant l’ús de la paraula al plenari de manera arbitrària. Utilitzant un llenguatge 
impropi del càrrec que ocupa. Ha canviat tres, quatre vegades, ja no sé quantes, de 
secretari general de l’ajuntament, supose que devia pensar que tot el que no es 
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plegava a les seues exigències no era bo. Menyspreu de les propostes presentades 
pels regidors de l’oposició, que representen el 68% dels vots emesos. Tan sols cal 
veure la reacció de l’Alcaldia quan el Grup Socialista va presentar la moció 
demanant que es redactara un Pla d’Ocupació, per tal d’ajudar a les persones que 
estaven passant dificultats econòmiques a causa de la pèrdua del lloc de treball. La 
paraula més suau va ser que era il·legal. Significativa ha estat també l’actuació de 
l’Alcaldia front a la moció presentada pel Bloc, i aprovada per la majoria del ple, 
demanant que es denunciara una possible falsificació de la seua firma en el 
document enviat a la Conselleria per tancar l’oficina de la Marjal. Nou mesos 
després encara no s’ha donat acompliment. Això sí, com que hui sabia que s’havia 
de realitzar aquest plenari, aquesta setmana per fi, estan pintant alguns passos de 
zebra que li va demanar el Sr. Salazar. Però l’abús de poder s’ha manifestat més 
enllà de l’ajuntament, afectant a distintes associacions i persones particulars que no 
han admés les imposicions de la Sra. alcaldessa; la Federació de Moros i Cristians 
ha estat especialment en l’objectiu de la Sra. alcaldessa, sent objecte d’amenaces 
que han arribat a la seua màxima intensitat fa unes setmanes per l’elecció de Xavi 
Castillo com a pregoner d’enguany. L’Associació de Jubilats i Pensionistes, i 
especialment la seua junta directiva, ha estat objecte d’insults i calumnies sobre la 
seua gestió per intentar desprestigiar-los. Pràcticament, també ho han comentat ací 
els companys, tots els periodistes que cobreixen la informació local i comarcal han 
estat insultats i menyspreats per informar d’allò que succeeix a Oliva, i que 
l’Alcaldia no vol que es conega. Potser aquesta activitat li ha ocupat tant de temps 
que li ha fet oblidar-se de les vertaderes obligacions de l’Alcaldia. Un alcalde està 
per a rebre i escoltar als ciutadans i per intentar donar solucions als seus problemes. 
A nivell personal, cal resoldre els problemes puntuals; i a nivell de ciutat formular 
propostes i portar endavant projectes per millorar la qualitat de vida dels nostres 
veïns. No vaig a entrar en el capítol de desqualificacions, provocacions i insults, no 
ho he fet mai, no ho he fet en anteriors plenaris, on he sentit vertadera vergonya, 
igual igual que alguns dels seus companys, dit per ells mateix. Pense, i estic 
convençut, que l’elegància i el respecte a l’Ajuntament està per damunt de tot, i que 
la provocació no porta més que a la crispació política i social. Però això no em 
privarà de dir que són molts els projectes encetats en l’anterior mandat corporatiu 
que segueixen pendents d’acabament. Li’n diré uns quants; les obres del Centre 
Polivalent se les va trobar acabades. Tan sols faltava adjudicar el transformador de 
la llum, cosa que va fer vosté tard amb els diners que li van deixar. Malgrat tot la 
instal·lació no està encara en funcionament. Les obres de subministrament elèctric 
de les UA Canyades 7 i 8 tenien les avaries detectades i les xanques obertes per 
reparar-les. A dia de hui encara estan obertes. El plec de condicions del servei de 
neteja viària; fa un any que ha acabat el contracte i encara no està fet el nou plec. La 
primera fase, també s’ha comentat, de la reparació de la via de Ronda es va fer 
l’estiu passat, i la segona promesa per voste, s’hauria d’haver fet aquest estiu. Per 
què no s’ha fet? La xarxa Wifi per a tota la població és un projecte sol·licitat per 
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l’ajuntament el 26 de febrer de 2009 i aprovat per Diputació provincial el 2010. 
