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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 15 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2016 
================================================================== 
 
PERSONAS CONVOCADAS 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
Concejales/as 
Don Lorenzo Andreu Cervera 
Doña María Dolores Tomás López 
Don Antonio Pomares Catalá 
Don Ignacio José Soler Martínez 
Don Francisco José Soler Sempere 
Don Alejandro Escalada Villanueva 
Doña Ana Antón Ruiz 
Don Francisco Vte. Carbonell García 
Doña Mª Mercedes Landa Sastre 
Don Samuel Ortiz Pérez 
Don Miguel Zaragoza Fernández 
Doña Encarnación Mendiola Navarro 
Doña María Dolores Gadéa Montiel 
Don Santiago Buades Blasco 
Doña Ana María Blasco Amorós 
Don José Pedro Martínez González 
Don Ángel Piedecausa Amador 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
Doña Gema Sempere Díaz 
Secretaria Acctal. 
Doña María José Plá Grau 
 

       En la Villa de Santa Pola, siendo las 
once horas diez minutos del día nueve de 
octubre del año dos mil dieciséis, se 
reunieron, en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia  de la Sra. Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz, con el fin de 
celebrar sesión extraordinaria, las personas 
que al margen se anotan, no asistiendo la 
Sra. Mora Agulló; componentes todos ellas 
de la Corporación Municipal, y asistidas por 
la Secretaria Acctal. Doña María José Plá 
Grau, con el fin de tratar cuantos asuntos 
fueron puestos en su conocimiento a través 
del siguiente 

 
 

ORDE DEL DÍA 
 
 
PUNT ÚNIC:  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CELEBRACIÓ 9 D'OCTUBRE   DIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. 

 
 

Per la Sra. Alcaldessa s'inicia el Ple Extraordinari convocat amb motiu del dia de la 
Comunitat Valenciana.  
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En primer lloc saluda la reina i dames de les festes, als representants de la tercera edat 
i a la Jutgessa de Paz, als Companys de Corporació i a tots els assistents al Ple. 

A continuació procedix a llegir a la Declaració Institucional amb motiu de la 
Celebració del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana que textualment es reproduïx: 

 
“El 9 d'Octubre se celebra el dia de tots els valencians i les valencianes sense 

exclusions; el dia de la nostra autonomia. L'elecció d'aquesta data, efemèrides de la 
reconquesta de València pel Rei Jaume I en 1238, va ser fruit del consens i va quedar 
arreplegada oficialment en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982.  

És una jornada de celebració de l'orgull de ser i sentir-se valencià o valenciana, de 
consens, de convivència i de tolerància. Un dia d'afirmació, en el qual tots i totes defensem 
des del respecte i la concòrdia les nostres senyes d'identitat: la història, la llengua, la 
cultura, les tradicions que ens diferencien, els valors que caracteritzen la societat valenciana 
i són la nostra gran fortalesa, i també els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes. 

Per aquesta raó, sense deixar de costat el caràcter festiu i lúdic del 9 d'Octubre, 
entenem que en el moment actual, davant la marginació que segueix patint la Comunitat 
Valenciana enfront d'altres autonomies espanyoles, el dia que recordem l'inici de 
l'autogovern valencià, ha de ser també de reivindicació del que ens correspon, ja que 
complim amb els nostres deures com el poble solidari, integrador i lleial que som.  

Aquest 9 d'Octubre hem d'exigir al Govern d'Espanya, una vegada més i des de la 
unitat, que la Comunitat Valenciana deixe de ser, amb diferència, la pitjor finançada de 
l'Estat. És injust i contrari als principis d'igualtat i solidaritat que promulga la Constitució 
Espanyola que s'ens oferisca un tracte discriminatori, evidenciat en l'infrafinançament i en 
les paupèrrimes inversions que ens arriben.  

A la Comunitat Valenciana li correspon sense dilació una compensació financera pels 
recursos que ha deixat de percebre del Govern d'Espanya, reduint-se d'aquesta manera el 
deute autonòmic i pal·liant el dèficit acumulat. Ja no caben més silencis des de Madrid ni una 
defensa insuficient dels nostres drets. Hem de fer sentir la nostra veu.  

El 9 d'Octubre és una data, així mateix, de reivindicació del municipalisme valencià. 
És innegable la contribució dels ajuntaments de València, Alacant i Castelló a la 
consolidació de la democràcia, a la vertebració de la Comunitat Valenciana i també a 
l'autogovern. En conseqüència, és moment de reclamar per a l'administració local, la més 
propera a la ciutadania i la que està donant una resposta més eficaç i immediata a les 
necessitats urgents de milers de famílies, un finançament adequat que permeta seguir 
prestant serveis de qualitat, de forma sostenible i eficient, complint d'aquesta manera amb els 
principis de cooperació i lleialtat entre institucions.  

Hui 9 d’octubre de 2016, però també cada dia, hem de mirar cap a enrere amb orgull 
pels assoliments que vam aconseguir i ens van fer pioners, i caminar cap al futur amb il·lusió 
i amb la força que ens dóna ser una terra de persones honrades i emprenedores, que mai es 
rendeixen.  

Hem de treballar per estendre l'ús de la llengua valenciana, per preservar la nostra 
identitat com a poble i per promocionar la nostra cultura. Hem de defensar la imatge de la 
Comunitat Valenciana i posar-la de nou en valor.  
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Des de l'Ajuntament de Santa Pola ens sumem, doncs, a la celebració del 9 d'Octubre 
amb l'esperit que recull aquest manifest i animem a les santapoleres i als santapolers a 
participar del dia de tots i totes.” 
 

Finalment l'Alcaldessa invita als presents a assistir als actes commemoratius 
organitzats amb motiu del dia de la festivitat de tots els valencians. 
 

I no havent-hi més assumptes de què tractar dels figurats en l'Orde del Dia, per la 
Presidència, es va alçar la sessió a les onze hores vint minuts, estenent-se la present acta, que 
jo, Secretària Acctal., Certifique. 

 


