AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 04/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 18 DE FEBRER DE 2014.
HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.10
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

El dia, hora i al lloc indicat a
l’encapçalament,

degudament

convocats en forma de l’Ordre del
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 GASCÓN ESCRIVÁ
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 CANET LLIDÓ
BLAI PEIRÓ SANCHIS
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

Dia que compren els assumptes a
tractar,

es

presidència

reuneixen
del

Sr.

sota

la

alcalde,

SALVADOR FUSTER MESTRE,
en

primera

convocatòria,

els

membres expressats al marge, els
quals

integren

la

majoria

de

l’Ajuntament, per dur a terme sessió
extraordinària i pública.
Excusen la seua assistència els
regidors Sr. Vicent Roig Tomás,
Sra. Imma Ibiza Cots, i Sra. Yolanda
Pastor Bolo.

SRA. SECRETÀRIA:
ANA MORENO RODILLA
Sent l’hora indicada la Presidència
declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA
ÚNIC.- PRESA DE CONEIXEMENT, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDORA DE L’AJUNTAMENT PRESENTADA PER LA SRA. TERESA
GASCÓN ESCRIVÁ.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, en relació a la presa de coneixement de la
renúncia al càrrec de la Sra. Teresa Gascón Escrivá, que és del següent tenor literal:
“Vist l’escrit presentat per la Sra. Teresa Gascón Escrivá, amb registre d’entrada número
2014001241, de 6 de febrer de 2014, en el qual “dimiteix dels seus càrrecs polítics municipals
del Grup Popular d’Oliva, per motius laborals”.
Vistos els articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General;
l’article 9.4 del RD 2568/1986, de 26 de novembre; l’article 33 de la llei 8/2010, de 23 de juny;
de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i la Instrucció de 10 de juliol de
2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals, propose al
ple de la corporació d’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament d’Oliva
presentada per la Sra. Teresa Gascón Escrivá.
SEGON. Remetre Certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central juntament amb la
còpia de l’escrit de renúncia de la Sra. Teresa Gascón Escrivá, indicant que la persona a la qual
correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació és la Sra. Violeta Manea, següent de la
llista del Partit Popular i sol·licitar a la Junta que remeta la corresponent credencial per tal que
puga prendre possessió del càrrec.”

