
Acta núm. 01/2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 4 DE GENER DE 2014.

HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.15 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE ACCIDENTAL:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
TERESA GASCON ESCRIVA
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  els  articles  182.1, 

196,  i  198  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 l’elecció d’alcalde.

Es constitueix la Mesa d’Edat, per la 

regidora  de major  edat,  Sra.  Maria 

Virginia  Cotaina  Verdú,  i  per  la 

regidora  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.
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PUNT ÚNIC. ELECCIÓ D’ALCALDE.

Vist  que,  amb data  26 de desembre  de 2013, s’ha presentat  en el  Registre  General 
d’aquest  ajuntament,  escrit  del  Sr.  David  González  Martínez,  de  renúncia  al  càrrec 
d’alcalde, del qual es va donar compte al Ple, i se’n va donar per assabentat, en la sessió 
extraordinària de 30 de desembre de 2013.

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 accidental el Sr. José Sebastián Estela Climent.

La Sra. presidenta de la Mesa declara oberta la sessió, i manifesta el següent:

 Sra. presidenta: “El passat 13 de juny de 2012, es va realitzar el Ple extraordinari 
per tal de fer efectiva la moció de censura, signada per regidors i regidores del grups 
polítics PSOE i BLOC-Compromís, i va resultar nomenat alcalde el Sr. González 
Martínez, de BLOC-Compromís. Després d’haver-se tingut coneixement que el Sr. 
González  Martínez  ha  renunciat  al  càrrec  d’alcalde,  i  conseqüència  d’aquesta 
renúncia,  en  aplicació  d’allò  contemplat  en  l’article  40.5  del  Reial  Decret 
2.568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament, i Règim 
Jurídic  de les Entitats  Locals,  s’ha convocat  aquest  Ple  extraordinari  amb l’únic 
objecte  de  procedir  a  l’elecció  d’un  nou  alcalde,  o  alcaldessa.  Respecte  a  la 
Presidència  d’aquesta  Mesa d’Edat,  vacant  d’Alcaldia,  la Junta Electoral  Central 
assenyala  com a Sr.  president  el  regidor  o regidora  de major  edat,  cosa que ha 
recaigut en la meua persona, Virginia Cotaina Verdú. D’altra banda, recordar que 
els  termes contemplats  en l’article  196 de la  Llei  Orgànica del  Règim Electoral 
General,  poden  ser  candidats  o  candidates,  tots  els  regidors  o  regidores  que 
encapçalen les seues corresponents llistes, excepció feta del Sr. González Martínez, 
per  haver  renunciat  a  aquest  càrrec.  Si  algú  dels  candidats  o  candidates  obté  la 
majoria absoluta de vots, se’l proclamarà alcalde o alcaldessa electe;  si cap obté 
aquesta majoria es proclamaria alcaldessa la Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, 
per ser la regidora que encapçala la llista del Partit  Popular, que va guanyar  les 
eleccions el 22 de maig de 2011, per votació democràtica dels ciutadans d’Oliva. 
Així doncs, atenent a l’acta de la Junta electoral de Gandia, de 2 de juny de 2011, de 
proclamació  de  regidors  per  candidatures,  poden  ser  candidats,  candidates  a 
l’Alcaldia,  els  regidors  o  regidores,  del  Partit  Popular,  candidata  Sra.  Maria 
Consuelo Escrivá Herraiz; del Partit Socialista, candidat Sr. Salvador Fuster Mestre; 
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del  Bloc-Compromís,  candidata  Sra.  Rosanna  Torres  Pérez;  de  Projecte  Oliva, 
candidat  Sr.  Blai  Peiró  Sanchis;  i  de  Gent  d’Oliva,  candidat  Sr.  José  Salazar 
Cuadrado.  Llevat  de  renúncia  expressa  per  part  d’algun  candidat,  cosa  que 
procedirem a confirmar, per poder prosseguir amb el plenari,  plantege la següent 
qüestió als candidats. Hi ha cap candidat o candidata que vulga expressar la seua 
voluntat de renunciar ser candidat o candidata pel partit que representa?”

La Sra. Rosanna Torres Pérez expressa la seua renúncia a ser candidata, i tot seguit,  
successivament expressen la mateixa renúncia els regidors i regidores Sr. Vicent Roig 
Tomás, Sr. Vicent Canet Llidó, i Sra. Imma Ibiza Cots, tots ells de la llista electoral 
Bloc-Compromís, amb la qual cosa no hi ha cap candidat de l’esmentada llista electoral.

Manifesta també la seua renúncia el Sr. José Salazar Cuadrado, de la llista electoral 
Gent d’Oliva.

El Ple de l’Ajuntament queda assabentat d’aquestes renúncies.

 Sra. presidenta: “Davant la voluntat de ser candidats o candidates pels partits que 
representen, procedim, amb caràcter previ a la votació, al parlament dels candidats a 
l’Alcaldia,  perquè així  ho demana l’article  196 apartat  e)  de la  Llei  5/1985, del 
Règim Electoral  General,  que poden ser oïts  prèviament  a l’elecció.  Donarem la 
paraula als candidats, Sra. Escrivá Herraiz, Sr. Fuster Mestre, i Sr. Peiró Sanchis. Té 
la paraula el Sr. Blai Peiró.”