Hauria d’estar fet una realitat en 2012. On està? La construcció de nínxols estava 
pressupostada per al 2011. El trinquet està exactament igual com se’l va trobar al 
2011. Ahir el va inaugurar vosté, sense instal·lació elèctrica; ha tingut molt poc 
interés a acabar-lo i molta pressa per inaugurar-lo. L’edifici de la policia segueix 
estant tapiat i deteriorant-se cada dia que passa. Cal que li’n diga més? Són també 
molts els veïns que han recorregut a vosté i que no els ha volgut atendre. Potser 
siguen estos veïns, i d’altres que han vist la situació de descrèdit que ha suposat per 
a Oliva el funcionament antidemocràtic del nostre ajuntament, els qui ens han 
obligat a prendre la decisió que hui ens ocupa. Molts veïns ens han manifestat la 
seua preocupació, ens han demanat les solucions que l’Alcaldia actual no els 
donava, i ens han exigit acabar amb aquesta situació. I que ens han recordat que si 
no preníem cartes en l’assumpte, la responsabilitat seria nostra, per que l’oposició 
tenia la majoria dels regidors de l’ajuntament i l’obligació d’adreçar les polítiques al 
consistori. Moltes són les promeses electorals que va fer vosté i que no ha volgut 
complir. On estan els llocs de treball que va prometre? Vosté ha col·locat als més 
arrimats, aquells amb els quals tenia més compromís, i a la resta dels aturats del 
poble els ha deixat abandonats. I això que el anterior govern li va deixar una partida 
pressupostària per poder contractar en el projecte PactSafor. Què ha passat amb la 
promesa de baixar els impostos? De moment s’ha pujat un 10% la contribució 
urbana, i no té res a vore amb la revisió cadastral, Sra. alcaldessa, no intente 
confondre als nostres veïns. Li recorde que l’anterior govern va baixar un 9% la 
contribució urbana i un 30 % la contribució rústica. Què ha passat amb la promesa 
de reducció de taxes per als aturats? Què ha passat amb la promesa de bonificacions 
fiscals per als autònoms i jubilats? Que seguiran pagant el mateix. Què ha passat 
amb la subvenció per restaurar l’edifici de l’antiga Cambra Agrària? Què ha passat 
amb el nou Centre de Salut de Sant Francesc, els terrenys del qual ja fa set anys que 
han estat cedits per l’ajuntament a la conselleria? Ací està el document de cessió i el 
projecte bàsic entregat en mà a la Conselleria de Sanitat, que li recorde que va 
consignar un milió d’euros per portar endavant aqueix projecte; per tant no poden 
dir que no sabien res. Què ha passat amb tantes i tantes promeses que havia de 
complir el primer any? Si haguera tingut interés de solventar aquestes demandes i 
promeses electorals de ben segur que no estaríem en esta situació. Mire Sra. Escrivà, 
aquestos últims mesos ha utilitzat vosté moltes excuses per intentar justificar la 
inactivitat de l’ajuntament i la necessitat de prendre mesures de pujades d’impostos. 
I la principal ha estat, diu vosté, l’herència que li havia deixat l’anterior corporació. 
Serà suficient recordar-li que en els últims mandats corporatius, 2003 i 2007, 
després de la constitució de l’ajuntament s’ha portat al plenari un punt per donar 
compte de la situació econòmica de l’ajuntament, perquè tot el món ho coneguera. 
