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ACTA núm. 16/2013 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2013. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 12.30 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 
 
ASSISTENTS 
 

 
 
Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 
 
Srs. REGIDORS: 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS 
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
VICENT CANET LLIDÓ 
VICENT ROIG TOMAS 
IMMA IBIZA COTS 
BLAI PEIRÓ SANCHIS 
YOLANDA PASTOR BOLO 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
 
SR. SECRETARI ACCTAL: 
JOSÉ SEBASTIÁN ESTELA CLIMENT 
 
 

El dia, hora i al lloc indicat a 
l’encapçalament, degudament 
convocats en forma de l’Ordre del 
Dia que comprén els assumptes a 
tractar, es reuneixen sota la 
presidència del Sr. alcalde, DAVID 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en 
primera convocatòria, els membres 
expressats al marge, els quals 
integren la majoria de l’Ajuntament, 
per dur a terme sessió ordinària i 
pública. 
 
No assisteixen a la sessió els 
regidors Sra. M. Consuelo Escrivá 
Herraiz, Sr. Jesús Aparisi Romero, 
Sra. Virginia Cotaina Verdú, Sr. 
Vicente Morera Romaguera, Sr. 
Andrés Sánchez Gámez, Sr. 
Salvador Escrivá Tormo, i Sra. 
Teresa Gascón Escrivá. 
 
Sent l’hora indicada la Presidència 
declara obert l’acte. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
 
PUNT ÚNIC.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT REGISTRE D’ENTRADA 
NÚM. 2013015020 DE DATA 26 DE DESEMBRE DE 2013, DE RENÚNCIA AL 
CÀRREC D’ALCALDE-PRESIDENT D’AQUESTA CORPORACIÓ 
 
 
El Sr. secretari accidental dóna compte de l’escrit de referència, que és del següent tenor 
literal: 
 
“David González Martínez, amb DNI 20026039P, alcalde-president de l’Ajuntament 
d’Oliva i regidor del Grup Bloc-Compromís, amb este escrit, MANIFESTE 
 
1. Que en juliol de 2012, el Grup Socialista Municipal d’Oliva i el Grup Bloc-

Compromís arribaren a un acord de govern pel que restava de legislatura, i seguint 
el procediment legalment establert presentaren  una moció de censura. 

 
2. Que atés este acord, vaig ser elegit alcalde d’Oliva en sessió extraordinària del Ple 

de l’Ajuntament celebrada el 13 de juliol de 2012, en prosperar la moció de censura 
per 14 vots a favor i 7 en contra. 

 
3. Que l’acord contemplava l’alternança de les dos forces polítiques a l’Alcaldia pel 

que restava de mandat corporatiu, corresponent el primer torn al Grup Bloc-
Compromís, i el segon torn al Grup Socialista Municipal d’Oliva. 

 
Atesos estos fets i per donar compliment a l’esmentat acord, mitjançant el present escrit 
manifeste la meua renúncia al càrrec d’alcalde-president de l’Ajuntament d’Oliva, 
mantenint la condició de regidor, decisió que comunique per tal que el Ple quede 
assabentat i es procedisca a l’elecció d’un nou alcalde. 
 
 
Oliva, 26 de desembre de 2013. Rubricat.” 
 
 
El Sr. alcalde obri un torn d’intervencions i es produeixen les que tot seguit s’indica: 
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� Sr. Salazar Cuadrado: “Amb el canvi d’alcalde, fonamentalment el que es pretenia 

