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Minuta núm. 11 
 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 8 DE JUNY DE 2011. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D'ACABAMENT: 13.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL 

 
ASSISTENTS 
 
Sr. ALCALDE: 
SALVADOR FUSTER MESTRE 
 
Srs. REGIDORS: 
WALDO VILA GILABERT 
AMPARO TERCERO ALEMANY 
MANUEL GALLARDO SANCHIS 
INMACULADA MAÑÓ PERIS 
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
VICENT MIQUEL SABATER SAVALL 
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS 
ANA MORELL GÓMEZ 
VICENTA ISABEL TERCERO SAVALL 
FRANCISCO JOSÉ SORIA CALATAYUD 
VICENTE SAMUEL CATALÁ ORQUÍN 
CRISTINA PONS PONS 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
PAU PÉREZ LEDO 
ROSANNA TORRES PÉREZ 
SALVADOR LLOPIS IBIZA 
CARLOS CANET ALEMANY 
YOLANDA PASTOR BOLO 
LAURA FRANCISCA CANET FUSTER 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
SR. SECRETARI: 
FRANCISCO TUR O’RYAN 
 
 

 

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, 

SALVADOR FUSTER MESTRE, 

en primera convocatòria, els 

membres expressats al marge, els 

quals integren la totalitat de 

l’Ajuntament, per dur a terme sessió 

extraordinària i pública. 

 
 
Sent l’hora indicada la Presidència 

declara obert l’acte. 

 
 
 
 



Pàgina: 2 

ORDRE DEL DIA 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
EXTRAORDINÀRIA DE 26 D’ABRIL DE 2011, ORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL 
DE 2011, EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 16 DE MAIG DE 2011, 
EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE MAIG DE 2011, I EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE 3 DE JUNY DE 2011, CONFORME ESTABLEIX L’ARTICLE 36 
DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM 
JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar les actes de les sessions 
extraordinària de 26 d’abril de 2011, ordinària de 28 d’abril de 2011, extraordinària i 
urgent de 16 de maig de 2011, extraordinària de 16 de maig de 2011, i extraordinària i 
urgent de 3 de juny de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al llibre d’actes 
corresponent. 
 
Acabada la votació es produeix la manifestació que tot seguit s’indica: 
 
� Sr. alcalde: “M’agradaria, per acabar, dir-vos que hem arribat al final d’aquesta 

legislatura, i encara que sembla que va ser l’altre dia que preníem possessió dels 
càrrec, han passat ja quatre anys. Voldria ser breu en aquest últim plenari, ja que han 
sigut quatre anys de treball intens, de moltes reunions, comissions, presència en 
actes públics, etc. tots hem hagut de sortejar la disponibilitat de temps per poder 
dedicar-lo a la funció pública, i a l’atenció als nostres conciutadans; però ho hem fet, 
crec jo, des de la responsabilitat que mereix el càrrec que ostentem, en representació 
d’aquells que van dipositar la seua confiança perquè puguérem administrar els 
interessos de tots els ciutadans d’Oliva. Voldria agrair-li, Sr. secretari, la seua tasca 
durant aquestos anys difícils al front d’aquesta administració. Agraïment extensiu, 
com no podia ser d’una altra forma, als treballadors, funcionaris i Policia Local de 
l’ajuntament, per la seua tasca al servei dels nostres ciutadans. Als veïns i veïnes 
d’Oliva per la confiança dipositada en nosaltres al llarg d’aquestos últims vuit anys; 
anys difícils, complicats i compromesos els que hem hagut de viure, i vivim, en 
aquest moment, per a molts ciutadans, famílies, empreses, i col·lectius de la nostra 
ciutat. Per això, per acabar, vull també donar-vos les gràcies a tots. Absolutament a 
tots, sense cap excepció, ja que heu format part d’aquesta corporació, i per tant, pel 
vostre esforç, entrega i dedicació al llarg d’aquesta legislatura. Moltes gràcies.” 

 
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 


