
AJUNTAMENT D’OLIVA

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
PER A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE, 
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.

HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 HORES

LLOC: CASA CONSISTORIAL
Amb la finalitat de procedir a la constitució de l’Ajuntament i elecció d’alcalde, d’acord 
amb allò que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de Règim Electoral General, es reuneixen en sessió pública:

Sr. Carlos Mengual Manzanares (PSOE), Sra. Ana Maria Morell Gómez (PSOE), Sr. 
Alfonso Forrat Estévez (PSOE), Sra. Rosa Maria Soria Escrivá (PSOE), Sr. Alejandro 
Salort  Rubio  (EUPV),  José  Salazar  Cuadrado  (PGd’O),  Sr.  Blai  Peiró  Sanchis  (P. 
OLIVA-CS), Sra. Yolanda Pastor Bolo (P. OLIVA-CS), Sr. José Gabriel Oltra Mestre 
(P. OLIVA-CS), Sra. Mireia Francesca Morera Alemany (P. OLIVA-CS), Sr. David 
González  Martínez  (COMPROMÍS),  Sr.  Vicent  Canet  Llidó  (COMPROMÍS),  Sra. 
Imma  Ibiza  Cots  (COMPROMÍS),  Sra.  Rosanna  Miñana  Morell  (IND) 
(COMPROMÍS), Sr. Enric Escrivá Cots (IND) (COMPROMÍS), Sra. Maria Consuelo 
Escrivá Herraiz (PP), Sr. Vicente Parra Salort (PP), Sra. Alejandra Tomás Doménech 
Verdú (PP), Sr. Vicente Fermín Morera Romaguera (IND) (PP), Sr. Salvador Llopis 
Ibiza  (PP),  Sr.  Hilario  Robles  Serrano (PP);  els  quals  han estat  proclamats  regidors 
electes en les eleccions locals que van tindre lloc el dia 24 de maig de 2015, segons que 
resulta de l’Acta de Proclamació estesa per la Junta Electoral de Zona de Gandia, en 
reunió que va tindre lloc el dia 4 de juny de 2015.

Actua com a secretària la de la Corporació, Sra. Ana Moreno Rodilla.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Els assistents procedeixen a la constitució de la Mesa d’Edat,  que es constitueix pel 
regidor electe de major edat, Sr. Vicente Fermín Morera Romaguera, i pel regidor electe 
de menor edat, Sr. Alejandro Salort Rubio, d’acord amb allò que indica l’article 95.2 de 
la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny.

Actua com a secretària la de la Corporació.

El Sr. president de la Mesa declara oberta la sessió.

CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
La Sra. secretària indica que tots els regidors electes han presentat la seua credencial i 
han  acreditat  la  seua  personalitat,  i  també  que  han  efectuat  declaració  d’interessos, 
d’acord amb l’article  75.5 de la Llei  7/85,  de 2 d’abril,  reguladora de les  Bases de 
Règim Local,  i  l’article  131 de la Llei  8/2010, de 23 de juny,  de la Generalitat,  de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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Es fa esment especialment que han presentat escrits en què sol·liciten continuar en la 
situació administrativa de serveis especials d’acord amb el que assenyalen els articles 
178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, i 74 de la 
Llei  7/85,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local,  atés  que  són 
funcionaris de l’Ajuntament d’Oliva, i en aquest moment regidors electes, les persones 
que s’indica:

Sr. Blai Peiró Sanchis, escrit núm. 6383, de 9 de juny de 2015
Sra. Maria Consuelo Escrivá Herraiz, escrit núm. 6490, de 10 de juny de 2015.

Comprovat que concorren a la sessió la totalitat de regidors electes, a tenor d’allò que 
s’estableix en l’article 108.8 de la Llei 5/85, de 19 de juny, tots ells presten jurament o 
promesa, usant la fórmula establerta en el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril:

El Sr. Vicente Fermín Morera Romaguera, jura. El Sr. Alejandro Salort Rubio, promet 
per imperatiu  legal.  El Sr. Carlos Mengual Manzanares,  promet.  La Sra. Ana Maria 
Morell Gómez,  promet.  El  Sr.  Alfonso Forrat  Estévez,  promet.  La  Sra.  Rosa  Maria 
Soria Escrivá, promet. El Sr. José Salazar Cuadrado, promet. El Sr. Blai Peiró Sanchis, 
jura. La Sra. Yolanda Pastor Bolo, promet. El Sr. José Gabriel Oltra Mestre, jura. La 
Sra. Mireia Francesca Morera Alemany, jura. El Sr. David González Martínez, promet, 
perquè  així  ho  estableix  la  llei.  El  Sr.  Vicent  Canet  Llidó,  promet,  perquè  així  ho 
disposa la llei. La Sra. Imma Ibiza Cots, promet, perquè així ho determina la llei. La 
Sra.  Rosanna Miñana  Morell,  promet,  perquè  així  ho  estableix  la  llei.  El  Sr.  Enric 
Escrivá Cots, promet, perquè així ho estableix la llei. La Sra. Maria Consuelo Escrivá 
Herraiz, jura. El Sr. Vicente Parra Salort, promet. La Sra. Alejandra Tomás Doménech 
Verdú, promet. El Sr. Salvador Llopis Ibiza, jura. I el Sr. Hilario Robles Serrano, jura.

Tot seguit, el Sr. president de la Mesa diu:

 Sr.  president  de  la  Mesa  d’edat: “Queda  constituïda  la  corporació  municipal 
d’Oliva. Tot seguit, procedirem a l’elecció d’alcalde o alcaldessa. A tal efecte, la 
Sra. secretària ens llegirà l’article 196 de la Llei de Règim Electoral General.” 

ELECCIÓ D’ALCALDE
La Sra. secretària llig allò que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de 
juny, el qual fixa el procediment a seguir per a l’elecció d’alcalde. A més a més, indica 
que pel que fa al sistema de votació, per no establir-ne cap en concret la Llei Orgànica 
de Règim Electoral General, el sistema normal serà la votació ordinària d’acord amb 
l’article 102 del ROF, llevat que el Ple de la corporació n’acorde un de diferent.