era llavar la imatge d’un ajuntament que durant tretze mesos de desgovern de la Sra. 
Chelo Escrivá, havia aconseguit totes les quotes hagudes i per haver de desprestigi i 
de tensió política, i social ací a Oliva. Hui mateix, com a prova, és l’absència del 
Partit Popular; una falta de respecte a aquest consistori, i per tant és una prova més 
de la falta de tarannà d’un grup polític, encapçalat per la Sra. Celo Escrivá, que 
l’única cosa que ha creat durant tretze mesos, com he dit, ha sigut molt de malestar 
social i un clima de tensió mai vist ací a la nostra ciutat. Aquest ajuntament s’havia 
convertit, com he dit, en un circ; es tractava doncs de donar-li el crèdit, la il·lusió, el 
reconeixement, i la racionalitat democràtica que ens èpoques passades havia tingut; i 
crec que en gran part aqueix objectiu s’ha aconseguit. Espere que en el que queda de 
legislatura el tema d’Aigua Blanca IV quede resolt, per a bé de tots els propietaris i 
per a bé, per a tranquil·litat d’aquest ajuntament. Amb això assoliríem una anhelada 
pau social, tan necessària en aquest moment de tants problemes amb la ciutadania. 
Vull donar les gràcies al Sr. David González per l’esforç realitzat durant aquest any 
i mig que ha estat al capdavant de l’Alcaldia d’Oliva, ja que han sigut nombroses les 
qüestions de tot tipus que ha hagut d’abordar; unes s’han resolt, altres han quedat 
per resoldre, i altres han quedat encaminades per a la seua solució; ja que hi havia 
molta feina a fer, molta feina endarrerida que no va fer l’anterior govern. Només em 
queda, també, desitjar tota la sort del món a qui a partir d’ara serà nou alcalde 
d’Oliva, sense cap dubte serà el Sr. Salvador Fuster, la sort i el treball necessari 
perquè es resolguen els temes que queden pendents, i que a més sàpiga que 
comptarà amb la nostra col·laboració, sempre en benefici de la nostra ciutat.” 

 
 
� Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc manifestar que ens donem per assabentats de la 

decisió presa per aquesta Alcaldia; dir també que hem estat un any i uns mesos 
treballant amb l’Alcaldia, crec que de forma coordinada, i que hem fet la tasca que 
corresponia a cadascuna de les parts; ara s’obri una nova etapa; hi ha una renúncia a 
l’Alcaldia de David González, com a regidor del Bloc, i hi haurà un Ple el dia quatre 
on s’elegirà un nou alcalde. Jo espere que igual que en aquestos mesos hem estat 
treballant amb independència, i sobretot amb molt de sentit comú, per tal de portar 
endavant les delegacions, entenc que la pròxima Alcaldia funcionarà de la mateixa 
forma, i per tant estem convençuts que és el camí a seguir en el que ens queda de 
legislatura.” 

 
 
� Sr. Canet Llidó: “En aquest plenari, tots els grups que hi assistim quedem 

assabentats de l’escrit de renúncia que va presentar el Sr. alcalde, el Sr. David 
González, i des de Bloc-Compromís crec que hem de fer una intervenció en dos 
sentits, o en dos vessants. Per una part tenim el plànol personal, David González ha 



