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BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 23 DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2015 
================================================================== 
 
ASISTENTES 
Alcaldesa 
Doña Yolanda Seva Ruiz 
Concejales/as 
Don Lorenzo Andreu Cervera 
Doña María Dolores Tomás López 
Don Antonio Pomares Catalá 
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 
Don José Pedro Martínez González 
Doña Loreto Cascales Martínez 
Don Ángel Piedecausa Amador 
Don Luis Jorge Cáceres Candeas 
Doña Eva Mora Agulló 
Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 
 

       En la Villa de Santa Pola, siendo las 
once horas diez minutos del día nueve de 
octubre del año dos mil quince, 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 los Sres. 
Soler Martínez, Buades Blasco y las Sras. 
Gadea Montiel y Blasco Amorós; 
componentes todos ellas de la Corporación 
Municipal, y asistidas por el Secretario Don 
Antonio Sánchez Cañedo, con el fin de tratar 
cuantos asuntos fueron puestos en su 
conocimiento a través del siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

 Por la Presidencia se declaró abierta la Sesión con las siguientes palabras: “Bon dia, 
abans de començar el Ple extraordinari del 9 d’octubre, volia disculpar als regidors que no es 
troben hui a la nostra localitat per raons personals i no poden participar d’este Ple. Tots hui 
ens sentim orgullosos con sempre, de ser valencians, de naixement o d'adopció. Les nostres 
senyes d'identitat, la nostra bandera hui representa i presidix aquest Ple de l’Ajuntament. Per 
això anem a llegir la moció institucional del dia 9 d’octubre.” 
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 Hui ens reunim al Saló de Plens de l’Ajuntament per a commemorar el 9 d’Octubre, 
Dia de la Comunitat Valenciana, una data carregada de significats per a nosaltres els 
valencians: és el moment de recordar el nostre passat i de repensar la nostra identitat, una data 
per a recordar el que som, per a reivindicar el que volem ser. 
 
  És un dia en el que volem fer una crida perquè tots els valencians i valencianes ens 
sentim orgullosos i celebrem el nou d'octubre com un dia de festa, però que no sols siga un 
dia de concerts, de danses i balls populars que mostren l'alegria, la satisfacció d'unitat, sinó 
que també aquest dia siga un motiu de reflexió sobre les coses que hem de millorar, que hem 
de modificar entre tots.  
 
 Perque a més de recordar qui som, i d'on venim,  hem de preguntar-nos qué volem. 
Volem una Santa Pola i una Comunitat Valenciana on la prioritat siga el benestar de les 
persones amb una educació de qualitat, una sanitat pública i universal, una societat on el 
treball siga un dret, i on les condicions laborals siguen dignes. Volem un món solidari, entre 
països i persones. Volem, en definitiva, una societat que avance, que progresse, que millore, 
no una societat que recule en benestar, que retrocedisca en drets socials, que empitjore en la 
forma de vida. 
 

Hui es demana un sistema polític més participatiu, un sistema econòmic i social més 
just, una reforma de les institucions, una millor redistribució de la riquesa i una major atenció. 
És temps de redoblar els esforços per a garantir la major pulcritud en la gestió pública.  

 
I en aquest procés de transformació, les jóvens i els jóvens  necessiten tindre un paper 

determinant, són la generació millor formada de la nostra societat. És imprescindible 
promoure un canvi que aposte per un nou model de creixement econòmic, que genere treball i 
que garantisca a la joventut expectatives de futur i oportunitats en el present. 

 
Som els ajuntaments, les administracions més pròximes als jóvens, a la societat 

valenciana, els que hem d'ampliar aquests compromisos i establir una estratègia ambiciosa 
junt amb la resta de les administracions. És el moment de canviar les formes de fer i exercir la 
política, recuperar els valors col·lectius que hem perdut com a societat valenciana i reconéixer 
el paper fonamental que ha de jugar la joventut en aquest procés de canvi, un canvi en el què 
també ha de jugar un paper determinant la política municipal.  

 
I hui, davant la commemoració del 9 d’Octubre, l’Ajuntament de Santa Pola vol 

reafermar el seu clar i decidit compromís en la defensa del valencianisme i en la defensa dels 
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interessos de un país que és la seua gent i el seu territori, el seu aire i la seua mar, la seua 
llengua i la seua cultura, la seua història i les seues lluites per la justícia i per la solidaritat i 
per la seua dignitat com a persones i com a poble. 

 
 
La senyora Alcaldessa agraïx a tots l'assistència, explica que tots estan orgullosos de 

representar les persones, dones i hòmens que representen d’alguna manera al poble de Santa 
Pola i acaba el Ple dient “Visca València”. 

 
 

 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la 

Presidencia, se levantó la sesión a las once horas treinta minutos, extendiéndose la presente 
acta, de que yo, Secretario, Certifico. 

 