El Sr. alcalde obri un torn d’intervencions i es produeixen les que tot seguit s’indica:
 Sr. Salazar Cuadrado: “Jo l’única cosa que li desitge és que li vaja bé en l’àmbit
laboral i en l’àmbit personal. I res més.”
 Sr. Peiró Sanchis: “Des del Grup Municipal Projecte Oliva volem, com ho hem fet
sempre que algun regidor ha pres la decisió de deixar l’ajuntament, o dimitir en
aquest cas, agrair com a companys de corporació que hem sigut tots, la tasca que en
la mesura de les seues possibilitats ha fet la regidora Teresa Gascón, quan tenia
competències de govern; i per tant considere que l’única cos que podem manifestarli és el desig que en la vida laboral, professional i personal li vaja bé. Simplement
agraïment pel temps que ha estat dedicada a la política del nostre poble.”
 Sr. González Martínez: “Des del Grup Municipal de Bloc-Compromís, en el
mateix sentit que els portaveus que m’han precedit, el primer dia recorde que ne la
presa de possessió ja li ho vam dir, una cosa és diguem-ne la ideologia política, les
diferents postures que defensem ací, i una altra cosa, i ha d’estar ben delimitat, és
l’àmbit personal. Per això nosaltres, en el polític també volem agrair la tasca que ha
desenvolupat la regidora Teresa Gascón, tant en la tasca de govern com en la tasca
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d’oposició, necessària també; agrair-li, i desitjar-li que a partir d’ara en la vida
personal tinga sort i li vaja bé.”
 Sra. Morell Gómez: “Per no rodar molt l’acomiadament; sí que entenc, Teresa, que
no és una decisió fàcil haver d’acomidar-se d’un compromís que un adquireix amb
la ciutadania quan es presenta ales eleccions i exerceix un càrrec polític.
Personalment, i en nom del meu grup, agrair la tasca que s’ha fet; hem sigut
companyes de la delegació d’Hisenda i de les comissions. Només agrair, i sort; al
cap i a la fi és una decisió presa des de la reflexió; i és important si un no pot i té en
la seua vida personal altres tascques a fer, si un no pot és el moment de deixar pas.”
 Sra. Escrivá Herraiz: “Teresa, els teus companys del Partit Popular volem donar-te
l’enhorabona i les gràcies. Enhorabona per haver aconseguit el teu desig com a dona
treballadora, lluitadora i independent, i és alguna cosa tan preuada com un treball.
Les gràcies per haver format part del projecte Popular; haver donat tot de tu quan
hem governat i quan no: Vas entrar com a regidora per portar endavant una
Regidoria de les més dures, i més si no hi ha diners, Hisenda; repte dur, i que sense
titubejar vas afrontar, donant solució a tots els problemes que sorgien dia rere dia.
Volem dir-te que estarem sempre molt a prop de tu, que pots comptar amb nosaltres
per sempre, que formes part del projecte Popular. Gràcies per ser com eres, i haver
tingut la valentia i el respecte per tots els ciutadans d’Oliva i en el moment que no
has pogut donar tot i més de tu, deixes pas a un altre company de la llista perquè
continue el que tu has iniciat. Guarda per sempre el record de l’abraçada, dels
nostres millors desitjos, i del carinyo que sentim per tu. Gràcies, Teresa.”
 Sr. alcalde: “Teresa, ha arribat el moment, i a mi m’agradaria donar-te les gràcies,
en nom de tota la corporació, per tot el treball que has portat endavant durant aquest
temps coma regidora d’aquest ajuntament. Sé que tens obligacions que no et
permeten compaginar la teua tasca com a representant del poble; i això ha sigut
determinant perquè finalment optares per la nova dedicació. Et desitge el millor en
aqeusta etapa de la teua vida que acabes d’encetar; i no cal recordar-te que ací
sempre tindràs vint companys, que han compartit amb tu aquestos tres anys d’esforç
i de treballs pels nostres conciutadans. Gràcies, Teresa.”
 Sra. Gascón Escrivá: “Primer vull agrair a tots els portaveus les seues paraules; i
vull fer ús de la paraula per última vegada en aquest Ple per comunicar-los que per
motius laborals no puc continuar exercint, com correspon, les meues funcions com a
regidora; l’impediment em porta a prendre aquesta decisió, per responsabilitat i
respecte a tots els ciutadans. Han sigut quasi 24 mesos com a regidora d’aquest
ajuntament, on quatre d’ells vaig tindre la gran responsabilitat de gestionar les àrees
d’Hisenda, de Comerç, de Mercats i Consum, i de Medi Ambient. Durant tot aquest
temps el que he fet ha sigut amb molta passió, i respectant absolutament les meues
conviccions; em sent orgullosa d’haver format part d’aquesta corporació, d’aquest
projecte comú que és treballar per la nostra ciutat, Oliva, actuant i col·laborant en
pro del benefici de la nostra ciutat i dels nostres veïns. Vull agrair a tots els qui en
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aquest ajuntament m’han facilitat el meu treball i m’han tractat amb respecte i
amabilitat. Vull agrair al meus companys del Partit Popular, Chelo, Jesús, Vicent,
Andrés, Virginia, i Salva; vull agrair-vos el vostre esperit d’equip, la vostra amistat
i la força i l’ànim que transmeteu en cada moment. I per suposat, gràcies a tots els
ciutadans d’Oliva que van dipositar, i continuen mostrant dia a dia, las seua
confiança en els qui integrem el Grup del Partit Popular. A tots, gràcies.”
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres assistentes, ACORDA:
Primer.- Quedar assabentat de la renúncia de la Sra. Gascón Escrivá al càrrec de
regidora de l’Ajuntament.
Segon.- Remetre Certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l’escrit de renúncia de la Sra. Teresa Gascón Escrivá, indicant que la
persona a la qual correspon cobrir la vacant, a judici d’aquesta Corporació és la Sra.
Violeta Manea, següent de la llista del Partit Popular i sol·licitar a la Junta que remeta la
corresponent credencial per tal que puga prendre possessió del càrrec.
Tercer.- Notificar de de forma fefaent a la Sra. Violeta Manea, la recepció, si fa el cas,
de l’esmentada credencial als efectes estableerts per la normativa de Règim Local, de
forma que en produir-se la dita notificació puga prendre possessió en el primer Ple que
realitze aquesta corporació.
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 secretària, certifique, amb el vist i plau del senyor
president.
Vist i plau
El president