Pàgina: 4 

desenvolupat al llarg d’aquestos anys diverses tasques, al front del grup municipal 
del qual ara sóc el portaveu; ha tingut responsabilitats com a regidor delegat, ha 
tingut responsabilitats també des de l’oposició en determinats períodes; ha ostentat 
la responsabilitat de ser portaveu del grup municipal; i ara en el plànol personal ha 
desenvolupat durant aquestos divuit mesos la responsabilitat màxima que és la de 
l’Alcaldia. Ho ha fet, entenem, amb molt de sentit de la responsabilitat, molt de 
sentit del treball, i aportant una estabilitat que el nostre poble necessitava, tant en el 
plànol social, com també en el polític. I si això podem dir-ho des del plànol 
personal, des del plànol institucional hem de dir que ara simplement tanquem una 
etapa d’un mateix govern que va començar a caminar en juliol de 2012; que ara 
compleix una etapa, però que continua endavant amb el mateix tarannà, amb els 
mateixos objectius. Hi ha molts reptes que s’han assolit en aquestos divuit mesos, 
molts altres que estan encetats, molts altres que queden per continuar d’ara 
endavant, en els mesos que queden, pel bé del nostre poble. A nivell institucional jo 
vull remarcar també, l’estabilitat que s’ha viscut al llarg d’aquestos divuit mesos, en 
el plànol polític i social, com havia dit abans, perquè s’ha configurat un govern amb 
quatre grups polítics, amb tota la pluralitat, i les possibles discrepàncies, que això 
pot suposar, però en el dia a dia ha quallat un govern sòlid, estable, que ha anat 
treballant tot anteposant el bé comú dels nostres ciutadans i ciutadanes a les 
discrepàncies o els aspectes personals, els accents que els diferents grups podíem 
aportar a la gestió diària. Això s’ha traduït en una pau social que, com algun 
portaveu ha indicat, havíem perdut durant alguns mesos d’aquesta legislatura, i a 
poc a poc el nostre poble ha anat tornant a una estabilitat política, i social. I al 
mateix temps, aqueixa estabilitat també s’ha traduït en una estabilitat econòmica 
d’un ajuntament que encara que té aspectes a corregir perquè la seua economia cada 
vegada siga més sòlida, i estiga més estable la seua relació entre despeses i 
ingressos, és cert que s’ha aconseguit reduir considerablement el nivell 
d’endeutament de l’ajuntament; s’ha reduït sobretot el temps, el termini, de 
pagament a proveïdors, que està dins dels terminis legals, la qual cosa és un aspecte 
del qual ens podem enorgullir; i aqueixa responsabilitat econòmica s’ha dit a terme, 
sempre, sense anteposar en tot moment la preocupació per tots aquells que ho 
necessiten, perquè no podem fer una lectura triomfalista en els moments que corren, 
on bona part de la nostra població està patint atur o falta de generació de riquesa en 
general. Des de l’ajuntament pensem que el nostre deure, com a alcalde, com a 
regidors delegats, és acompanyar el treball dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
articulats a través de les diverses associacions, o simplement acompanyar el treball 
quotidià d’aquelles persones que dia a dia fan possible que anem superant la crisi 
que tots compartim. Crec que aquesta Alcaldia, en aqueix sentit, ha aportat molt, 
com a mínim per a no sumar un motiu més de preocupació per als ciutadans i 
ciutadanes de la nostra localitat; i ben al contrari, s’han realitzat moltes gestions, 
moltíssimes, que han anat en benefici del nostre poble, i donant sempre una imatge 
d’estabilitat i de solidesa des del govern municipal.” 
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� Sr. Fuster Mestre: “M’agradaria començar demanant-los disculpes per esta veu 

trencadissa i apagada, que es conseqüència diuen de la fruita del temps que estem, 