L’Ajuntament queda assabentat del seu contingut.
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Els  regidors  que  encapçalen  les  llistes  electorals,  segons  l’ordre  de  l’Acta  de 
Proclamació estesa per la Junta Electoral de Zona de Gandia, en reunió que va tindre 
lloc el dia 4 de juny de 2015, són els següents:

Sr. CARLOS MENGUAL MANZANARES PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Sr. ALEJANDRO SALORT RUBIO ESQUERRA UNIDA – ACORD CIUTADÀ
Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO PARTIT GENT D’OLIVA
Sr. BLAI PEIRÓ SANCHIS PROJECTE OLIVA – CIUTADANS
Sr. DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ COMPROMÍS
Sra. MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ PARTIDO POPULAR

El Sr. president de la Mesa d’edat pregunta si hi ha cap candidat que refuse presentar 
candidatura i els regidors Sr. Peiró Sanchis, Sr. Salort Rubio, i Sr. Salazar Cuadrado, 
manifesten la seua voluntat de renuncia a ser candidats a alcalde per les candidatures 
que representen.

Tot seguit el Sr. president de la Mesa manifesta el següent: 

 Sr. president de la Mesa d ‘Edat: “Per tant presenten candidatura per ser alcalde o 
alcaldessa,  Sr. Carlos Mengual Manzanares,  Sr. David González Martínez,  i Sra. 
Maria Consuelo Escrivá Herraiz. Procedim a la votació, que serà, com ja s’ha dit, la 
votació ordinària; es demanarà el vot a favor del candidat o candidata. Només es pot 
votar a favor d’un candidat o candidata. En el moment que un candidat o candidata 
obtinga la majoria absoluta (11 vots favorables) no té objecte continuar la votació 
perquè ja quedarà proclamat alcaldessa o alcalde.”

• Sotmesa a votació la candidatura del Sr. Carlos Mengual Manzanares, candidat del 
Partit Socialista, obté quatre vots (4 vots).

• Sotmesa  a  votació  la  candidatura  del  Sr.  David  González  Martínez,  candidat  de 
Compromís, obté onze vots (11 vots), que són la majoria absoluta i en conseqüència 
queda elegit alcalde.

Tot seguit, el Sr. president de la Mesa d’edat, convida al Sr. alcalde electe a ocupar el 
càrrec i li pregunta:

 Sr. president de la Mesa d’edat: “Sr. David González Martínez, accepta vosté el 
càrrec d’alcalde?”

 Sr. David González Martínez: “Sí, accepte.”

El Sr. David González Martínez promet el càrrec d’alcalde, perquè així ho estableix la 
llei.  El Sr. president de la Mesa li dóna el distintiu de l’escut municipal i la vara de 
comandament, i el Sr. alcalde pren possessió del càrrec i assumeix la Presidència de la 
Corporació. 
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El  Sr.  alcalde  concedeix  la  paraula  als  regidors,  i  es  produeixen  les  següents 
intervencions:

 Sr. Salazar Cuadrado: “Moltes gràcies, Sr. alcalde. Senyores i senyors, amics tots, 
bon dia a tots els ací presents. En primer lloc vull aprofitar aquesta intervenció per 
felicitar en nom del Partit Gent d’Oliva als membres d’aquesta nova corporació, i en 
especial als regidors i regidores que s’incorporen de nou a aquesta legislatura. És 
també el moment de felicitar el nou alcalde d’Oliva, i al seu partit, i a la resta de 
partits  que  han  aconseguit  representació  consistorial  en  les  eleccions  locals 
realitzades  el  passat  24  de  maig.  D’aquesta  forma  iniciem  una  nova  etapa 
corporativa democràtica, exactament la desena, on els ciutadans d’Oliva han apostat 
clarament per la pluralitat política; han dit no al bipartidisme, i sí al consens i al 
diàleg a l’hora de gestionar els recursos municipals, i a la defensa dels interessos de 
tots els olivers; no debades, i per sort, els ciutadans estaran més representats que mai 
en aquest ajuntament, gràcies a la confiança que han dipositat en ells, aquestos sis 
partits que han tret representació en aquestes eleccions. Però no seria del tot just, ni 
tampoc persona agraïda, si no fera especial esment, i donara públicament les gràcies 
a totes les persones que formen part del meu equip de treball, que conjuntament, i 
amb el seu esforç, han contribuït a fer possible aquesta realitat; són aquells que han 
estat treballant directament amb mi, colze a colze, durant tot aquest temps. I com no, 
done les gràcies a tots els votants que lliurement han confiat en la meua persona i en 
la  independència  de  les  sigles  que  hui  ací  represente.  Estic  segur  que  no  se’n 
penediran,  ni  tampoc  els  que  han  optat  per  confiar  en  altres  forces  polítiques 
diferents a la nostra; perquè una cosa els puc assegurar, treballarem sense descans, 
amb  un clar  compromís  amb la  ciutadania,  i  el  progrés  d’Oliva  per  damunt  de 
qualsevol interés personal i partidista. Sr. alcalde, a pesar de la crisi econòmica que 
estem patint, la legislatura que hui encetem es presenta com a fonamental i bàsica 
per al tan demanat, i més que necessari, creixement socioeconòmic d’aquesta ciutat; 
i  per  tal  d’aconseguir-ho  s’hauran  de  fer  molts  esforços,  molta  gestió,  i  també 
necessàriament demandes històriques constatables, com ara el pla de revitalització 
del  nucli  vell,  l’acabament  de  les  obres  i  els  problemes  en  urbanitzacions,  la 
connexió i nous vials a les platges, els accessos als polígons industrials, la promoció 
del nostre comerç, i la reivindicació constant dels projectes de la importància que 
tots sabem i fa molts anys que esperem, com la circumval·lació en forma d’accés 
sud  a  la  N-332,  o  l’alliberament  de  l’autopista,  el  tren  Gandia-Oliva-Dénia, 
l’adequat acabament, i sense retard, del pla contra avingudes del riu de la Gallinera, 
o l’adequació i l’actualització del nostre pla general d’ordenació urbana, en base a 
les noves realitats  i  demandes socials.  Però tot això només serà possible des del 
consens, el diàleg, i l’enteniment de les forces polítiques representades hui en aquest 
consistori.  Sr.  alcalde,  estic segur que en els  moments clau d’aquesta legislatura 
vosté  tindrà  la  sensibilitat  necessària  per  a  aconseguir  entre  les  distintes  forces 
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polítiques  d’aquest  ajuntament  el  desitjat  consens;  d’aquesta  forma,  qui 
vertaderament eixirà guanyant serà la nostra ciutat, i tots els seus veïns. Hem d’estar 
disposats a col·laborar, aportar, impulsar, aquelles propostes que siguen beneficioses 
per a Oliva, vinguen del partit que vinguen, perquè si són bones per a Oliva també 
ho seran per a nosaltres. Ara bé, si no és així, des de Gent d’Oliva, aquest regidor 
que els parla serà el suficientment contundent per oposar-se sempre que calga, i on 
calga. Miren, volem una ciutat amb menys treballadors aturats, amb empresaris més 
recolzats  per  l’ajuntament;  també  la  volem  més  segura,  més  sostenible,  més 
turística, més neta, més comercial, més lúdica per a tots, i en especial per als nostres 
joves;  més  solidària;  la  volem  ja  comunicada  ferroviàriament,  i  circumval·lada 
viàriament, sense més dilacions, ni falses promeses; volem una ciutat que mire cap 
al futur, sense complexos, però sense deixar de banda el seu passat, la seua cultura, 
la  posada  en  valor  del  seu  nucli  vell,  dels  seus  recursos  naturals,  de  les  seues 
tradicions, de les seues platges, les senyes d’identitat, i la valenciania. En definitiva, 
volem una ciutat més orgullosa de si mateixa. I per finalitzar he de dir que les dones 
i els homes de gent d’Oliva creiem fermament en els principis d’igualtat; per això 
estem  segurs  que  des  del  diàleg  i  el  consens,  podem  assumir  un  alt  grau  de 
compromís,  el  necessari  perquè  Oliva,  definitivament,  isca  de  la  situació 
d’estancament que des de fa massa anys es troba, i que definitivament alce el vol. El 
que  l’ha  de  dur,  o  l’hauria  de  portar,  a  les  cotes  més  altes  de  modernitat  i  de 
prosperitat.  En  aquesta  legislatura  que  hui  encetem,  els  representants  polítics 
d’aquest ajuntament tenim un gran repte per davant, anem a treballar de valent per 
Oliva. Paga la pena. Els nostres conciutadans ho agrairan; nosaltres també. Moltes 
gràcies.”