 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc, bon dia a tots, als companys de corporació i als 
presents que ens acompanyen. I dir que com vostés saben, Projecte Oliva som un 
partit independent, que tenim com a objectiu atendre, prioritàriament, els interessos 
locals  del  nostre  poble,  i  per  tant  no  estem  subjectes,  ni  condicionats,  per  les 
directrius  jeràrquiques  externes  a  la  nostra  ciutat.  La  decisió  presa  hui  ací  per 
aquestos  dos  representants  de  Projecte  Oliva,  Blai  Peiró,  i  Yolanda  Pastor,  està 
avalada i consensuada per tota l’assemblea local del nostre partit. Projecte Oliva va 
nàixer amb una vocació de consens fa tres anys; i aquestos plantejaments entenem 
que no tenen cabuda en les sigles de cap altre partit. Per aquest motiu vam decidir 
caminar de forma independent, i continuem fent-ho; Projecte Oliva és un projecte 
dels ciutadans, que cada vegada més està consolidat a la nostra ciutat, i per a res està 
en les nostres mires unir-nos i caminar agarrats de la mà de cap altre grup municipal 
d’aquest plenari, es diga PP, PSOE, Bloc-Compromís, o Gent d’Oliva. Li pese a qui 
li  pesa,  Projecte  Oliva,  amb  els  ciutadans  d’Oliva,  té  projecció  de  futur,  i  no 
necessitem unir-nos a altres partits amb plantejaments caducats. Els dos regidors de 
Projecte Oliva eixits de les urnes en les passades eleccions, som una prova que el 
nostre plantejament polític és compartit,  cada vegada més, per més ciutadans del 
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nostre poble. Projecte Oliva hui és un partit independent,  consolidat en la nostra 
ciutat i en el nostre ajuntament; i si en algun moment hem d’ampliar l’àmbit del 
nostre partit, serà sempre amb l’aval dels ciutadans d’Oliva, ja que és l’única raó de 
ser per a nosaltres, treballar pels interessos del nostre poble. Un objectiu repetit pel 
nostre  grup  municipal  ha  sigut  el  compromís  de  consens  entre  totes  les  forces 
polítiques  de  la  ciutat  per  a  treballar  per  Oliva.  De  fet,  la  responsabilitat  que 
assumim en l’actualitat, de col·laborar amb alcaldes, siguen de Bloc-Compromís, o 
del PSPV, podria haver-se fet realitat en el seu dia amb el Grup Municipal del PP, i 
amb Maria Consuelo Escrivá al cap, però en aqueix moment, aquesta persona va 
demostrar  que  no  tenia  voluntat  de  consensuar  suport,  sinó  més  prompte  tot  el 
contrari. Prova de la responsabilitat assumida per Projecte Oliva en l’actualitat és el 
fet que els dos regidors del Grup Municipal Projecte Oliva dirigim tres delegacions, 
les delegacions i àrees municipals d’Esports, d’Indústria, i de Consum; delegacions i 
àrees que són importants en l’estructura de serveis que presta l’Ajuntament d’Oliva, 
i que exigeixen molta dedicació, molt de treball i bona dosi de responsabilitat, amb 
els escassos recursos econòmics, per la precària situació actual que té hui el nostre 
ajuntament. I això tenint en compte que aquestos dos regidors no tenen sou amb 
dedicació plena, ni compten amb personal de suport substentat amb diners públics, 
com és el cas dels tres secretaris de grup que treballen en els grups municipals del 
PP, del PSOE, i del Bloc-Compromís; una situació a la qual nosaltres som contraris, 
atesa l’actual situació de l’ajuntament. Fins i tot es paguen sous a regidors de grups 
de l’oposició, que no tenen cap responsabilitat de govern. Això no obstant, aquesta 
situació, lluny de desencoratjar-nos, ens dóna més força i il·lusió per multiplicar els 
nostres esforços per portar endavant les nostre delegacions. I no només això; a més, 
amb resultats positius. Aqueix és el nostre compromís amb Oliva, i estem segurs que 
anirem complint-lo; fins i tot, a pesar de l’escàs ressò que ens donen alguns mitjans 
de  comunicació  de  la  ciutat  en  comparació  al  que  donen  als  partits  clàssics  de 
sempre; però aqueixa situació no ens preocupa, ja que els ciutadans cada vegada 
coneixen més la feina que estem realitzant, i això és el que val. Dirigim la Delegació 
d’Indústria,  dels  polígons  industrials,  una  àrea  dotada  amb  escassos  recursos 
econòmics,  però en la  qual  ens  hem proposat  escoltar  les  empreses,  escoltar  els 
empresaris, xicotets i grans, societats i autònoms, i posar sentit comú i solució als 
problemes  que  els  preocupen,  gestionant  dia  a  dia  els  assumptes  que  des  de 
l’ajuntament podem solucionar, mantenint en bon estat les instal·lacions, millorant 
la  neteja,  millorant  la  senyalització  viària  del  polígon,  la  seguretat,  i  sobretot 
animant-los i recolzant-los en la creació de l’associació d’empresaris del polígon 
industrial Brosquil, EPIB, una entitat que té coma objectiu defensar els interessos 
dels empresaris; hem treballat en els accessos al polígon, amb el suport de la resta de 
grups municipals, tant des de la N-332, com des del plantejament de l’eixida sud de 
l’autopista;  les  empreses  necessiten  les  infrastructures  que  calen  perquè  siguen 
competitives a nivell comarcal, autonòmic, nacional, i internacional; i ací estarem 
sempre al seu costat.  Des de la Delegació de Consum s’ha impulsat el suport al 
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consumidors  i  usuaris  del  nostre  municipi  a  través  de  l’oficina  municipal 
d’informació al consumidor, que és el servei a través del qual l’Ajuntament d’Oliva 
exerceix  les  competències  en  matèria  de  consum;  informa de  forma  gratuïta  els 
consumidors  i  usuaris,  rep  les  seues  reclamacions,  vetlla  pel  compliment  de  la 
normativa  de consum,  i  col·labora  amb altres  entitats  públiques  i  privades  en la 
formació i informació dels consumidors; s’han potenciat les funcions de l’OMIC, 
sobretot les d’informar sobre els drets dels consumidors, la seua regulació legal, i les 
vies per a exercir-los; rebre les reclamacions que es presenten sobre l’adquisició de 
productes; control del mercat mitjançant la inspecció de béns i serveis, formació i 
educació  dels  consumidors  en  matèria  de  consum,  tot  promovent  activitats  i 
recolzant les iniciatives que es presenten en aquest sentit. La Delegació d’Esports, 
Regidoria que ostentem des de fa uns mesos, suposa un repte important per a aquest 
grup  municipal.  L’activitat  esportiva  es  practica  cada  vegada  més  en  el  nostre 
municipi; una activitat llegada cada vegada més a la salut i a l’oci; i això implica 
multiplicar recursos i esforços perquè arribe al nombre més gran de persones. Estem 
compromesos a mantindre en un estat digne les instal·lacions esportives municipals; 
el pavelló, la piscina municipal, el poliesportiu, instal·lacions que en els últims anys, 
per  diversos  motius,  no han tingut  la  inversió mínima necessària;  però sobretot, 