dels constipats. Després d’haver escoltat a alguns del meus companys de corporació, 
la veritat es que en aquest any i mig que ha passat s’ha pogut comprovar que quatre 
grups municipals de diferents pensaments i arrels polítiques, han deixat de costat la 
seua ideologia per unir esforços i treballar conjuntament en benefici de la ciutat i 
dels seus veïns i veïnes. Al meu grup, i a mi en concret, ens ha sorprés la bona 
harmonia que ha estat present en el dia a dia en tots i cadascun dels regidors que 
hem conformat el govern municipal de la ciutat. Sabem que la manera de veure les 
coses, d’enfocar les diferents solucions als molts problemes que eixisteixen en estos 
moments, podien haver sigut motiu de discrepància política, de prioritats i inclús 
m’atreveria a dir de sensibilitat. A pesar de tot, a pesar d’aquest temps, pense que 
moltes coses d’aquestes que van unides als diferents partits polítics s’han deixat 
aparcades per unir esforços i establir mecanismes d’aproximació a la gent més 
necessitada. Tots coneixem que l’actual situació econòmica i social es difícil i 
compromesa, sobretot per a moltes famílies que estan travessant per vertaderes 
penúries econòmiques intentant sobreviure cada dia. Per això les prioritats d’aquest 
govern han estat i seguiran centrades en l’ajuda als mes desfavorits, a aquells que 
necessiten el recolzament d’aquesta administració, però també de les altres 
administracions que moltes vegades es fan d’esperar, i que deurien bolcar-se de 
manera total i absoluta; açò no es un problema tan sols a nivell local; l’atur, la 
pobresa, els desnonaments, són simplement exemples de situacions extremes no 
desitjades per ningú i que estem vivint-les actualment, i afecten a milions de 
persones. Estic plenament convençut que la resta de ciutadans que afortunadament 
no viuen esta dramàtica situació entenen perfectament que el seu ajuntament 
prioritze els recursos públics i potencie l’ajuda als més necessitats davant d’aquesta 
problemàtica social. Ho podrem fer millor, ho podrem fer pitjor, però ningú podrà 
posar en dubte la sensibilitat mostrada en aquells que viuen per desgràcia una 
situació dramàtica. Són temps difícils on s’ha de lluitar molt per a que els serveis 
que presta l’ajuntament als ciutadans no es vegen retallats o mermats. No és fàcil 
poder arribar a tots els llocs, no és fàcil fer allò que abans resultava més factible; els 
recursos s’han limitat, alguns d’ells de manera exagerada, per a desgràcia del bon 
funcionament de les administracions. Esperem, confiem, que les coses vagen 
canviant poc a poc d’una manera positiva per a tots, que la gent puga comprovar que 
alguna cosa està canviant i que aquesta societat cada dia més conscienciada de la 
situació actual que vivim, puga restablir amb normalitat aspectes de la vida 
desconeguts per a molts. Per a aquest grup, la unitat i el consens han segut 
fonamentals, per això sabem com de difícil és governar una ciutat; i el nostre grup 
vol agrair-li, Sr. alcalde, el seu treball i esforç, així com la dedicació i entrega en tot 
moment, cosa de la qual sóc plenament conscient. Els regidors i regidores del Grup 
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Municipal Socialista seguirem treballant en les nostres delegacions, com ho han fet 
fins ara, sense regatejar cap hora, amb dedicació i entusiasme, vivint la problemàtica 
social de la gent; i per això seguirem multiplicant esforços durant aquest any i mig, 
en la línia del que hem comentat anteriorment, i sempre des de la responsabilitat 
d’intentar ajudar a aquells que més ho necessiten, com ho hem fet fins ara.” 