 Sr. Salort Rubio: “Bon dia, benvinguts a tots i totes i gràcies per assistir. Crec que 
ja anirem escoltant  prou formalismes durant aquest matí;  ja felicitaré  després en 
persona els membres  de la corporació.  Així que anem al gra.  Sóc conscient que 
molts dels que m’han votat, ho han fet per pur desafecte a la classe política local, 
altres, espere que la majoria, perquè confiaven en el nostre projecte polític. A tots 
ells els vull dir que jo estic ací per obrir l’ajuntament a la ciutadania; em guanyaré 
amb esforç el sou, tot lluitant contra els personalismes polítics, contra les xarxes 
clientelars i posant el consistori al servei de l’interès general. Els que heu delegat 
l’exercici de la vostra sobirania en mi, busqueu canvis; jo no vull que aquests canvis 
siguen merament estètics. L’Auditoria Externa, el Portal de Transparència i la Carta 
de Participació Ciutadana, no només estaríem aplicant part del nostre programa amb 
ells, amb el qual ens hem compromès amb la majoria de l’espectre polític; estarem 
canviant íntegrament el model polític municipal. Però tot això no depèn d’un sol 
regidor, i arribats a aquest punt és quan els discursos, promeses, o pamflets no són 
res i ens veiem obligats a demostrar si som el que hem promès que som o som els de 
sempre. Als meus companys regidors els desitge valentia, valentia a l’hora de fer 
política i sobretot patriotisme i no em referisc al patriotisme de les banderetes, parle 
de patriotisme a l’hora de ser responsables i conscients del que esperen de nosaltres 
tots aquells que ens paguen el sou, que són les persones lluny de qualsevol interès 
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que no siga el general als quals hem de rendir comptes com a servidors públics; no a 
unes  sigles,  ni  a  una  capital,  parle  per  descomptat  del  poble  d’Oliva,  sense 
diferenciar entre nous i vells olivers, ja que tots vivim al mateix municipi. Algunes 
persones em diuen que sóc jove i inexpert en política municipal; certament, però 
també  els  dic  que  no  tinc  motxilles,  ni  lluite  contra  l’hemeroteca.  Clar  que  no 
gaudesc de la majoria de les virtuts que tenen la resta de regidors, però tampoc tinc 
la majoria dels seus vicis i defectes. Senyors, us dic que els joves no som el futur, 
som el present. Abans de prolongar-me més o acabar el discurs protocol·lari, no puc 
oblidar a les persones que m’han donat suport des del principi, parle de l’equip del 
qual  forme  part,  les  persones  que  han  estat  darrere  d’Esquerra  Unida  –  Acord 
Ciutadà; i parle de Tomás, Carles, Patri, Román, Juan, Miguel, Amparo, i un llarg 
etcètera.  Em treballat  per  un  projecte;  sense  la  vostra  feina  incansable,  aquesta 
candidatura  no  hauria  sigut  possible  i  seguiria  sent  un  somni.  A  tots  vosaltres, 
moltes gràcies. Ara ve el més difícil i toca treballar més que mai, el projecte no ha 
fet més que començar. Un projecte dirigit a tots, però que fa més èmfasi a ajudar a 
qui més ho necessita i lluita per la justícia social. Un projecte que té com a objectiu 
principal consolidar un municipi transparent i proper al poble. Açò no és possible 
sense la col·laboració i l’apropament dels ciutadans a les institucions, no és possible 
sense vosaltres. M’agradaria també agrair la confiança a totes aquelles més de 900 
persones que van contribuir a fer possible que jo estiga davant d’aquest micròfon; 
per totes elles i per totes les altres que no ho van fer estic disposat a treballar de 
valent  pel  poble.  Sou  els  autèntics  protagonistes  mentre  jo  siga  regidor;  sou 
vosaltres, els olivers i oliveres, i no li dec res a ningú, excepte a vosaltres; i mentre 
continue la meua feina a l’ajuntament, tota la ciutadania tindrà la porta oberta per 
participar en les institucions. Moltes gràcies.”