l’activitat esportiva dels xiquets i joves que pertanyen i practiquen esports en tots els 
clubs d’Oliva,  i  a través  de les escoles  esportives municipals;  és una esfera que 
aquesta  delegació  hem prioritzat  i  recolzat  econòmicament.  A més,  en  aquestos 
pròxims mesos caldrà acometre les obres pendents d’executar del trinquet municipal 
d’Oliva; un tinquet que curiosament es va inaugurar amb tota celeritat abans de la 
moció de censura, sense estar acabat; una labor que des de Projecte Oliva tractarem 
de dur a terme amb els escassos recursos econòmics  disponibles que tenim.  Des 
d’aquesta delegació volem impulsar i manifestar el nostre compromís amb els clubs, 
i donar importància a l’activitat esportiva que es realitza, cada vegada més, en els 
nous espais naturals i a l’aire lliure, fora de les instal·lacions esportives, en platja i 
muntanya;  aquesta  labor  la  portem a terme en coordinació amb la Delegació de 
Turisme  d’aquest  ajuntament.  Des  de  la  delegació  que  dirigeix  Projecte  Oliva 
s’aporta pel repte de fer més accessibles les instal·lacions esportives a les persones 
esportistes  amb  qualsevol  tipus  de  manisvalidesa.  Aquestes  són  les  nostres 
credencials i la nostra forma de treballar en l’ajuntament. L’acord de juliol de 2012, 
amb el Bloc-Compromís i el PSOE, no inclou cap obligació política d’elecció, ni 
amb  l’anterior  candidat  presentat  pel  Bloc,  per  a  alcalde,  ni  amb  el  candidat  a 
l’Alcaldia presentat pel PSOE. El nostre acord amb els dos grups municipals que 
van impulsar la moció de censura fa ara divuit mesos, inclou únicament un pacte de 
col·laboració i de responsabilitat en la governabilitat del municipi, en la gestió i en 
la direcció de les tres delegacions i  àrees municipals  d’Esports,  d’Indústria,  i  de 
Consum. Aquest és el nostre compromís amb els ciutadans que ens han recolzat i 
ens  han  votat.  Els  acords  sobre  l’alternança  d’alcaldes  entre  el  PSOE  i  Bloc-
Compromís, o bé qui serà primer i qui després, no és una decisió presa per nosaltres. 
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La  nostra  preocupació  és  que  les  persones  que  ostenten  aqueix  càrrec  en  cada 
moment ho facen amb responsabilitat i buscant el consens màxim de totes les forces 
polítiques  amb representació en l’ajuntament.  L’alternança d’Alcaldies  acordades 
pel PSOE i Bloc-Compromís, i les persones que han d’ostentar-les no està dins dels 
acords  de  col·laboració  de  Projecte  Oliva  amb  aquestos  dos  grups.  Per  això 
continuem  pensant  que  la  millor  opció  per  a  ostentar  l’Alcaldia  d’Oliva  és  el 
candidat  que  presenta  Projecte  Oliva  hui  ací  i  durant  aquesta  legislatura; 
concretament en la meua persona. El temps ens ha demostrat que la pertinença de 
les candidates i candidats a l’Alcaldia integrats en les files dels partits clàssics de 
sempre, no són una garantia de saber fer les coses, ni d’ostentar l’Alcaldia de forma 
responsable i  diligent.  Això depén de la qualitat  de les persones i  no del  carnet 
polític que ostenten. Nosaltres lluitem per un canvi contundent de la forma de fer 
política en el nostre municipi. Així ho defensa Projecte Oliva, i cada vegada més, 
com no pot ser d’una altra forma, més ciutadans del nostre poble. Projecte Oliva vol 
dirigir-se al regidor González, David González, exalcalde d’Oliva des de fa uns dies, 
i manifestar-li el nostre reconeixement en a seua dedicació i treball per coordinar els 
tretze regidors dels diferents grups municipals, de signes polítics distints, però amb 
un objectiu comú per a la nostra ciutat, i unir esforços; i agrair-li, com no podia ser 
d’una  altra  forma,  haver  confiar  en la  gestió  de Projecte  Oliva  al  càrrec  de les 
Delegacions  d’Esports,  d’Indústria,  i  de  Consum.  Finalment,  vull  dirigir-me  a 
Salvador Fuster, candidat hui pel Partit socialista a l’Alcaldia, que presumiblement 
comptarà  amb  el  nombre  major  de  vots  d’aquest  Ple.  De  tots  és  sabut  la  seua 
experiència com a alcalde, després de dues legislatures completes. Vuit d’alcalde en 
què  ha  hagut  llums  i  ombres,  amb  encerts,  i  també  amb  desencerts.  Ara  té 
l’oportunitat,  amb aquestos divuit mesos d’alcalde d’esmenar els desencerts de la 
urbanització Aigua Blanca IV; agilitar la finalització de les obres i posar final al 
calvari que han viscut i estan vivint els propietaris afectats per la urbanització Aigua 
Blanca  IV.  En aquest  nou període  que  ara  comença  i  que  durarà  divuit  mesos,  
Projecte Oliva continuarà posant tot el seu treball i tot el seu esforç i dedicació, per a 
dirigir  de  la  millor  forma  possible  les  Delegacions  d’Esports,  d’Indústria,  i  de 
Consum.  Treball  que  esperem realitzar  amb el  suport  de  la  persona que  ostente 
l’Alcaldia, i la resta de membres del govern municipal. Esperem que si el Ple acorda 
el  seu  nomenament,  Salvador,  amb  la  seua  experiència  acumulada  ostentarà  la 
Presidència  d’aquesta  corporació respectant  sempre  l’autonomia  política d’aquest 
grup municipal, i sumant els màxims consensos. No hem de donar explicacions a 
cap jerarquia política externa de la ciutat de les decisions que Projecte Oliva pren. 
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 al ciutat i tractar de 
resoldre dins de les nostres possibilitats els problemes quotidians i reals que tenen 
els nostres veïns, sense perdre mai la nostra independència i el nostre sentit crític de 
les  coses.  Continuarem  col·laborant  amb  el  govern  municipal,  i  actuarem  amb 
responsabilitat i amb independència en les àrees que gestionem; i serem crítics amb 
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la resta de formacions que formen el govern quan siga necessari ser-ho. Vull acabar 
recordant les paraules que vaig pronunciar fa ara un any i mig en aquesta mateixa 
sala, perquè les persones que ens escolten les tornen a escoltar per si no ho tenen 
encara clar, o si no ho tenen prou clar. Que ningú dubte que la nostra col·laboració i 
participació en el govern municipal no és un xec en blanc de Projecte Oliva a ningú. 
Treballarem i consensuarem tots els assumptes importants que afecten al municipi. I 
si algun dia considerem que no es fan bé les coses, o la nostra independència es veu 
amenaçada, tornem a dir que tornarem sense cap problema a l’oposició. Esperem 
que la persona que a partir  d’ara ostentarà l’Alcaldia,  siga coherent i  actue amb 
responsabilitat i diligència en el seu nou càrrec. I que no oblide que els regidors i 
polítics d’Oliva estem per a servir als ciutadans, i tenim l’obligació d’entendre’ls, 
pel bé de la nostra ciutat, per molt dispars que puguen ser les nostres ideologies i els  
nostres plantejaments polítics. Gràcies.”