El 2011 vosté s’ha negat a portar-lo malgrat que li ho demanat el Grup Socialista 
verbalment i per escrit. És a dir, vosté no va voler donar compte de la situació en 
què es va trobar l’Ajuntament a pesar que el Grup Socialista li ho va exigir. Supose 
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que en aquells moments vosté ja pensava utilitzar aquesta excusa i no li interessava 
que tots poguérem conéixer les dades oficials. I així podia tirar-nos la culpa dient 
que li havien deixat l’ajuntament sense diners. Una vegada més, les donarem 
nosaltres: D’acord amb l’Arqueig de Caixa signat per la Sra. alcaldessa, per vosté, 
l’11 de juny de 2011, les existències de diners de l’ajuntament, i als bancs eren de 
3.907.319 €. És mes, he de manifestar-li que en els vuit anys de l’anterior govern 
vam ser capaços, tots els regidors, de reduir l’endeutament en més de 4 milions 
d’euros, en concret 4.433.365 euros. Vam baixar la contribució urbana un 9 % 
passant de l’aplicació del coeficient 1 al 0’91 com ve reflectit en els mateixos 
rebuts. I conscients de les tremendes dificultats a l’àmbit rural, vam baixar la 
contribució rústica un 30 % i li torne a repetir que en acabar la passada legislatura li 
vam deixar en caixa quasi 4 milions d’euros. Ja no li recorde els que ens va deixar a 
nosaltres l’anterior alcalde. Ja li vaig dir que quan vosté vulguera parlàrem de 
l’herència rebuda per vosté i aquella que van rebre nosaltres; simplement per donar-
li un exemple quan nosaltres vam accedir a l’ajuntament el PP ens deixava en un 
deute del 134 %, mentre que quan vosté va entrar a governar el percentatge de deute 
s’havia baixat fins el 67 %. Ja voldríem nosaltres haver rebut l’ajuntament en 
aquestes condicions. Ja ho crec que hauríem volgut rebre’l en aquestes condicions. 
Sinzerament, fins les excuses resulten descaradament falses. I a vosté el que més li 
agrada es allò que diu embruta, embruta que sempre queda alguna cosa; en això 
vosté és una artista. Mire, ha mentit en els que li ha pagat, per treballar en aquest 
ajuntament, a aquest regidor, elegit democràticament pels ciutadans d’Oliva. Estem 
a Oliva i ací, Sra. alcaldessa, tots ens coneixem i sabem d’on provenim, què hem fet 
en la nostra vida, i quines són les nostres famílies. No voldria extendre’m més, i per 
això vaig acabant. Pense que la complicada situació que estem travessant a nivell 
nacional, autonòmic i local obliga als que estem al front de les administracions a 
potenciar les polítiques socials amb l’objectiu d’intentar arribar i ajudar a les 
famílies més necessitades. Serà prioritari per a aquest nou govern, entre altres coses, 
la finalització dels projectes i la posada en marxa de les infraestructures acabades en 
l’anterior corporació; però per damunt de tot la redacció d’un pla d’ocupació local 
que facilite la incorporació al treball a aquelles persones que estan en situació d’atur, 
sabem que els ajuntaments tenim poques competències en aquesta matèria però en 
tot allò que el nostre ajuntament puga fer pels nostres veïns i veïnes més necessitats, 
no es capiga cap dubte que ho farà. I acabe. Caldrà recuperar la normalitat 
democràtica, tractar a tots els regidors amb respecte, i als col·lectius, associacions, i 
ciutadans com es mereixent. Caldrà recuperar el consens, el diàleg, la negociació, i 
poder mirar-nos a la cara sense que hi haja pel mig un insult, una provocació. Si és 
així, sens dubte haurem anat pel bon camí. Gràcies Sra. presidenta, tan sols felicitar i 
donar l’enhorabona a qui serà nou alcalde, Sr. David González.” 
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� Sr. Aparisi Romero: “Hui, en aquest dia, en aquest moment, vull transmetre, en 
nom del Grup Popular, el meu agraïment a tots els olivers i oliveres, per 
l’oportunitat que ha tingut el Partit Popular, i el grup que jo represente, aquest any 
de poder demostra que a Oliva es pot fer d’altres formes la política, i d’entendre. 