 Sr. Peiró Sanchis: “Bon dia, Sr. alcalde. Bon dia a totes i tots, les persones que hui 
estan  en  aquest  acte.  En  primer  lloc  en  nom meu  i  del  meu  partit,  vull  donar 
l’enhorabona  als  vint  regidors  que  hui  ens  acompanyen  i  que  formen  la  nova 
corporació municipal, que és la representació del nostre poble. El passat dia 24 de 
maig  es  van celebrar  les  eleccions  a  Oliva,  les  eleccions  locals  per  a  elegir  els 
regidors. Sis forces polítiques han obtingut representació en aquesta cambra; tots 
tenen el nostre reconeixement i respecte, siguen de la formació que siguen, ja que 
representen la voluntat d’una part important del nostre poble, com estableix la llei. 
La nostra formació, Projecte Ciutadans d’Oliva, hem obtingut uns bons resultats; de 
fet, hem sigut l’únic partit, dels que ja estaven en l’anterior corporació, que hem 
aconseguit  no  únicament  el  recolzament  dels  nostres  votants  en  les  anteriors 
eleccions sinó també de vots d’aquelles persones que en anteriors comicis van optar 
per altres forces polítiques, i que a hores d’ara no els han donat la seua confiança. 
Tant és així que hem passat de tindre dos regidors a tindre’n quatre. Gràcies a les 
persones que han confiat en nosaltres i que han valorat el nostre treball en l’anterior 
corporació.  De totes les formacions polítiques  que han obtingut representació,  la 
llista més votada ací a Oliva està al voltant del 25% dels vots. Projecte té el 16%; 
uns resultats que demostren que la ciutadania ha tingut la voluntat de repartir els 
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seus vots de forma molt igualitària. Curiosament, els dos partits que han governat 
majoritàriament en la nostra ciutat en els últims vint anys, han baixat en nombre de 
vots i també en nombre de representants com a regidors. Tot això, des del nostre 
punt de vista, té una clara lectura, i és que el poble d’Oliva vol un govern plural, i de 
consens, deixant de costat els vells plantejaments del bipartidisme. El missatge dels 
ciutadans és clar, que és necessari i urgent fer un canvi en les formes de fer política 
al  nostre  poble.  Sempre  hem tractat  de ser  conseqüents  amb els  plantejaments  i 
propostes  fetes  en  la  nostra  campanya  electoral.  Per  aqueix  motiu,  el  nostre 
compromís de parlar amb totes forces polítiques que sorgiren de les urnes l’hem 
complit; hem estat reunits per parlar, en els últims quinze dies, amb totes les forces 
polítiques  i  amb els  seus  candidats,  excepte  el  cas  del  PP,  que no va  vindre  la 
candidata sinó una delegació que va enviar. Però de totes formes, després de les 
reunions  amb totes  les  formacions,  hem arribat  a  una conclusió  des  de Projecte 
Ciutadans d’Oliva; en la reunió que es va tindre amb el PP, la seua proposta va ser, i 
crec que això s’ha de dir perquè és transparència,  comencem per ahí, que el PP 
tindria l’Alcaldia i que conformarien en el futur un govern del qual possiblement 
puguérem parlar de poder portar nosaltres algunes delegacions; aqueixa va ser la 
reunió i conversa. En la reunió amb el PSOE, una primera proposta d’ells va ser que 
volien quedar-se al marge, a l’oposició; en una segona reunió la seua proposta va ser 
similar a la del PP; ells portarien l’Alcaldia, i després, a posteriori, ja repartirien les 
delegacions amb totes les forces polítiques. En la reunió amb Compromís, que és la 
segona força més votada, és va parlar de preparar un programa de govern per a les 
quatre forces polítiques que podrien tindre possibilitat de fer un canvi en la forma de 
fer política al nostre poble. Aqueix era un dels nostres condicionants, a més de la 
transparència  en  la  gestió,  la  responsabilitat,  la  participació  dels  ciutadans  i  la 
proximitat  de  l’ajuntament  als  veïns.  Aqueixa  mateixa  condició,  que  es  va  fer 
anteriorment també a la resta de formacions polítiques, i també per suposat a Gent 
d’Oliva i Esquerra Unida; la prioritat de les quatre formacions a la fi va ser que es 
respectaria la independència, a l’hora de fer aqueix programa, de cadascuna de les 
formacions,  es  redactaria  un programa consensuat  que recollira  les  propostes  de 
totes les formacions que pugueren firmar el pacte, i que aqueix programa fóra un 
programa de govern estable. Si bé en qualsevol moment es va parlar i es va posar 
sobre  la  mesa  que  Projecte  Oliva  puguera  assumir  en  algun  moment  l’Alcaldia 
durant un període de temps, la nostra formació ha manifestat sempre que allò més 
important era consensuar i executar un programa de canvi de govern, treballar al 
màxim tots els regidors per fer realitat aqueix canvi, i de fer política en el nostre 
poble per solucionar els problemes reals dels nostres ciutadans. Projecte Ciutadans 
d’Oliva ha manifestat, en totes les reunions, que l’Alcaldia l’ha d’ostentar el partit 
que, estant dins d’aqueix pacte de govern, tinga el major nombre de vots; i en aquest 
cas, aqueixa persona era David González. Finalment l’acord de consens entre les 
forces polítiques es portarà a la fi amb la convicció que les quatre forces polítiques 
tenen legitimitat per portar-lo endavant, ja que representem el 55% dels votants del 
nostre poble. El 55% hem pogut arribar a un acord per a consensuar un programa 
conjunt. La nostra voluntat  és que en el futur la resta de forces, que representen 
aqueix 45% dels votants i que és respectable, si desitgen estar en el govern podran 
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sumar-se a treballar per la ciutadania. Som conscients que el govern està representat 
per les forces polítiques amb plantejaments ideològics distints; nosaltres no podem 
tindre  els  mateixos  plantejaments  que  Compromís,  ni  Esquerra  Unida,  ni  Gent 
d’Oliva, però això no ha de ser motiu d’obstacle per aconseguir l’objectiu últim, que 
no és altre que arribar a un acord sempre per beneficiar  els ciutadans del nostre 
poble; ni ha de ser un obstacle per treballar tots junts en el mateix sentit pel bé 
d’Oliva, sempre amb el respecte a totes les formacions que integren el pacte, a la 
seua  independència  i  a  les  seues  conviccions  polítiques.  Per  últim  dir  que  ja 
avancem que Projecte Ciutadans d’Oliva prioritzarà els interessos de la nostra ciutat 
per damunt de les directrius  i ordres que vinguen des de fora.  Aquestos són els 
nostres  principis,  transparència  en  la  vida  política,  participació  i  proximitat  del 
ciutadà a l’ajuntament, polítiques socials, solucionar els problemes quotidians dels 
veïns, treballant, i per damunt de tot un canvi en la forma de fer política, i a més que 
el ciutadà ho veja. Aquest és el nostre projecte amb els nostre votants i amb la nostra 
benvolguda Oliva. Gràcies.”