 Sr.  Fuster  Mestre: “Gràcies,  Sra.  presidenta;  moltes  gràcies  també  a  tots  els 
presents;  una  salutació  també,  com  no  podia  ser  d’una  altra  forma,  als  fills 
predilectes de la nostra ciutat; senyors diputats i diputades, companys de corporació, 
alcaldes  i  alcaldesses,  regidores  i  regidors,  veïns  i  veïnes  que  heu  volgut 
acompanyar-nos  en  aquest  acte.  Hui  dissabte,  dia  quatre  de  gener,  donem 
compliment a l’acord al qual vam arribar en el seu moment els grups municipals 
socialista  i  Bloc-Compromís,  que contemplava l’alternança d’aquestes dos forces 
polítiques a l’Alcaldia d’Oliva. M’agradaria abans de començar la meua intervenció, 
agrair públicament, ja ho vaig fer el plenari passat, la dedicació i el treball del que 
fins ara ha ocupat el càrrec d’alcalde, el Sr. David González. És cert que ara dins del 
govern local s’obri un nou escenari, un temps que hem de saber administrar per a 
poder culminar tot allò iniciat  i que sense dubte suposa la satisfacció de l’esforç 
realitzat amb anterioritat. Afrontem aquest any i mig que resta per a l’acabament de 
la legislatura amb les il·lusions renovades i ganes de seguir treballant per millorar la 
qualitat  de  vida  dels  nostres  conciutadans.  Sabem  que  la  situació  és  difícil  i 
complexa,  on  moltes  vegades  les  adversitats  son  contràries  als  plantejaments 
inicials.  Tal  vegada aqueix  repte  suposa  un  plus  de  motivació  per  a  multiplicar 
esforços, especialment de cara a la gent mes necessitada, a aqueixes persones sense 
recursos, als veïns i veïnes que comencen a perdre l’esperança de trobar un lloc de 
treball, a aqueix col·lectiu desfavorit, i a tantes i tantes persones que viuen situacions 
en alguns moments de vertadera desesperació. Aqueix deu ser el nostre objectiu; tots 
junts  hem  de  seguir  treballant  per  poder  minimitzar  esta  lacra  social.  Hem 
d’aconseguir que Oliva siga un projecte  de convivència col·lectiva,  d’enteniment 
diari i de responsabilitat compartida. Per suposat que una ciutat com aquesta sempre 
requereix d’atenció permanent i sabem que queden moltes coses per fer, barris on 
hem de continuar potenciant major presència, assumptes per solventar i solucionar, 
infraestructures  urbanístiques  i  esportives  en  les  quals  s’ha  de  treballar  molt  en 
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aquestos anys per poder resoldre-les abans que s’acabe la legislatura.  Sabem que 
quan prenem decisions no podem contentar a tots. La perfecció no existeix i de ben 
segur que ens equivoquem, perquè som humans; però ningú es podrà acusar de no 
haver entregat tot, una part important de la nostra vida per la nostra ciutat. A Oliva 
hi ha coses molt bones, perquè sense dubte el millor és la gent que viu ací. Per això 
hem de seguir treballant per tindre una ciutat mes cohesionada on se substente la 
tolerància, més pròxima on impere el diàleg, més dinàmica amb una clara aposta pel 
seu encant. En definitiva més pròxima i acollidora. Moltes gràcies.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Moltes gràcies, Sra. presidenta. Agrair la presència, com 
no, dels nostres fills predilectes i de tots els assistents. Exactament igual que ocorria 
el 13 de juny de 2012, on per moció de censura vam realitzar aquell històric plenari, 
hui ens trobem novament en un nou plenari extraordinari on vorem com finalitza el 
repartiment del tan preuat afany de protagonisme i poder desitjat. De tal forma que a 
les dues terceres parts  de la  corporació no els  va importar  burlar la  decisió dels 
nostres ciutadans. El passat 30 de desembre,  el ja finiquitat  alcalde González, va 
convocar un plenari extraordinari on per última vegada volia mostrar les seues grans 
dots autoritàries amb el Grup Popular, i condescendents amb el seu equip de govern. 
El  quatripartit,  donant-los  permís,  i  més  del  temps  d’aqueix  aparell,  perquè 
pugueren una vegada més ofendre, humiliar, menysprear al Grup Popular, com ha 
vingut  sent  normal  en  els  mesos  que  el  Sr.  González  ha  tingut  la  vara  de 
comandament. De forma capriciosa, el Sr. González, fent abús de l’arravatat càrrec, 
convoca de forma innecessària  plenaris,  però en canvi  deixa de convocar el  que 
pertoca per llei, com són les comissions. El Grup Popular mai ha deixat d’assistir, ni 
ho  farà,  a  plenaris  on  l’ordre  del  dia  tracte  temes  importants  per  als  nostres 
ciutadans,  un plenari  on amb el  vot  es prenguen decisions  importants.  El  passat 
plenari del dia 30 de desembre, del tot dubtós i obscur, com la gestió que ha portat 
aquest alcalde, ens va dur a la decisió encertada, i que tornaríem a repetir, de no 
assistir. El Grup Popular no teníem per què homenatjar en el seu acomiadament a 
qui mai ens va donar la benvinguda; a qui mai va comptar amb el Grup Popular, sols 
ho manifestava de forma falsa i malintencionada en les declaracions als mitjans de 
comunicació;  a  qui  ha  dedicat  en  els  seus  mesos  de  govern  a  ignorar,  insultar,  
humiliar, xafar, a més de permetre que ho feren; a qui va marcar el seu objectiu a 
arravatar el que mai li va donar el poble; a qui va acceptar del govern Popular el sou, 
però la dedicació i el treball; assistir al plenari de 30 de desembre, torne a repetir,  
del tot obscur, hauria sigut avivar la seua flama de burla al Grup Popular i a tots els 
ciutadans  d’Oliva.  Aquest  plenari  de hui,  igual  que el  del  13  de  juny de 2012, 
compta  amb la  presència  del  Grup Popular,  perquè el  Grup Popular  no té  res  a 
amagar, res a justificar; el que hem fet ha sigut pel poble; el que teníem ens ho va 
donar el poble; el que ens han arravatat els ho han arravatat al poble. I hui, després 
de vore el seu deambular per l’Alcaldia, ja ens podem preguntar; i per a què? Per a 