S’ha treballat molt dur per tots els membres del Grup Popular, i desitgem agrair a 
totes aquelles persones que han aportat les seues idees i il·lusions, perquè allò 
important és sempre treballar per Oliva. Però ara m’agarre jo al tema que vostés han 
plantejat. Si realment, en el tema que havien deixat un arqueig de tres milions i 
escaig d’euros, per què els proveïdors, aquells als quals l’ajuntament els devia 
diners, no s’havia pagat? Per què aquest partit, aquest grup ha hagut d’agarrar, per 
què les empreses en el seu moment no es van pagar les factures corresponents; per 
què si hi ha un arqueig? Això és una de les coses. El Centre de Salut de sant 
Francesc, estic d’acord que vosté van fer tot el que havien de fer; però ara jo li dic, 
realment, en totes les obres que s’han fet del Pla Confiança, en totes les obres que ha 
hagut, realment s’ha pensat que aqueixos diners podien ser, ja li ho vaig dir en un 
ple, realment recolzats per a la construcció d’un centre, perquè ja que tenien els 
terrenys i ho tenien tot, i després per no mantindre una estructura donar-lo altra 
vegada a la conselleria? Realment es pensa en el poble? O es pensa en què? 
Realment es pensa que un trinquet, que és molt lloable el fet, puga resoldre, el milió 
que ha ja costat puga ser el responsable? Realment paga la pena? Es pot fer el 
trinquet, es podria fer a la millor un trinquet menys gran, menys lloable, però també 
hauríem pogut fer un centre de salut; cosa que hui tindríem, i no el tenim. 
Simplement volia contestar-li això. S’ha treballat molt dur per tots els membres del 
Grup Popular, i desitgem agrair a totes aquelles persones que han aportat les seues 
idees i il·lusions, perquè allò important és sempre treballar per Oliva. Però no 
podem dir el mateix de tots aquells que hui consoliden la moció de censura. Una 
moció des del primer dia que el Partit Popular va assumir les tasques del govern, ha 
sigut sempre l’amenaça pendent; és veritat, sempre hem viscut amb l’amenaça de la 
moció de censura; aqueixa espasa de Damocles amb què s’ha intentat baixar el 
nostre ritme de treball; doncs no s’ha fet. No s’ha fet, perquè jo mateix si he estat 
treballant, també he assumit les funcions en l’ajuntament, i he portat els quatre 
departaments; i igual que jo els meus companys. Realment s’ha treballat al cent per 
cent. No ha hagut un moment que no s’haja dit que la feina no s’haja de traure. No 
haurem arribat a tot el que voldríem, no cap dubte. Qui diga que es pot fer tot, no és 
així; però realment no hi ha una manca de treball per part del membres del Partit 
Popular que han portat el govern d’aquest poble. S’ha intentat baixar el nostre ritme 
de treball. Ara passe ja a dir que quan fem l’oposició, l’oposició serà sempre 
constructiva; realment seguirem aqueix plantejament, almenys aquest regidor 
sempre ha portat aqueixa idea, que es puga, que es parle, i que tot es consensue. I 
això serà la funció que portarem el Partit Popular; però això comportarà alhora una 
fiscalització; que no tinguen por que quan hi haja alguna cosa que no estiga bé 
nosaltres serem els primera a dir-ho; i ho direm en una comissió informativa, o ho 
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direm en el ple i ho sabrà el poble. Aqueixa tasca que vosté fins ara han estat fent, la 
farem nosaltres; molt dignament. És tan digne estar en la funció de govern com en 
l’oposició. I nosaltres assumim que quan estarem en l’oposició treballarem així, serà 
una oposició constructiva. I ho diem ací clara i de forma plana. Nosaltres intentarem 
actuar, seguirem la postura de l’oposició constructiva i que la nostra aportació estarà 
sempre ahí; i que el Partit Popular, més o menys, intentarà resoldre juntament amb 
vostés, problemes de tots aqueixos anys que han quedat pendents. No hem tingut 