 Sr.  Mengual  Manzanares: “Primerament,  felicitar  el  Sr.  David  González,  per 
encapçalar aquest projecte i ser escollit hui, en aquest plenari d’investidura, com a 
alcalde  d’Oliva;  després  donar  l’enhorabona  a  tots  i  cadascun  dels  regidors  i 
regidores electes, que formarem part d’aquesta nova corporació. Aquest és el discurs 
que havia preparat, i que ja que l’he fet, el llegiré. Agrair a les 2.300 persones que 
cregueren el passat 24 de maig en els socialistes d’Oliva, i que ens permeten, estar a 
nosaltres quatre a l’ajuntament, i poder realitzar les nostres tasques polítiques dintre 
d’aquesta institució. Donar l’enhorabona a la meua agrupació, i a tots els qui formeu 
part activa de l’equip de la il·lusió, per creure, per somiar, i per mostrar-me a mi, i a 
tot Oliva, que la dignitat i l’honradesa són les nostres principals qualitats, i per ser 
eixes persones tan especials que pensen que una altra política és possible, encara que 
es perden unes eleccions. Per a nosaltres, la política és la dedicació més important i 
fabulosa que es pot  dedicar  una persona.  És canviar  i  millorar  la  vida dels  teus 
amics, de la teua família, d’aquelles persones que coneixes, dels teus conciutadans, 
de la teua ciutat, d’Oliva. Però la política sofreix una malaltia degenerativa, i que 
hem de saber tractar-la, i és que la credibilitat en la mateixa s’ha erosionat, ja siga a 
través de les nostres pròpies actuacions, o empitjorada a través d’alguns mitjans de 
comunicació; però hem de ser nosaltres, els mateixos polítics els qui salvaguarden i 
curem aquesta patologia. La gent, el ciutadà ha de tornar a creure que els polítics 
estem per solucionar els seus problemes, millorar la seua vida, i no per a barallar-se 
o acusar-se d’actuacions diverses. Mireu, molts heu estat a l’anterior legislatura; la 
institució pública local més important era més un caos i un plató televisiu que un 
plenari. Jo hui em veig ací assegut, i mil sentiments travessen la meua medul·la, des 
de l’orgull passant pel màxim respecte, perquè hem sigut escollits pel nostre poble, i 
hem de ser conscients que no es pot defraudar o embrutar aquesta institució. Hem 
d’entendre que el present i futur d’Oliva està en part en les nostres decisions. Cal 
que escoltem els ciutadans, que sapiguem de les seues necessitats, que dialoguem, i 