Pàgina: 8



què, Sr. González? A; sí,  disculple.  Per a amb un tribunal afí,  posar-li un deu, i 
col·locar a la seua cunyada; per a col·locar a la parella de la seua cunyada d’ací allà i 
d’allà ací, però que no pare? Per col·locar a la seua mare i a la seua germana? I ens 
preguntem,  això  és  pel  que  deia  ahir  en  la  magna  entrevista  en  el  diari  Las 
provincias, “a ningú li pot faltar ni un sostre ni un plat de menjar.” Són les seues 
paraules. Deu ser això, clar. Que no li falte, que no li falte a la meua família, que per 
això jo sóc l’alcalde. Però què passa amb la resta de ciutadans? Què li ha importat a 
vosté la resta de ciutadans? Què mengen? Encara que siga menjar caducat, conservat 
en un cau ple de brutícia i rates, repartit per qui sols és un carca vots; denunciat 
vàries vegades. I continuaria preguntant-li, què passa amb la resta de ciutadans que 
no han sigut tan afortunats com els seus parents? Aqueixos, per exemple, que van 
ser burlats i consentits per vosté, perquè això li va permetre eixir en les televisions, 
treball  a  Alemanya.  “Treball  a  Alemanya;  he treballat  molt  per  fer aquesta  gran 
gestió”.  Eren les  seues  paraules,  Sr.  González.  Jo no hauria  permés  mai  que es 
burlaren dels nostres ciutadans. Per què ho va consentir? Permetre i callar. Ara, amb 
la Regidoria d’ADL, què pensa fer? acabar de col·locar els parents, amics i afins? 
Està en la recta final cara ales properes eleccions, i vosté és qui abandona la paraula 
i el compromís. Abandona el pacte de govern i als companys i com un elefant en 
una ferralleria ho fa tot pols; ens ho ha demostrat les dues legislatures anteriors; ha 
abandonat  els  seus  amics  de  govern.  Quina  tristor,  Sr.  González;  divuit  mesos 
perduts;  divuit  mesos  sense gestió.  Sap el  que diuen els  ciutadans?  Que han fet 
vostés  d’Oliva  un  poble  fantasma,  un  poble  abandonat,  un  poble  brut,  obscur, 
deprimit,  del qual han utilitzat  els diners per defensar-se i llavar-se la cara.  Vull 
continuar, sense eixir-me’n de les seues paraules, i del que, sense anar-nos-en molt 
lluny, va manifestar ahir en premsa, i és el següent; en contestació a la pregunta que 
li formulen que és “quins són els projectes més importants del seu mandat?” I vosté 
diu “S’ha fet un treball ingent des d’Urbanisme per solucionar múltiples problemes 
d’algunes  urbanitzacions.”  I  jo  li  pregunte,  és  Aigua  Blanca  IV una  d’aqueixes 
urbanitzacions de les quals el regidor d’Urbanisme, Vicent Canet, ahir mateix va 
prometre als afectats i reconeixent-los, així sí, sempre en privat, que tenien raó, que 
no  ha  donat  un  encertat  enfocament  en  obviar  situacions  que  s’han  donat,  que 
arrancaria del Sr. Fuster, com a proper alcalde, un compromís, i ací precisament, 
davant d’aquest plenari, davant els ciutadans, no hem escoltat cap esment per `part 
de  la  seua  regidora  candidata  a  l’Alcaldia,  de  fet,  no  tenen  candidat  el  Bloc 
compromís; clar és, aqueixes coses el Sr. Canet, sols les diu en petit comité; davant 
el poble diu que és qui més ha fet, i si no ha fet més serà perquè el Sr. Salazar, 
president de la seua comissió no l’ha deixat; i a mi continua demanant-me el cos 
davant  d’aquesta  situació,  que dimitesca,  Sr.  Canet,  abandone,  vaja-se’n a  altres 
menesters en els quals pua dignificar-se i complir la paraula. Tornant al tema de tot 
el  que  han  solventat  en  urbanitzacions,  igual  han  solventat  Rabdells,  Bomba, 
Canyades, etc. i no ho sabem. Continuem amb el que ha fet durant el seu mandat 
com  a  alcalde;  diu,  “s’han  introduït  serveis  al  ciutadà  a  través  del  web.”  La 
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modernització. La Sra. Ibiza ho ha modernitzat tot; bé, ella sola no, els seus amics 
de la primavera l’han ajudada. A finalitzar no, que ja no sabien acabar de copiar, 
pegar i traduir d’aqueix web d’un ajuntament d’allà del nord, per la qual cosa ha 
pagat, segons ella mateix ha reconegut, uns 28.000 euros, més un poc d’ací, un poc 
d’allà. Diu el Sr. González, el que diu és molt graciós, “s’ha dotat els grups polítics 
de  majors  recursos,  de  més  ferramentes,  per  fiscalitzar  l’acció  del  govern.” 
Ferramentes? Deuen ser aquell tornavís que es van deixar un dia en el despatx del 
Partit Popular, quan l’aparell d’aire condicionat treia més aigua que al carrer els dies 
de gota freda; i els recursos per fiscalitzar? Deu ser aquell decretàs que va fer una 
dia, acabat d’aprovar el ROM, que es veu que li semblava massa el que concedia, i 
va i ens diu que quan vulguérem alguna informació havíem de demanar-ho, i dir a 
quin  departament  anàvem,  amb  qui  volíem parlar  i  de  què,  qui  anava  i  ja  ens 
respondrien quan pugueren, si sí o si no. Aquestos, senyors, són els projectes més 
importants  del  seu mandat.  No ens  estranya  que estiguera  tan ofuscat,  rallant  la 
malaltia, i volia vosté ser alcalde; però no passa res ciutadans, l’inquilí de divuit 
mesos  en  la  butaca  d’alcalde  diu  “des  del  Bloc-Compromís,  conscients  de  la 
importància  i  de  la  necessitat  del  camí  polític  a  Oliva,  decidim  ser  útils  als 
ciutadans, i sacrificar la rendibilitat política per la responsabilitat del camí.” I jo li 
dic  a  vosté,  quasi  com se  li  ha  acabat  el  lloguer  de  la  butaca,  perquè  això  de 
conscients, camí, importància, necessitat, sacrifici, responsabilitat, paraules extretes 
de la parrafada anterior, s’ho va ensenyar divendres sant, com qui aprén a trencar 
l’enfit. Si parlem de Patrimoni, el Sr. Roig li informe que hi ha qui amb tota la raó  
trina amb vosté i tot el que ha fet, res; imposar allò del Desenclavament, i ja està. 
Perquè la  façana de la capella  del  Rebollet,  la  restauració d’imatges,  etc.  no els 
preocupe que ja ho estem treballant el Grup Popular. La Sra. Torres, ha complit 
vosté algun objectiu del programa electoral del Bloc, com a regidora del govern? 
Tranquil·la, no es canse; ja conteste jo. Llàstima, ha renunciat a eixir d’alcaldessa. 
Sr. David González Martínez, vosté abandona la butaca d’alcalde coronant-se amb 
una sentència criminal, i amb una ordre de demolició ferma de l’oficina de Turisme, 
de la Regidoria de Turisme que porta el Bloc, on ara el regidor d’Urbanisme també 
és del Bloc, per governar com sols vostés saben fer; sense respectar. Vosté, l’alcalde 
per moció, Sr. González, no ha unit, ha permés els mil i un abusos del quatripartit  
per mantindre la cadira d’alcalde. Al Sr. Salazar li dóna la Presidència d’Urbanisme; 
en canvi el Sr. Canet és el regidor. Al Sr. Blai li dóna la Presidència de Foment 
Econòmic, em canvi la regidora, encara que no apareix pel departament, és la Sra. 
Ibiza. A la Sra. Pastor l’any passat li permet que es pague publicitat seua i del seu 
partit amb els diners de tot amb el famós calendari; no retira, ni el fa pagar, per les 
amenaces de deixar-lo plantat a vostés, i per aqueix poc respecte, i poder fer-ho tot, 
enguany torna a fer-se propaganda pagada pel poble, i vosté, ha callat. Això sí, ja no 
posa Projecte Oliva, perquè ara ja no sabem el que són, si Projecte o Ciutadans. Hui 
poc dir-li que la seua defensa l’ha basada en la mentida. Anit, en l’entrevista de La 
Cafetera, ja no volia personalitzar amb mi. Això demostra que per ahí li era difícil 
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eixir. Sols ací, assegut en la cadira d’alcalde i amb el botó a la mà, era capaç de 
dictar una sentència  i no deixar parlar a aquesta regidora. Sols vull  agrair-li que 
reconeguera públicament que el desastre d’ajuntament que ha trobat, és el que va 
deixar vosté quan governava amb el Partit  Socialista.  I segons l’altre  titular,  tan 
magnífic seu, diu “va ser un error deixar governar el Partit Popular.” Jo li dic, no 
m’estranya que diga això. Li sap greu el que hem descobert, el que sabem, i que el 
poble ens han conegut. Nosaltres, en canvi, el Grup Popular, ens alegrem que haja 
governat el Bloc, perquè d’una vegada per totes el poble ha conegut com governa 
Bloc-Compromís.  Vorem  què  inventen  vostés  per  vendre  de  cara  les  pròximes 
eleccions.  Hui  quedarà  per  a  la  història  retratada  la  gran  mentida  de  Bloc-
Compromís,  quan  voten  a  alcalde  al  candidat  d’un  altre  partit.  Per  acabar,  Sr. 
González, un missatge de part dels milers i milers de ciutadans que hem signat el 
recurs en contra del cadastràs que vosté ha signat. Els pròxims deu anys vanaglories 
i tinga en la seua consciència haver enfonsat tot un poble i haver-lo portat a la ruïna 
amb aqueixa revisió cadastral general. A partir de hui, encetem la recta final d’una 
legislatura;  normalment en aquest punt ja començaven les legislatures anteriors a 
brollar les traïcions. No farem un recorregut pel que és un govern que va encetar el 
Partit Socialista, ja el coneixem. Han sigut vuit anys. Quan vam entrar sabem el que 
vam trobar. Irregularitats, deutes, tot el que es feia per costum, favoritismes, eren els 
amos per sempre. Supose que l’impàs de tretze mesos del govern del Partit Popular, 
el  lamentaran  igual  que  ho  lamenta  Bloc-Compromís,  per  tota  la  vida.  Sols  els 
preguntem el Partit Popular, com es pot governar quan milers de ciutadans els han 
dit  que  no  els  volen;  d’ahí  la  gran  derrota  i  pèrdua  de  tres  regidors  del  Partit 
Socialista  el  dia  22  de  maig  de  2011.  Els  temps  els  ho  dirà.  El  Partit  Popular 
continuarem  treballant;  continuarem  al  costat  dels  ciutadans,  recolzant-los, 
orientant-los,  assessorant-los;  a  les  associacions  aconseguint-los  necessitats; 
continuarem  reunint-nos  amb  la  diputació  i  les  conselleries  per  fer  realitat  les 
necessitats dels nostres ciutadans. Continuarem recolzant les iniciatives positives de 
l’equip de govern, fiscalitzant tot, i sempre de forma constructiva. El Grup del Partit 
Popular sí va anar a les eleccions per a treballar pel poble. Hem donat, donem i 
continuarem  donant  mostres,  per  molt  que  han  volgut  que  desapareguérem; 
continuem  estant  ací,  per  continuar  lluitant,  i  treballant  per  Oliva.  Moltíssimes 
gràcies.”

