AJUNTAMENT D’OLIVA
Acta núm. 12/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 9 DE JULIOL DE 2015.
HORA DE COMENÇAMENT: 19,00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 19.05
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL
ASSISTENTS
Sr. ALCALDE:
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Srs. REGIDORS:
VICENTE PARRA SALORT
ALEJANDRA TOMÁS DOMENECH
VICENTE FERMÍN MORERA ROMAGUERA
SALVADOR LLOPIS IBIZA
HILARIO ROBLES SERRANO
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
ROSANNA MIÑANA MORELL
ENRIC ESCRIVÁ COTS
CARLOS MENGUAL MANZANARES
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ
YOLANDA PASTOR BOLO
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY
ALEJANDRO SALORT RUBIO
ABSENTS EXCUSATS:
ALFONSO FORRAT ESTÉVEZ
BLAI PEIRÓ SANCHIS
JOSÉ GABRIEL OLTRA MESTRE
JOSÉ SALAZAR CUADRADO
ABSENT NO EXCUSAT:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ
SR. SECRETARI ACCTAL:
J. SEBASTIAN 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 extraordinària i pública.

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. MARIA
CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, en relació a la presa de coneixement de la
renúncia al càrrec de Regidora de la Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz, que és del
següent tenor literal:
“Vist l’escrit presentat per la Sra. Mª Consuelo Escrivá Herraiz, amb registre d’entrada
número 2015007397, de 3 juliol de 2015, en el qual s’indica textualment el següent:
“EXPONE: En fecha 3 de julio mi decisión de dejar el acta de concejala en este
Ayuntamiento y la incorporación con fecha 4 de julio a mi lugar de trabajo. SOLICITA:
Se lleven a trámite las diligencias necesarias para que el Partido Popular siga haciendo
uso del acta”.
Vist que la persona a la qual correspondria cobrir la vacant, el Sr. Andrés J. Sánchez
Gámez, ha presentat la seua renúncia per escrit amb registre d’entrada número
2015007435, de 3 de juliol de 2015 (Data de registre d’entrada, 6 de juliol de 2015) .
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 133 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 l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament
d’Oliva presentada per la Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz.
SEGON. Remetre Certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central juntament
amb la còpia de l’escrit de renúncia de la Sra. María Consuelo Escrivá Herraiz i del Sr.
Andrés J. Sánchez Gámez, indicant que la persona a la qual correspon cobrir la vacant, a
judici d’aquesta Corporació es la Sra. Rosa Pous Marí, següent de la mateixa llista dels
regidors renunciants, i sol·licitar a la Junta que remeta la corresponent credencial per tal
que puga prendre possessió del càrrec.
Oliva, 6 de juliol de 2015. L’ALCALDE. David González Martínez. Rubricat.”

AJUNTAMENT D’OLIVA

El Sr. Secretari acctal realitza l’aclariment per indicar que com que és un acte de
coneixement del Ple, i no de voluntat, no és procedent la votació, ja que simplement
se’n dóna compte.
El Ple queda assabentat i es produeix la manifestació que tot seguit s’indica:
 Sr. Parra Salort: “Abans de finalitzar volíem dir-li unes paraules a Chelo.
Simplement dir, en nom de l’equip que està ací, i juntament amb la resta de l’altra
candidatura i simpatitzants del Partit Popular, que hem compartit, uns molt de temps
i altres tan sols uns mesos, agrair-li tota la dedicació, esforç, il·lusió, entrega, treball
i carinyo que ha posat durant tots aquestos anys, renunciant a temps de la seua vida i
de la seua família; pensant només en el benefici del ciutadà d’Oliva. Acaba un
temps en què ha sigut la primera dona alcaldessa de la ciutat d’Oliva, i comença una
nova etapa, tornar a la seua dedicació de formació de les persones, i li desitgem tot
el millor en aqueixa nova etapa, en la qual segur que li dedicarà tota la intensitat que
ha posat en aquesta. Segur que trobarà a faltar la tensió que ha sofrit aquestos anys
que ha viscut en la política. Nosaltres també la trobarem a faltar, segur, tot aquell
impuls, il·lusió i força que ens ha transmès en aquest temps. Esperem que continue
estant amb nosaltres i només ens queda afegir una paraula. 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