 
 
� Sr. alcalde: “Com que, per desgràcia, falta un grup municipal en aquest plenari; i 

dic per desgràcia perquè ací, en el Ple, és el moment de dir les coses. Com que falta, 
passaré directament a la meua intervenció, per acabar. En primer lloc bon dia, 
salutacions a tots, companys de corporació municipal que esteu ací hui presents, 
ciutadans, mitjans de comunicació, a més veig els dos periodistes que plenari rere 
plenari no han faltat a cap ple, també vull donar-los una salutació especial. Hui es fa 
efectiva la meua renúncia al càrrec d’alcalde, per donar compliment a l’acord de 
govern a què van arribar el Grup Socialista Municipal d’Oliva, i el Grup Bloc-
Compromís, pel qual vaig ser elegit alcalde en el Ple de la moció de censura realitzat 
el 13 de juliol de 2012, en prosperar aquesta per catorze vots a favor i set en contra. 
Com és conegut, aquest pacte contemplava l’alternança de dos forces polítiques en 
l’Alcaldia pel que restava de mandat corporatiu; corresponia el primer torn al Grup 
Bloc-Compromís, i el segon torn al Grup Socialista Municipal d’Oliva. Al llarg dels 
últims divuit mesos, com a alcalde, he fet tot el possible per exercir el càrrec 
d’alcalde amb sentit de la responsabilitat, governant per a tots els ciutadans d’Oliva; 
i he procurat fer-ho amb honestedat, amb rigor, amb dedicació plena, i amb 
l’objectiu principal de contribuir al benestar dels meus conciutadans. M’he esforçat 
al màxim per coordinar i presidir l’equip de regidores i regidors que amb diferents 
graus d’implicació han ostentat delegacions i responsabilitats de govern, buscant en 
tot moment el bé comú d’Oliva i la resolució dels problemes dels ciutadans. Vull 
agrair l’intens treball realitzat per les regidores i regidors dels quatre grups 
municipals amb delegacions, Grup Socialista Municipal d’Oliva, Bloc-Compromís, 
Projecte Oliva, i Gent d’Oliva, i també la seua comprensió, paciència i lleialtat als 
interessos dels ciutadans. També vull agrair el treball ila tasca realitzada pels 
ciutadans i les associacions locals en el seu conjunt, per fer d’Oliva una ciutat 
millor. En ells sempre he trobat comprensió, i col·laboració. 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 de 
ciutadans i ciutadanes, des de les pròpies responsabilitats, des del rigor, i també des 
del diàleg. Són temps molts difícils, en els quals, sense renunciar íntegrament a 
l’ideari polític de cadascú, hem de centrar els nostres esforços a treballar pel bé 
comú, dialogant, amb generositat, cedint, invertint esforços per tal d’arribar a acords 
i sumar voluntats; i això és el que he procurat, el que ha estat i ha sigut un dels 
principis rectors a l’hora d’exercir el càrrec d’alcalde en aquestos divuit mesos. Al 
llarg de l’últim any i mig, des del govern, s’ha fet moltíssima feina, feina que no 
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sempre es veu, que no sol tindre com a resultat, com a conseqüència, cap placa 
d’inauguració, però que ha estat la que tocava, ateses les circumstàncies. Després 
d’aprovar dos pressupostos municipals en menys d’un any, els comptes municipals 
tendeixen a l’equilibri, gràcies al rigor en la gestió, amb una reducció progressiva 
del dèficit, quedant lluny del màxim legal, i amb la reducció del termini de 
pagament a proveïdors, dins dels terminis que estableix la llei. S’han realitzat 
nombroses gestions en matèria urbanística i d’ordenació del territori, suspensió 
temporal de sectors urbanístics sempre que ha estat possible, i amb l’acord de la 
majoria de propietaris; reforma de les normes urbanístiques del sòl no urbanitzable; 
centenars d’ordres d’execució, que s’han traduït en la neteja de parcel·les i solars; 
reunions per fer avançar la tramitació del Pla General d’Ordenació Urbana; posada 
en marxa dels treballs de redacció del catàleg de béns i espais protegits; gestions per 
tal de fer realitat l’acabament de les obres de la presa del Gallinera; i nombroses 
gestions per tal d’acabar amb els problemes de les urbanitzacions pendents de 
finalització; també s’ha treballat intensament en el pla de mobilitat, en la xarxa 
ciclista de la Safor, i en la via verda Oliva-Dénia; hem estat al costat de les 
associacions de la nostra ciutat, veïnals, esportives, festives, comercials, 
empresarials, religioses, culturals, solidàries, conscients que gràcies al seu treball 
desinteressat, podem continuar fent tot el que s’estava fent; activitats esportives, 
exposicions, espectacles, concerts, presentació de llibres, conferències, mercadets, 
treballs a les escoles, poefesta, festes patronals, moros i cristians, falles, setmana 
santa, calderes, i moltes altres; s’ha avançat en la modernització de l’administració 
local, posant a l’abast dels ciutadans nous serveis d’administració electrònica, 
mitjançant la nova pàgina web municipal, pàgina web on es publiquen mensualment 
les meues nòmines, la meua declaració de la renda, el pressupost municipal, les 
actes dels plenaris, a més d’altra informació d’interés; s’han augmentat els esforços, 
a través dels pressupostos municipals, per augmentar les partides econòmiques 
destinades a ajudes urgents per als més desfavorits; s’ha mantingut un contacte diari 
amb les entitats financeres per tal d’evitar desnonaments en la mesura de les nostres 
possibilitats; i s’han iniciat les gestions per tal que Oliva compte amb una sucursal 
del banc d’aliments. A nivell intern, la negociació col·lectiva del personal ha estat 
constant, amb la convocatòria de múltiples meses de negociació conjunta, i amb 