 Sra. presidenta: “Continuem al plenari i donem pas a la votació. La votació es farà 
de forma ordinària. En l’article 46.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases  de  Règim Local,  estableix  que  l’adopció  d’acords  es  produeix  mitjançant 
votació ordinària, llevat que el mateix Ple acorde, per a un cas concret, la votació 
nominal.  El vot pot emetre’s en sentit  afirmatiu o negatiu,  i els  membres de les 
corporacions  poden  abstindre’s  de  votar.”  Per  si  hi  ha  cap  dubte,  exposaré  la 
doctrina al respecte que es comparteix en el dret administratiu local. Existeix una 
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creença generalitzada, que sembla estar avalada pel seu ús reiterat en una gran part 
dels municipis, que l’elecció d’alcalde ha de ser per vot secret. Això no obstant, en 
la nostra legislació actual no hi ha fonament legal per a realitzar aqueixa afirmació. 
La  Llei  d’Eleccions  Locals  de  17  de  juliol  de  1978,  en  el  que  el  fonamental 
coincident  amb  l’article  196  de  la  LOREG,  no  al·ludeix  al  procediment  per  a 
l’elecció d’alcalde. Això no obstant, va ser el RD 581/1979, de 16 de març, pel qual 
es dicten les normes per a la constitució de les corporacions locals, que en el seu 
article segon establia que l’elecció d’alcalde s’efectuaria mitjançant una sola votació 
per paperetes secretes. Més tard, el RD 1.169/1983, de 4 de maig, que també dicta 
normes per a la constitució de les corporacions locals, reitera que l’elecció d’alcalde 
s’efectuarà mitjançant una sola votació per paperetes secretes. Aquestes normes van 
determinar la forma d’elecció dels anys 1979 i 1983, però ja no justifiquen l’elecció 
mitjançant vot secret. En els processos electorals realitzats a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, que va 
deixar sense efecte totes les normes electorals anteriors. Actualment, ni la LOREG, 
ni  la  Llei  de  bases  de  Règim Local,  ni  cap  dels  textos  reglamentaris  vigents  i 
aplicables  determinen  expressament  que  l’elecció  d’alcalde  ha  de  ser  papereta 
secreta. L’article 40 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals ja esmentat, remet a la legislació electoral, davant del silenci 
de la qual hem de retornar a la norma local, sent el mateix article 40 del reglament el 
que estableix que per a l’elecció d’alcalde cal aplicar les normes relatives al règim 
de sessions plenàries de l’ajuntament; açò és la normativa general aplicable al règim 
de sessions, article 46 i següents de la Llei de bases de Règim Local, per tal com en 
cap precepte es fa referència concreta de com ha de ser la votació per a l’elecció 
d’alcalde.  Lla Llei  de bases únicament  es refereix a la votació secreta  en el  seu 
article 70, que diu que les sessions del Ple de les corporacions locals són públiques; 
això no obstant podran ser secrets el debat i votació d’aquells assumptes que poden 
afectar  al  dret  fonamental  dels  ciutadans  a  què fa  referència  l’article  18.1 de la 
Constitució, quan s’acorde així per majoria absoluta. El sistema normal de votació 
serà  la  votació  ordinària.  La  votació  nominal  requerirà  la  sol·licitud  d’un  grup 
municipal, aprovada pel Ple per una majoria simple en votació ordinària. La votació 
secreta podrà utilitzar-se per a elecció o destitució de persones. Es distingeix per tant 
entre votació ordinària nominal i secreta, afegint que aquesta només es pot utilitzar 
per a l’elecció o destitució de persones, però amb caràcter facultatiu en utilitzar el 
terme  podrà,  de  la  qual  cosa  es  dedueix  que  en  tractar-se  d’una  votació  per  a 
l’elecció o destitució de persones, pot ser secreta si així ho decideix la corporació. A 
la vista del que s’exposa, ens trobem amb el següent; per a ser secreta la votació ha 
d’afectar  l’àmbit  de l’honor de les  persones.  Ho diu la  Llei  de bases de Règim 
Local. I no podem entendre que siga una deshonra o deshonor l’elecció d’un alcalde. 
I  és  més,  aquesta  presidenta  desitja  que  pera  a  ningú siga  un  acte  de  deshonor 
realitzar aquesta votació donant el vot a un dels candidats a l’Alcaldia, encara que 
no fóra el seu candidat. En segon lloc, podrà ser secreta la votació si es decidira per 
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la  corporació,  però  aquest  punt  no  es  troba  en  l’ordre  del  dia,  i  aquest  plenari 
notificat pel secretari accidental Sr. Sebastiá Estela, és una sessió extraordinària i no 
està el punt en l’ordre del dia. De decidir algun sistema de votació ja que estem en 
una sessió extraordinària, l’acord esdevindria nul de ple dret. No podem votar ara, 
senyors,  perquè  en  la  convocatòria  no  s’ha  previst.  L’article  83  del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix al 
respecte  que  seran  nuls  els  acords  adoptats  en  sessions  extraordinàries  sobre 
assumptes no compresos en la seua convocatòria,  així com els que s’adopten en 
sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, llevat de 
l’especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot 
favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Per 
tot el que s’ha manifestat, en compliment de la legislació vigent, procedirem a votar 
de la forma ordinària, és a dir a mà alçada, a qui serà durant els pròxims setze mesos 
l’alcalde o l’alcaldessa de la ciutat d’Oliva. Advertir que cada regidor només podrà 
emetre en el sentit que considere.”

La  Presidència  sotmet  a  votació  la  candidatura  de  la  Sra.  Maria  Consuelo  Escrivá 
Herraiz,  i  voten a  favor els  regidors  Sra.  Escrivá  Herraiz,  Sr.  Aparisi  Romero,  Sra. 
Cotaina Verdú, Sr. Morera Romaguera, Sr. Sánchez Gámez, Sr. Escrivá Tormo, i Sra. 
Gascon Escrivá. Set vots a favor.

La Presidència sotmet a votació la candidatura del Sr. Salvador Fuster Mestre, i voten a 
favor els regidors Sr. Fuster Mestre, Sra. López Fernández, Sr. Santacatalina Sanchis, 
Sra. Soria Escrivá, Sra. Morell Gómez, Sr. González Martínez, Sra. Torres Pérez, Sr. 
Roig Tomás, Sr.  Canet  Llidó,  Sra.  Ibiza Cots,  i  Sr.  Salazar  Cuadrado. Dotze vots a 
favor.

La Presidència sotmet a votació la candidatura del Sr. Blai Peiró Sanchis, i voten a favor 
els regidors Sr. Peiró Sanchis, Sra. Pastor Bolo. Dos vots.

Vist  el  resultat  de la  votació,  en la  qual  el  candidat  Sr.  Salvador  Fuster  Mestre  ha 
obtingut dotze vots, que suposen la majoria absoluta dels membres de la corporació, 
queda proclamat alcalde el Sr. Salvador Fuster Mestre, del Grup Socialista Municipal 
d’Oliva.

El Sr. Salvador Fuster Mestre, 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:

Pàgina: 13



 Sr. alcalde: “M’agradaria, abans de començar el meu parlament, donar la paraula 
als dos companys que abans no han tingut l’oportunitat d’intervindre, i m’agradaria, 
i a més ho demane per favor, que no entràrem en qüestions personals.”

En conseqüència, el Sr. alcalde concedeix l’ús de la paraula als portaveus que no han 
sigut candidats, que manifesten el següent:

 Sr. Salazar Cuadrado: “Moltes gràcies, Sr. alcalde. Jo no vull entrar en qüestions 
personals,  però sí  que seria  convenient  parlar  del  motiu  pel  qual  hui  estem ací. 
Començaré  el  discurs  que tenia  preparat  tot  saludant,  com no podria  ser  d’altra 
forma, els fills predilectes d’Oliva, companys de corporació, senyores i senyors, bon 
dia  a  tots  els  presents.  Sense  cap  dubte  estem  realitzant  un  dels  plenaris  més 
importants que pot fer-se al llarg d’una legislatura en un ajuntament, i no és altre 
que elegir nou alcalde o alcaldessa; encara que en aquesta legislatura l’acte es dóna 
per  tercera  vegada.  Aquest  fet  no  li  resta  interés  front  al  dos  anteriors,  per  la 
importància del moment. Però abans de continuar no està de més recordar el motiu 
principal,  i  bàsic,  pel  qual  en  aquest  mateix  curs  polític  es  repeteix,  per  tercera 
vegada el  canvi  d’alcalde,  que en  circumstàncies  polítiques  normals  no s’hauria 
produït, encara que és perfectament legal i democràtic aquest fet. Doncs bé, com tots 
saben,  aquest  repetit  moment  no  és  un  caprici  dels  qui  hui  estem  ací;  és 
conseqüència de les formes i maneres tan poc democràtiques exhibides en el seu 
moment per l’anterior alcaldessa, la Sra. Chelo Escrivá, a més del seu desgovern. 
Prova de tot això hui hem tingut un bon repertori per part d’aquesta senyora dient 
una série  de mentides  i  d’incerteses  que,  la  veritat,  clamen al  cel.  Oliva  era  un 
clamor social, on tot el món, pel carrer ens deia que havíem d’acabar amb aquesta 
situació de desprestigi per al nostre poble, que s’havia d’acabar amb la mentida, la 
falta de respecte i el malestar polític i social creat per aquesta senyora.  El poble 
d’Oliva no es mereixia, ni volia tindre ni un dia més, una alcaldessa d’aqueix talant. 
Oliva  no  podia  estar  representada  per  una  persona que  obligava  els  ciutadans  a 
complir la llei, si ella intentava contínuament esquivar-la i no complir-la. Oliva no 
podia estar dirigida per una persona que lluny de solucionar els problemes de les 
persones i minimitzar els efectes de la crisi, en creava més dels que hi havia. La 
llista de despropòsits d’aquesta alcaldessa en els seus tretze mesos de mandat va ser 
inacabable.  Sense dubte, durant aquest temps havia fet bona la frase de l’afamat 
actor estatunidenc Groucho Marx que deia “La política és l’art de buscar problemes, 
trobar-los, fer una diagnosi falsa, i aplicar després els remeis equivocats.” Senyores i 
senyors, el Grup Municipal Gent d’Oliva fa divuit mesos va votar que sí a la moció 
de censura que va presentar PSOE i Bloc, i que també va recolzar Projecte Oliva, i  
que va acabar amb les formes dictatorials i intransigents, a més del desgovern, de la 
Sra. Escrivá com a alcaldessa, i tornar d’aqueixa forma el consens polític i la calma 