temps d’acabar les coses; òbviament no. Sí que estan en marxa altres que vostés van 
començar, i que estan ahí. Les coses són clares. S’han fet per al poble., No s’han fet 
per al lluïment d’un partit polític, no s’han fet per al lluïment de ningú; si s’ha posat 
en marxa una biblioteca ha sigut per al poble, si s’ha posat en marxa una escoleta ha 
sigut per al poble, si s’ha posat en marxa o va a posar-se en marxa la casa de la 
festa, per al poble. De fet, ja s’està utilitzant per la gent del poble abans fins i tot de 
la inauguració oficial; s’ha fet perquè realment puga estar ahí. No es fan els 
monuments perquè siguen per passar a la història. Passarem tots a la història perquè 
realment es va perquè el poble puga tindre, i ahí quedarà també el polivalent; 
continuarem treballant; s’estarà fent més o menys quasi tot en les comissions; no 
s’ha pogut fer fins ara? No es preocupe, continuarem en elles. Les idees estan 
aportades, aporten les solucions per poder portar-ho endavant. Realment el 
polivalent, i tot el que quede, el trinquet, tot el que quede per treballar és manca de 
tots. De vostés que ara estaran en el govern, com de nosaltres que estarem en 
l’oposició; però continuarem treballant. I ara els dic jo, els pressupostos sí que estan 
fets. Els els hem passat; no hem tingut temps d’aprovar-los? No passa res. Vostés 
ara estan en la tasca de poder fer que aqueixos pressupostos s’aproven, i que 
realment aporten totes les esmenes, dic esmenes perquè encara estàvem en el 
govern, però que aporten totes les idees, i nosaltres farem les esmenes 
corresponents. I quan vulguen tindran els pressupostos aprovats, i treballaran sobre 
aqueixos pressupostos. Treballaran com nosaltres que realment hem hagut de 
treballat pràcticament portant-ho tot controlat, i treballant quasi sense diners. Però, 
per què? Per a bé del poble, no per al bé d’un Partit Popular, no per bé del Grup 
Popular; realment per al poble. I aqueixa és la idea, és l’únic que realment ens 
interessa, que el poble tinga la seguretat que s’ha fet el treball per ells; tant des de 
l’Alcaldia, com des dels regidors que hem estat. Òbviament i ja acabe, i no volia si 
he exagerat un poc al principi pregue disculpes; realment crec que les votacions, que 
estem en un país democràtic, i visca la democràcia; perquè ací s’està treballant per 
Oliva, i cadascú tindrà les seues idees, però d’ací a tres anys, el poble, la veu del 
poble que és allò important, decidirà si la gestió que ha fet el Grup Popular, no 
vostés, el poble, si la gestió que ha fet el Grup Popular, o la que faran vostés, haurà 
sigut la millor per a Oliva. Per tant, jo simplement dic que d’ací a tres anys tornarem 
a parlar. I òbviament, el més important, visca Oliva!” 
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La Mesa, per tal com el desenvolupament de la sessió extraordinària està clarament 
determinat en l’article 197.1.c) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sotmet 
a votació la moció de censura. 
 
Voten a favor de la moció de censura els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López 
Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, Sra. Mañó Peris, Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell 
Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. Roig Tomás, Sr. Canet Llidó, Sra. 
Ibiza Cots, Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo, i Sr. Salazar Cuadrado (14 vots 
favorables: 6 del Grup Socialista Municipal d’Oliva, 5 del Grup Bloc-Compromís, 2 del 
Grup Projecte Oliva, i 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva). 
 
Voten en contra els regidors Sr. Aparisi Romero, Sra. Cotaina Verdú, Sr. Morera 
Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, Sra. Gascon Escrivá, i l’alcaldessa 
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz (7 vots en contra del Grup Partit Popular). 