Pàgina: 8



AJUNTAMENT D’OLIVA

que treballem per ells i per a ells, ja que han confiat en nosaltres per a fer possible 
un canvi a Oliva. I hem de treballar de forma incansable per canviar Oliva, per fer-la 
una ciutat. Nosaltres pensem que a través d’una renovació de model, centrat en el 
turisme,  és  possible.  Som quasi  3.000 aturats,  molts  d’ells  joves,  no  sols  sense 
present,  però molt  més dolent  encara,  sense futur.  Tenim en les nostres mans la 
possibilitat  de  rearmar  Oliva  i  aconseguir  que  els  nostres  ciutadans,  molt 
especialment aquells més joves, tinguen possibilitats i oportunitats a la nostra ciutat. 
Tenim  una  oportunitat  i  obligació  alhora,  especialment  per  dos  raons,  primera, 
perquè l’economia global anirà ressorgint de la crisi, i l’altre factor perquè entre tots 
hem aconseguit rebaixar el deute de quinze milions d’euros a sis amb nou milions 
d’euros, més d’un 50%, i vuit milions d’euros en caixa per pagar als proveïdors i a 
les  empreses.  La disposició de l’actual  Grup Socialista  es treballar  per al  nostre 
poble.  No  entenem  la  política  d’un  altra  forma.  Fóra  qui  fóra  hui  l’alcalde  o 
alcaldessa  ens  anava  a  tindre  a  la  seua  disposició  per  treballar  per  a  la  nostra 
ciutadania.  Qualsevol proposta,  decisió o idea que s’encete pensant en la millora 
dels nostres ciutadans, i sempre baix el paraigua de la legalitat, serà recolzada pel 
nostre grup; i qualsevol plantejament que pensem que no està ben planificat serà 
treballat per nosaltres per a que al final siga beneficiós per a Oliva. Malauradament 
estem  acostumats  que  moltes  vegades,  propostes  que  es  presenten  des  d’altres 
partits,  siguen  les  que  siguen,  no  són acceptades  per  la  simple  raó  que  no  són 
plantejades per un mateix; nosaltres assegurem que si les polítiques són positives, 
tindran tot el nostre recolzament, però repetesc, que sempre dintre del marc de la 
legalitat.  El  Partit  Socialista  ens  presentàrem  a  aquestes  eleccions  portant  un 
programa  on desitjàvem convertir  Oliva  en  una  ciutat,  i  encara  que  la  resposta 
ciutadana  no  ha  sigut  la  que  pensàvem,  seguim convençuts  que  és  el  que  hem 
d’aconseguir.  Els  nostres  quatre  eixos  són  la  participació  ciutadana  a  través  de 
consells,  la  reorganització  departamental  dintre  de  l’ajuntament,  la  planificació 
turística, i fer una ciutat per a vianants. Per tant, demanem al nou govern, i així ho 
recolzarem,  primer  les  polítiques  encaminades  cap a una major  participació  dels 
nostres ciutadans en les polítiques locals, siga la fórmula que siga. Segona, totes les 
decisions  que  vagen  encaminades  a  facilitar  i  millorar  la  situació  dels  nostres 
ciutadans a l’ajuntament. Tercera, una necessària planificació turística, centrada en 
un nou model que ens done llocs de treball. I quarta, fer una ciutat per a vianants, i 
no per a cotxes, a través de les peatonalitzacions. I he dit al principi, que aquest era 
el discurs que havia preparat; però la veritat que part d’ell no el sent hui. No me’l 
crec. Hui el que em naix és dir que sent vergonya que algunes de les persones hui 
representades  ací,  formeu  part  del  meravellós  món  de  la  política.  No entenc  la 
política de compravenda o de repartiment del pastís. Jo també he rebut pressions, 
també m’han ofertat llocs de feina, o millores econòmiques, però la meua dignitat 
no es ven. I acabe; quan arribe a casa hui, miraré als ulls als meus pares, al meu iaio, 
a la meua agrupació i els diré, la meua dignitat no té preu, i la meua paraula no la 
trairé mai, perquè així sent la política, i així sent la vida. Moltes gràcies, i molta 
sort.”
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 Sra. Escrivá Herraiz: “Moltíssimes gràcies. Està clar, Sr. González, ja d’entrada, 
que com no ens considera per a res, ni tan sols per seure a parlar amb nosaltres, 
tampoc volia que tinguérem aquest discurs. Però el tenim, i vull dir-los en primer 
lloc que són moltes les ocasions en les quals Oliva pot presumir i sentir-se orgullosa, 
i aquest matí n’és una d’aqueixes ocasions. En nom del Partit Popular vull donar-los 
les gràcies per estar ací a tots els presents, ja que l’abundància de públic demostra 
que Oliva no només està viva sinó que vol viure. Però vol viure en la dignitat i que 
se li respecte la democràcia i no se li furte res, com en vegades anteriors. De nou ens 
trobem en aquest saló de Plens com a prova de l’expressió de la voluntat popular; i  
us dic que hui sent la mateixa emoció i la mateixa il·lusió que vaig sentir fa quatre 
anys quan vaig assumir la responsabilitat de ser alcaldessa de tots els meus veïns. 
Acords és la paraula amb què comence, perquè això és el que demane i demanaré, 
en el meu nom i en del meu equip; acords perquè els programes electorals que tots 
heu defensat, especialment els d’aquells que governareu, a costa del que haja sigut, 
es complesquen; heu de ser conscients que aqueix és el contracte que heu firmat 
amb els veïns i per això us han votat. Dit açò, repetesc, Oliva necessita acords, i els 
qui hui ens trobem ací hem sigut triats per complir-los; i parle d’acords de veritat, 
que es complesquen d’una vegada per sempre, i no caiguen, com de costum, en sac 
foradat. A pesar que el Partit Popular ha sigut la força més votada, aquest Ple ha 
decidit deixar-nos novament fora de l’Alcaldia, en contra de la voluntat popular. I 
no entrarem a desmentir les justificacions que s’han fet per justificar que novament 
hagen jugat  amb els  vots  i  amb la  democràcia  dels  nostres  ciutadans.  A tota  la 
multitud de veïns que hauran quedat decebuts per aquest resultat vull donar-los les 
gràcies per haver confiat una vegada més amb el meu equip i amb mi per governar. 
Vull  donar  les  gràcies  a  aqueixos  representants  dels  grups  polítics  que  sí  heu 
respectat la democràcia d’aquest poble. A tots els dic que, encara que siga des de 
l’oposició, lluitarem per complir les nostres propostes, les que hem recollit  en el 
nostre programa electoral, i per les quals la gran majoria de veïns van votar al Partit 
Popular; i així ho hem demostrat durant la legislatura passada. A aqueixa majoria, li 
repetesc, gràcies. Un agraïment tan sincer com el que trasllade des d’ací als meus 
companys,  al  meu equip,  persones que treballen per  vocació,  la de servir  al  seu 
poble, a peu de carrer les vint-i-quatre hores del dia, i que així ho demostren en la 
seua vida quotidiana, sense haver fet falta passar per política per a fer-ho. Hui tots 
nosaltres assumim el nostre lloc d’oposició, i avisem; no deixarem que es tornen a 
fer autèntiques barbaritats com s’ha fet en aquesta passada legislatura.  En aquest 
punt em dirigesc a qui hui ha eixit triat com a alcalde d’Oliva, no per la democràcia 
dels ciutadans, per dirigir-li directament la decisió dels regidors del Grup Popular i 
la meua, que continuarem treballant per Oliva, només per i per als veïns. Vull que 
quede molt clar que recolzarem el govern local per defensar la posada en marxa dels 
serveis  que  Oliva  continua  necessitant,  així  com  l’impuls  definitiu  a  la  nostra 
economia. Però ara bé, estarem en contra del govern local, i del seu alcalde, quan es 
decidesca seguir amb la pujada indefinida de la contribució,  que vosté va firmar 
derivada del cadastre. Estarem en contra del govern local, i del seu alcalde, quan 
s’hipoteque el poble amb capritxos infundats i decisions arbitràries, com ha passat 
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amb la construcció i demolició de l’oficina de turisme de la platja, o amb el deute 
derivat de l’expropiació de Martí de Veses. Estarem en contra del govern local, i del 
seu alcalde,  si  no es prenen les  mesures  necessàries per garantir  la  seguretat,  la 
col·laboració i la convivència en cadascun dels barris de la nostra localitat, en els 
quals es necessita igualar l’accés als serveis bàsics. I per descomptat, estarem en 
contra del govern local, i del seu alcalde, en cada moment que es posen per damunt 
els  interessos  personals  d’uns  pocs,  en  perjudici  de  l’interés  públic  i  de  tota  la 
ciutadania. La campanya electoral ja ha quedat enrere, i amb això també ha quedat 
enrere la lluita  política i  les formes i  maneres que hem conegut  durant aquestes 
setmanes. I d’aquesta forma, i d’aquesta darrera nit per tornar a arravatar l’Alcaldia 
a qui el poble li la va concedir democràticament, des del Grup Popular esperem que 
siga així, perquè de crispació i de traïcions n’hem conegut prou com per deixar-ho 
definitivament  darrere.  Per  això  vull  aprofitar  aquesta  oportunitat  per  a  exigir 
civisme i reflexió pels comportaments irrespectuosos que s’hagen tingut durant la 
campanya  electoral.  Hui  més  que  mai  hem  de  ser  capaços  de  deixar  enrere 
enfrontaments per buscar el bé comú per a un poble que està cansat d’estar dividit; 
dit  açò,  el  Grup  Popular,  tal  com  demanen  els  veïns,  exigirem  sempre 
responsabilitats, perquè l’únic motiu pel qual estem ací tots, és perquè els nostres 
veïns  volen que millorem les  seues vides,  que millorem la  seua qualitat,  que se 
senten protegits i no abandonats pels representants que ells han triat. Per tot demane 
novament a tots, membres del futur govern i de l’oposició, en especial a qui ha sigut 
triat hui alcalde, fer un esforç per aconseguir que siga així, que  el  nostre  treball 
tinga un objectiu comú, millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, perquè això és 
el que hui esperen de nosaltres per damunt de tot. Finalment només afegiré que com 
a portaveu del Grup Popular no perdré ni un minut en debats buits, en tot allò que no 
ajude al veí –crec que el Sr. Bañuls no té la paraula– mirarem sempre la forma en 
què  la  nostra  il·lusió  i  treball  diari  es  convertesca,  com així  ho ha sigut  moltes 
vegades,  en  accions  que  contribuesquen  a  construir  un  futur.  Sr.  alcalde,  pot 
demanar respecte?”