Pàgina: 14



social que la gran majoria de la gent del poble reclamava i desitjava. Amb el canvi 
de hui estarem donant continuïtat, i serem coherents, amb l’esperit de la moció que 
va possibilitar, en el seu moment, aquesta demandada situació, a més de tot el treball 
que s’ha fet de forma consensuada durant aquestos divuit mesos, amb col·laboració 
de govern dels quatre dels cinc grups polític d’aquest ajuntament; sempre amb el 
màxim respecte  i  autonomia a la singularitat  ideològica  de cadascun dels quatre 
grups.  Des del primer dia ho vam tindre clar,  ja que per damunt dels interessos 
particulars i partidistes, estava, està i estarà sempre Oliva. En aquestos últims divuit 
mesos hem treballat  de valent per tornar a racionalitzar organitzar  i reorientar  la 
gestió municipal; s’han aconseguit solucionar moltes coses, però encara en queden 
altres per resoldre. En una situació de crisi com aquesta, no és fàcil  arribar amb 
immediatesa a solucionar tots els problemes i necessitat que a diari es plantegen, 
però n’hi  ha alguns,  com el  d’Aigua Blanca  IV,  que ja s’allarguen massa  en el 
temps,  a  més  de  les  infrastructures  viàries,  ferroviàries,  de  depuració  d’aigües, 
sanitàries, aquestes últimes que he relatat de competència supramunicipal. Hem de 
continuar treballant  amb l’entusiasme i  la cohesió amb què ho hem fet fins ara; 
sense  fissures,  encara  que  des  de  l’oposició,  lluny  de  facilitar  les  coses,  estan 
entestats a paralitzar la gestió municipal, i perjudiquen de rebot els veïns del poble. 
Ara, per acabar, sols hem queda felicitar i desitjar-li sort a qui ja s’ha proclamat hui 
com a  nou alcalde  d’Oliva,  el  Sr.  Salvador  Fuster,  que  estic  segur  que  amb la 
col·laboració de tots continuarà incidint en el benestar i la solució dels problemes 
dels nostres veïns que queden per solucionar. Moltes gràcies.”

 Sr. González Martínez: “Moltes gràcies Sr. alcalde. Enhorabona. Procuraré ser un 
poc més elegant políticament que  algun discurs en concret que s’ha realitzat ací; i 
per suposat, estiga ben tranquil que no faré cap al·lusió, de forma que faré un discurs 
institucional;  crec  que  és  el  que  toca  hui.  Hui  jo  no  sóc  el  protagonista,  el 
protagonista és el poble d’Oliva, i en qualsevol cas és vosté com a nou alcalde. Bon 
dia, salutacions cordials a tots, fills predilectes, veïns d’Oliva que ens acompanyeu, 
companys de corporació municipal, representants de diferents formacions polítiques, 
i  mitjans  de  comunicació.  L’article  40  del  Reglament  d’Organització, 
Funcionament, i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix que presentada la 
renúncia,  al  càrrec  d’alcalde,  aquesta  s’ha  de  fer  efectiva  davant  el  Ple  de  la 
corporació, que haurà d’adoptar acord de coneixement, dins dels deu dies següents a 
la  presentació  de  l’escrit  de  renúncia.  Així  mateix,  disposa  que  la  sessió 
extraordinària,  per  a  l’elecció  de  nou  alcalde,  es  realitzarà  dins  dels  deu  dies 
següents  a  l’acceptació  de  la  renúncia  per  part  del  Ple,  amb  els  requisits  que 
estableix el règim electoral. El passat dilluns 30 de desembre es va fer efectiva la 
meua renúncia al càrrec d’alcalde,  en quedar el Ple assabentat.  S’iniciava així el 
procés de relleu a l’Alcaldia, per donar compliment a l’acord de govern al qual vam 
arribar  el  Grup  socialista  Municipal  d’Oliva,  i  el  Grup  Bloc-Compromís,  que 
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contemplava l’alternança de les dues forces polítiques a l’Alcaldia pel que restava 
de mandat corporatiu, i corresponia el primer torn al Grup Bloc-Compromís, i el 
segon al Grup Socialista Municipal d’Oliva. Un acord  que, amb la intenció  d’unir 
esforços i sumar voluntats, es va fer extensiu a altres forces polítiques com Projecte 
Oliva i Gent d’Oliva, ja que aquestes no havien tingut l’oportunitat de col·laborar en 
l’acció de govern al principi de mandat corporatiu. Des d’aleshores vam iniciar un 
camí  en  el  qual  sense  renunciar  a  l’ideari  polític  de cadascú ens  hem centrat  a 
treballar conjuntament  pel bé comú, dialogant, cedint, i invertint esforços per tal 
d’arribar a acords. Aquest fet ha possibilitat que al llard de l’últim any i mig s’haja 
fet moltíssima feina de la qual no sempre es veu, que no sol tindre com a resultat cap 
placa d’inauguració, però que ha estat la que tocava, ateses les circumstàncies tan 
complicades  en què ens  trobem.  Evidentment,  com ja s’ha dit  ací,  s’han quedat 
projectes per encetar, i altres per acabar; però l’equip de govern no canvia sinó que 
continuarà treballant per fer-los possible fins a final de mandat corporatiu. Per tant, 
seguint amb el funcionament normal i d’acord amb el pacte subscrit fa divuit mesos, 
hui les regidores i els regidors del Grup Bloc-Compromís,  hem votat al candidat del 
Grup Socialista Municipal, per tal de fer efectiu aqueix relleu en l’Alcaldia; i ho 
hem fet segurs i convençuts que el camí iniciat  fa ara un any i mig és la millor 
fórmula, en les circumstàncies actuals tan difícils, per solucionar els problemes reals 
dels ciutadans d’Oliva. Una vegada ha culminat el tràmit per dur a terme, de manera 
definitiva, aquest relleu a l’Alcaldia, el Sr. Fuster ha estat triat nou alcalde d’Oliva. 
Des de Bloc-Compromís li desitgem encert a l’hora de coordinar i presidir l’equip 
de regidores i regidors que amb diferents graus d’implicació continuarem ostentant 
delegacions i responsabilitats de govern, buscant en tot moment el bé comú d’Oliva 
i la resolució dels problemes als nostres veïns, acompanyant i recolzant la tasca que 
realitzen els ciutadans i les associacions locals per fer d’Oliva una ciutat millor. Per 
la nostra part continuarem treballant com fins ara, en la mateixa direcció, amb el 
mateix grau d'implicació, amb honestedat, amb rigor, amb humilitat, compromesos 
amb la ciutat, amb els nostres veïns i amb les entitats i associacions d’Oliva. Per 
últim, sobre la intervenció anterior de la Sra. Escrivá fent referència a una entrevista 
meua en  Las provincias,  l’única cosa que he de dir  és  fer  una referència  a  una 
entrevista que li va fer Las provincias a ella quan era alcaldessa, on deia “El Bloc se  
me atraganta como un polvorón.” Moltes gràcies.”