unanimitat, tant en la part sindical com en la part patronal, de l’aprovació de les 
plantilles de personal i de les relacions de llocs de treball. També s’ha procedit a la 
revisió d’un fum de contractes municipals que han minorat la despesa que 
generaven, com ara assegurances d’edificis públics, vehicles municipals, 
treballadors de l’ajuntament, la senyalètica urbana, la neteja de platges, telefonia, el 
serveis de grua municipal, el manteniment d’edificis públics, i altres en els quals es 
treballa com la neteja viària i la recollida de residus sòlids urbans. S’ha treballat 
intensament per potenciar els sectors econòmics, amb un nou impuls a l’activitat 
turística, transversal a totes les delegacions, acompanyant el treball de les 
associacions de comerciants, iniciant una nova via de col·laboració i de gestió amb 
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els empresaris dels polígons industrials, creant el banc de la terra. L’activitat cultural 
també s’ha potenciat intensament; s’ha planificat una programació cultural de 
qualitat amb gran èxit de públic, s’ha creat l’escola de teatre, hem recolzat 
esdeveniments de renom, s’ha dit a terme el nomenament de Fill Predilecte 
d’Antonio Mestre, també s’han potenciat les relacions d’agermanaments o culturals 
amb altres ciutats, com ara Sisteron, Herbolzeim, i Ozieri. S’han mantingut reunions 
constants de treball i s’ha buscat la col·laboració de la resta d’administracions, per 
tal de resoldre problemes importants d’Oliva; acudírem a Madrid, tots junts, 
portaveus, i alcaldes afectats, per reclamar una solució al pas de la carretera 332 per 
la nostra ciutat; hem estat juntament amb els afectats per la Llei de Costes, en la 
Demarcació de Costes de València i en el ministeri, recolzant la seua reivindicació, i 
aconseguint compromisos concrets per al cas del Sector V; hem treballat de manera 
silenciosa, però constant, amb Aquamed, per acabar les obres del Gallinera; de les 
diferents conselleries hem reclamat les inversions que els ciutadans d’Oliva ens 
mereixem, i que fa temps que estan paralitzades, com ara el Centre de Salut de sant 
Francesc, l’acabament de l’edifici de la Policia Local, la reforma de l’edifici de 
l’antiga Cambra Local Agrària, el pagament de l’obra realitzada en el Centro 
Olivense, la nova depuradora d’Oliva, la reparació de la Via de Ronda de la platja 
d’Oliva, o el pagament de més d’un milió d’euros que la Generalitat encara deu des 
de fa anys a l’Ajuntament d’Oliva. S’ha invertit part dels pocs recursos de què 
disposàvem en la millora d’alguns entorns urbans, com ara la zona de jocs infantils 
del parc de Tirant lo Blanc, o la millora de l’asfaltat d’alguns carrers; també s’ha 
canviat la il·luminació de la zona del centre històric, reduint així el consum i 
possibilitant una major il·luminació que la que es donava; canvi d’il·luminació que 
continuarà en altres zones, gràcies a una nova subvenció de la diputació, per valor 
de 240.000 euros; s’ha construït 375 nínxols nous que feien molta falta al Cementeri 
Municipal; també hem iniciat un procés de millorar les condicions de la Policia 
Local, amb l’adquisició d’un nou vehicle, i un altre que estpa de camí, d’uniformitat 
i de radiotransmissors. La transparència ha estat un dels principis rectors, també, 
d’aquest període de l’Alcaldia; es va aprovar un reglament orgànic municipal, que 
ha millorat i ha possibilitat, entre altres coses, l’accés al registre d’entrada i eixida 
dels grups polítics municipals, l’accés a totes les relacions de factures, a les 
resolucions de l’Alcaldia, i als expedients municipals, la qual cosa ha permés a 
l’oposició tindre més instruments per fiscalitzar l’acció de govern. I moltes i moltes 
altres gestions que ací són impossibles de relatar perquè estaríem fins a demà. Tot 
això, com he dit abans, amb unes circumstàncies molt complicades, i havent 
d’afrontar el pagament de dos sentències judicials importants, com la de Martí de 
Veses, o la permuta de CHG, o el pagament de l’actualització de preus a FCC, que 
unit a la impossibilitat d’acollir-nos a noves operacions de crèdit financer, han reduït 
a la mínima expressió la capacitat d’inversió de l’ajuntament. I com que qui té boca 
s’equivoca, i ningú és perfecte, probablement hem fet coses que s’haurien pogut fer 
millor; altres han quedat a mig camí, com ja s’ha dit ací, com l’acabament del 
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trinquet, la reforma de la planta baixa de l’ajuntament, la creació de la finestreta 
única, i l’acabament d’algunes zones verdes, o d’algunes urbanitzacions. En 
qualsevol cas, vull també des d’ací demanar disculpes per a aquelles qüestions en 
les quals no haja complit amb les expectatives generades, alhora que done la meua 
paraula que continuaré treballant per fer-les possible, des de la meua condició de 
regidor de l’equip de govern. I per acabar, només em queda dir, com a ciutadà que 
m’estime el meu poble, que ha estat un honor poder treballar pels meus veïns des 
del càrrec de màxima responsabilitat política. D’ara endavant continuaré fent-ho des 
de les noves responsabilitats de treball que m’encomanen. Continuaré treballant en 
la mateixa direcció, i amb el mateix grau d’implicació. Compromés amb la ciutat, 
amb els meus veïns i amb les diferents entitats i associacions.”  

 
 
El Ple queda assabentat de la renúncia del Sr. González Martínez al càrrec d’alcalde-
president, en virtut de l’article 40.4 del RD 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor 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 