 Sr.  alcalde: “Demane silenci  i  li  demane Sra.  Escrivá que no faça al·lusions  al 
públic; al públic li demane silenci.”

 Sra. Escrivá Herraiz: “Jo demane al públic, per favor, que em deixe acabar el meu 
discurs  amb tot  el  respecte  que jo  estic  tenint,  i  així  acabarem el  més  prompte 
possible. Finalment només afegiré que com a portaveu del Grup Popular no perdré 
ni un minut en debats buits, en tot allò que no ajude a un veí; mirarem sempre la  
forma en què la nostra il·lusió i treball diari es convertesca, com així ho ha sigut 
moltes vegades, en accions que contribuesquen a construir un futur prometedor, del 
qual tots nosaltres som, a partir de hui, responsables principals. La nova situació 
política que sorgeix de la decisió de hui, demostrarà les excuses del passat, ja que ja 
no serveixen. La suposada falta de suport i d’inversions no servirà ara per justificar 
la paralització. Els veïns ens exigeixen treball, i aqueix esforç ha de recaure sobre 
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tots els membres d’aquesta corporació, ocupem el lloc que ocupem. Vull agrair i 
reconéixer  el  treball  de tot  el  meu equip de campanya,  al  capdavant  els  nostres 
directors;  a  tots  els  qui  m’estimen  i  viuen,  tota  la  seua  comprensió,  i  als  qui 
m’estimen i ja no estan faré tot perquè puguen continuar sentint-se orgullosos de mi, 
com sempre ho han estat. Agraïment i gratitud a totes les persones que han dipositat 
la confiança en el nostre projecte; i també, com no, a la resta de ciutadans, perquè 
tots conformeu una ciutat  que treballant farem que siga millor.  Aquesta ciutat és 
nostre. Tot serà per tu, Oliva. Finalment, felicitar tots els membres d’aquest plenari, 
en  especial  aquells  que  assumeixen  per  primera  vegada  aquesta  responsabilitat. 
Treballar  per  ajudar  els  nostres  veïns  és,  probablement,  una  de  les  majors 
recompenses que una persona pot aconseguir en la seua vida. Fem entre tots que 
l’esforç pague la pena. Moltíssimes gràcies.”

Abans de prendre la paraula el  Sr. alcalde,  fa el  lliurament  d’un distintiu  de l’escut 
municipal,  a cada regidor  membre  de la  corporació.  I  finalment  pren la paraula  per 
manifestar:

 Sr. alcalde: “Senyores i senyors regidors, estimats veïns i veïnes d’Oliva. En nom 
dels meus companys de Compromís, i en el meu, els done les gràcies a tots per la 
seua participació en aquest acte tan solemne, tan especial en la vida democràtica 
d’un poble, i tan decisiu en les nostres vides com és la constitució periòdica del 
nostre ajuntament.  Els vint-i-un regidors presents en aquesta sala representem sis 
opcions  polítiques  diferents,  elegides  lliurement  pels  ciutadans  d’Oliva.  Hem de 
pensar que les societats democràtiques són políticament plurals, i que això les fa 
més  fortes,  encara  que  alguns  pensen  el  contrari.  La  pluralitat,  expressada 
lliurement,  fa  les  societats  més  espavilades,  més  intel·ligents,  més  capaces 
d’adaptar-se i d’aprendre, de sobreviure i de progressar. I hem de pensar que un 
ajuntament com el d’Oliva, en el qual es troben representades sis opcions polítiques 
diferents,  no és el resultat d’una ciutat  fracturada sinó el d’una ciutat  dinàmica i 
moderna, capaç de mantindre un diàleg intern productiu en comptes de monòlegs 
pobres i empobridors. Hem de reconéixer que la situació ens obliga a tots a explorar 
camins  nous  de  discussió  i  de  col·laboració,  com  ja  s’ha  dit  ací,  i  a  aprendre 
habilitats noves de gestió de la pluralitat i la determinació d’on es troba el bé comú. 
Estem en el procés d’aprendre una nova cultura de pactes i acords, però no jugades; 
són dos coses que alguns confonen, i que són completament diferents. Els pactes i 
els acords reforcen la democràcia, les jugades la perverteixen. Precisament en un 
exercici de responsabilitat davant d’aquesta situació, Compromís per Oliva, l’opció 
política  que  tinc  el  gran  honor  de  representar,  juntament  amb  altres  tres  forces 
representatives  com  Projecte  Oliva-Ciutadans  d’Oliva,  Esquerra  Unida  del  País 
Valencià-Acord Ciutadà, i Partit Gent d’Oliva, hem estat treballant intensament al 
llarg de dos setmanes en un programa de foment de la qualitat de vida dels olivers, 
en un programa de govern de progrés d’Oliva, que havia de ser, necessàriament per 
a nosaltres, un programa parlat i pensat en oliver, si em permeten l’expressió, i de 
lleialtat exclusivament olivera, i que ha sigut el resultat dels contrastos, sí, posats 
damunt la taula, però també dels acords, posats per escrit i firmats, d’un conjunt 
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d’opcions  polítiques  motivades  pels  interessos  exclusivament  de  les  persones 
d’Oliva. Aqueix treball conjunt i el programa de govern és una primera garantia del 
compromís amb els interessos comuns d’Oliva, de totes les opcions polítiques que 
formarem la futura coalició de govern. Programa que estarà permanentment obert a 
les aportacions de la societat, a través de les diferents entitats i associacions locals, i 
mecanismes posats a l’abast,  així com de la resta de formacions polítiques de la 
corporació  municipal.  L’acord  aconseguit  es  farà  públic  amb  les  firmes  dels 
representants dels quatre partits que formarem el govern perquè es puga vore quin 
serà el  programa del  futur  govern,  les  seues prioritats  i  la  seua organització.  El 
primer pilar del nostre programa no es refereix a què hem de fer, sinó com ho hem 
de  fer,  i  el  nom és  transparència  i  participació  ciutadana.  Faré només  un parell 
d’observacions;  ens proposem aprovar  un Reglament  de participació ciutadana,  i 
començarem redactant-lo amb la col·laboració ciutadana, consultant els ciutadans a 
través de les comissions consultives existents i dels consells de barri, a cada un dels 
quals assignarem un tinent d’alcalde amb competències territorials. I precisament 
perquè necessitem la col·laboració ciutadana necessitem guanyar per a l’ajuntament 
la  confiança  dels  ciutadans,  i  només  hi  ha  una manera  de  guanyar-la.  millorant 
contínuament la transparència de totes les actuacions administratives i accions de 
govern. En total, ens comprometem a treballar per tal de dur endavant disset accions 
prioritàries  per  millorar  la  participació  ciutadana  i  la  transparència.  El  benestar 
social i la igualtat és un apartat imprescindible en la situació econòmica i social tant 
dura,  i  tràgica  per  a  molts,  en  què  ens  trobem  des  de  fa  anys.  Hi  ha  serveis 
assistencials  que  la  ciutat  no  pot  negar  als  seus  veïns  més  necessitats,  als  més 
vulnerables  per  la  falta  de  recursos  econòmics,  per  ser  víctimes  de  situacions 
conflictives, o per culpa de l’edat i la soledat. Volem millorar els serveis existents 
amb  recursos  i  amb  setze  iniciatives  prioritàries  en  aquest  sentit.  En  quant  a 
l’ordenació del territori,  l’acabament del Pla General d’Ordenació Urbana no pot 
esperar més,  així com altres  infraestructures,  com ara la connexió de les platges 
d’Oliva amb la de Piles prolongant l’avinguda dels Llauradors. I el propòsit ferm 
d’acabar  obres  d’urbanitzacions  com Aigua  Blanca  IV,  amb  projectes  i  treballs 
supervisats  pels  propietaris.  L’acabament  del  passeig  de  Gregori  Maians,  la 
finalització del vial perimetral de la platja, Demetrio Pi, o la creació de condicions 
de revalorització del nucli vell,  hem de millorar el seu atractiu residencial i hem 
d’incentivar la instal·lació de serveis i comerços i  donar solucions d’aparcament. 
Dinamització  econòmica,  cultura,  educació,  esports,  festes  i  joventut,  seguretat 
ciutadana, i hisenda i béns municipals, són altres tants apartats del programa que els 
ciutadans  podran  recordar-nos  en tot  moment,  per  a  exigir-nos  el  més  alt  nivell 
possible de la seua realització. En últim lloc, però no menys important, tenim per 
davant molta feina de gestió davant d’altres administracions per a exigir actuacions 
imprescindibles per al desenvolupament de la nostra ciutat, com són l’alliberament 
immediat d’un tram de l’autopista AP7, l’eixida de l’autopista al sud de la ciutat, el 
tren Gandia-Oliva-Dénia, la finalització de la presa de laminació del Gallinera, el 
centre de salut de Sant Francesc, l’acabament de l’edifici de la Policia, la reparació 
de la Via de Ronda i moltes més. En aqueix sentit, espere que el canvi de govern en 
la Generalitat possibilite que els ciutadans d’Oliva siguem més i millor escoltats, 
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possibilitant que s’acabe així amb el greuge comparatiu que patim des de fa ja massa 
anys.  En el marc d’aqueix Acord de Govern, assumesc l’Alcaldia d’Oliva,  de la 
meua ciutat, del meu poble, conscient de l’alta responsabilitat que això implica. Vull 
agrair la confiança personal i política dipositada en mi i en el futur govern per les 
regidores  i  regidors  dels  quatre  partits  polítics:  Compromís  per  Oliva,  Projecte 
Oliva-Ciutadans d’Oliva, Esquerra Unida del País Valencià-Acord Ciutadà, i Partit 
Gent d’Oliva. La confiança és mútua. Sóc conscients que no és fàcil donar un vot a 
un  altre  candidat,  per  això  vull  agrair-los  especialment,  i  recordar-los  que  la 
confiança és mútua, i que estem en el marc d’un govern conjunt. 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  dels 
ciutadans i ciutadanes. Des de les pròpies responsabilitats, des del rigor, però també 
des del  diàleg.  El  treball  pel  consens serà una constant  en el  dia a dia  d’aquest 
alcalde i d’aquest govern. Governaré per a totes i tots els ciutadans d’Oliva. I ho faré 
amb  honestedat,  amb  rigor,  amb  dedicació  plena  i  amb  l’objectiu  principal  de 
contribuir al benestar dels meus conciutadans. No em mou cap altra motivació que 
treballar per solucionar els problemes dels meus veïns i fer d’Oliva una ciutat millor. 
Tots  junts  conformarem  un  govern  ampli,  plural  i  representatiu  del  ciutadans 
d’Oliva. No vull acabar, sense agrair la tasca de les regidores i els regidors de la 
corporació anterior; i als d’esta corporació els demane trellat i els desitge molta sort. 
Moltes gràcies per la vostra atenció.”

No havent més assumptes a tractar, i transcrites totes les incidències ocorregudes durant 
la sessió, el Sr. president la declara finalitzada a les tretze hores i quinze minuts, i als 
efectes dels articles 109 i 110 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  jo,  la  secretària,  estenc  aquesta  acta,  i  de  tot  això, 
certifique.

 Vist i plau
L’ALCALDE
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