Finalment, pren la paraula el Sr. alcalde, que manifesta el següent:

 Sr. alcalde: “De nou, moltes gràcies a tots els qui heu vingut i heu volgut compartir  
aquestos moments amb nosaltres, hui dissabte, en el saló de Plens, per a la presa de 
possessió  de  l’Alcaldia  d’Oliva.  Ser  administrador  dels  interessos  d’una  ciutat 
entranya una gran responsabilitat, un gran repte i un compromís diari i permanent 
d’atenció i necessitats d’aquells que es veuen en l’obligació de buscar resposta als 
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seus problemes o inquietuds. Una bona mostra ha estat el fet de poder comprovar 
que  quatre  grups  municipals  de  diferents  pensaments  i  arrelaments  polítics  han 
deixat  de  costat  la  seua  ideologia  per  unir  esforços  i  treballar  conjuntament  en 
benefici  de la ciutat  i dels seus veïns i veïnes. Encara que existeixen diferències 
polítiques de concepció de la ciutat que volem, els grups polítics d’aquest consistori, 
en una altra bona mostra d’unitat, sempre hem tingut clar la reivindicació davant del 
Ministeri de Foment de dos infraestructures, una viària i l’altra ferroviària ja que la 
seua absència està contribuint a una llarga hipoteca i a l’erosió permanent del futur 
de la nostra ciutat, d’Oliva. Treball i esforç englobats dins d’una reivindicació molt 
clara,  continuar  treballant  i  caminant  tots  junts,  al  costat  del  govern  central  i 
l’autonòmic,  que  són  en  definitiva  les  administracions  que  han  de  fer  possible 
aquestes  infraestructures.  Dos  infraestructures  bàsiques,  necessàries, 
imprescindibles  especialment  per  aquells  que vivim ací,  que moltes  vegades  ens 
sentim com a ciutadans de segona categoria. La primera d’elles, la construcció de la 
variant de la Safor, prolongació de l’autovia A-38, per a poder traure definitivament 
la  carretera  de  dins  de  la  població.  L’altra  fa  referència  a  una  infraestructura 
ferroviària,  la  prolongació  de  la  línia  fèrria  Gandia-Oliva-Dénia,  de  la  qual  han 
passat més de quaranta anys sense que els olivers hagen pogut disfrutar d’aquest 
servei  públic  com  en  altres  poblacions  ja  ho  han  fet  altres  ciutadans.  Són  dos 
exemples de treball conjunt, de consens, d’un únic objectiu, i crec que els ciutadans 
no entendrien que no fóra possible fer front comú per tal de lluitar i aconseguir que 
siga una realitat  allò  que beneficia  a  la  nostra  ciutat.  He volgut  iniciar  aquestes 
paraules recordant inversions estatals i autonòmiques tan demandades per a Oliva i 
que mai han arribat, però no m’oblide que en aquestos moments la nostra prioritat 
ha d’estar  al  costat  d’aquelles  famílies  que estan  passant  per  moments  difícils  i 
complicats.  Tots  coneixem  que  l’actual  situació  econòmica  i  social  es  difícil  i 
compromesa  sobretot  per  a  moltes  famílies,  empreses  i  tantes  persones,  veïns  i 
veïnes d’Oliva que estan travessant per situacions d’autèntica precarietat, intentant 
sobreviure dia a dia. Els ajuntaments no estem immunitzats, ni tan sols vacunats 
davant d’aquesta situació de crisi, però això no ha sigut motiu,  ni ho serà en un 
futur, per poder lluitar  a braç partit  front a aquesta injustícia social.  Per això les 
prioritats  d’aquest  govern  han estat,  i  continuaran,  centrades  en  l’ajuda  als  més 
desfavorits,  a aquells  que necessiten el  recolzament  d’aquesta  administració.  Cal 
recordar  que  aquest  ajuntament  també  necessita  l’ajuda  d’altres  administracions, 
exigim l’ajuda d’altres administracions; açò no és un problema que tinga la seua 
arrel  a nivell  local,  la gent en l’atur sense feina,  el  creixement desmesurat  de la 
pobresa, i els desnonaments, són situacions extremes no desitjades que afecten a 
milions de persones que tenen nom i cognoms, com a molts  dels nostres veïns i 
veïnes, que necessiten que el seu ajuntament estiga al seu costat en estos moments 
tan crítics. Estic plenament convençut que la resta de ciutadans que afortunadament 
no viuen aquesta  dramàtica  situació entenen perfectament  que el  seu ajuntament 
prioritze una part dels recursos públics potenciant l’ajuda als mes necessitats davant 
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d’aquesta problemàtica social. Ho vaig dir en el plenari passat, i ho torne a repetir,  
ho podrem fer  millor,  ho podrem fer pitjor,  però ningú podrà posar  en dubte la 
sensibilitat  mostrada  amb  aquells  que  viuen,  per  desgracia,  una  situació  tan 
dramàtica. Evidentment, si les administracions coincidírem en les prioritats, si fórem 
capaços de posar-nos  d’acord d’una vegada en aquestos moments  tan delicats,  i 
se’ns dotara dels recursos suficients als ajuntaments, podríem ajudar encara més a 
altres col·lectius desafavorit, que estan patint la precarietat d’un treball que no arriba 
mai.  Per una altra  part,  no hem d’oblidar que si tots  apostem per transformar la 
nostra ciutat,  si volem una ciutat més neta, si volem que es respecte el mobiliari 
urbà,  si  volem  disfrutar  d’allò  que  ens  facilita  el  nostre  ajuntament,  tots 
conjuntament hem de ser capaços de buscar la implicació, i la complicitat; no sols 
ho  ha  de  fer  el  nostre  ajuntament,  que  és  una  part  implicada,  cal  també  la 
col·laboració de tots els olivers; una ciutat no està més neta per netejar més sinó per 
embrutar menys; una ciutat no és més bonica per més innovació sinó per respectar i 
mantindre  allò  que  es  posa  a  disposició  dels  veïns  per  al  seu  ús.  Estic  segur,  i 
plenament convençut, que Oliva pot ser un referent a la nostra societat i per això 
hem obert en els últims anys una reflexió a la consciència ciutadana, a l’educació 
cívica d’aquells que vivim a Oliva, a l’ensenyament que s’imparteix als nostres fills, 
des  de  la  família  i  des  dels  col·legis.  Si  volem  una  ciutat  cohesionada  i  més 
acollidora, més participativa, dinàmica, oberta, i pròxima als altres, entre tots hem 
de ser capaços de realitzar un esforç de comprensió, de respecte i consideració a tot 
allò que és nostre i que a més desitgem compartir amb els nostres veïns. Voldria 
acabar estes paraules reiterant l’agraïment i la gratitud a totes aquelles persones que 
han dipositat la confiança en el nostre projecte, i per extensió, com no podia ser 
d’una altra forma, a la resta de ciutadans en general. Tots formem part i conformem 
una ciutat que sense dubte és la millor de totes. Aquesta ciutat és la vostra, la nostra, 
la meua, és Oliva. 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
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