 
No es produeix cap abstenció.  
 
A la vista del resultat de la votació, 14 vots a favor i 7 en contra, prospera la moció de 
censura contra l’alcaldessa Maria Consuelo Escrivá Herráiz, per 14 vots, que 
constitueixen la majoria absoluta legal dels membres de la corporació, i de conformaitat 
amb l’article 197.1.c) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, queda proclamat 
alcalde el candidat de la moció de censura, Sr. David González Martínez, del Grup 
Bloc-Compromís. 
 
El Sr. David González Martínez, promet el càrrec d’alcalde d’acord amb la fórmula que 
estableix el Reial Decret 70/1979, de 5 d’abril, regulador de la presa de possessió de 
càrrecs o funcions públics. En pren possessió i assumeix la Presidència de la 
Corporació. 
 
 
Tot seguit el Sr. alcalde manifesta el següent: 
 
 
� Sr. alcalde: “Bon dia de nou a totes i a tots. Assumesc l’Alcaldia d’Oliva, de la 

meua ciutat, conscient de l’alta responsabilitat que això implica. Governaré per a 
totes i tots els ciutadans d’Oliva. I ho faré amb honestedat, amb rigor, amb dedicació 
plena i amb l’objectiu principal de contribuir al benestar dels meus conciutadans. No 
em mou cap altra motivació que treballar per solucionar els problemes dels meus 
veïns i fer d’Oliva una ciutat millor. Vull agrair la confiança personal i política 
dipositada pels 14 regidores i regidors dels 4 grups municipals: Grup Socialista 
Municipal d’Oliva, Grup BLOC-Compromís, Grup Projecte Oliva i Grup Gent 
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d’Oliva. Tots junts conformarem un govern ampli, plural i representatiu del 
ciutadans d’Oliva. Sempre he pensat que la tasca de govern ha de ser compartida 
amb el conjunt de les forces polítiques, econòmiques i socials de la ciutat. I sobretot 
compartida amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. Des de les pròpies 
responsabilitats, des del rigor, però també des del diàleg. El treball pel consens serà 
una constant en el dia a dia d’aquest alcalde i d’aquest govern. La tasca de govern 
no pot esperar. Els problemes dels ciutadans necessiten solucions urgents. És per 
això, que dilluns mateix signaré els decrets de delegació i nomenaments per a que el 
futur govern siga operatiu des del primer dia. Un govern que tindrà per davant 
treballar de manera incansable i amb encert per fer front als problemes i les 
dificultats per les quals travessen els nostres conciutadans. Un govern que treballarà 
per millorar la nostra ciutat i el benestar dels nostres conciutadans, treballant per la 
modernització de l’administració local, per la generació d’activitat en tots i cadascun 
dels sector econòmics i de les condicions que permeten lluitar contra el principal 
problema que tenim hui en dia, l’atur, per la posada en funcionament de les 
infraestructures i edificis públics, per mantindre la col·laboració amb altres 
administracions per fer possible les infraestructures que ens mereixem els ciutadans 
d’Oliva per equiparar-nos amb la resta de ciutadans de l’Estat, per finalitzar la 
tramitació de projectes importants com ara el PGOU que establesca el model 
d’ordenació territorial del nostre terme municipal, per acabar amb els problemes que 
arrosseguen algunes de les urbanitzacions de la ciutat, i per incrementar els esforços 
d’aquesta administració en assistir als més desfavorits. I tot això només serà 
possible tendint la mà, generant consensos, amb transparència, i unint esforços i 
sumant voluntats. No vull acabar, sense agrair la tasca de les regidores i els regidors 
del govern anterior pel seu esforç i per la seua dedicació. Moltes gràcies.” 

 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. alcalde-president 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 del senyor 
president. 
 
  Vist i plau 
 El president 


