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AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 
AJUNTAMENT DE SANTA POLA 

BORRADOR DEL ACTA NÚMERO 17 DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2017 
================================================================== 
 

PERSONAS ASISTENTES 

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 Ana María Blasco Amorós 

Don José Pedro Martínez González 

Don Luis Jorge Cáceres Candeas 

Doña Gema Sempere Díaz 

Doña Eva Mora Agulló 

Secretario 
Don Antonio Sánchez Cañedo 

 

       En la Villa de Santa Pola, siendo las 

once horas cinco minutos del día nueve de 

octubre del año dos mil diecisiete, 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 las 

Sras. Mendiola Navarro, Gadea Montiel y 

los Sres. Buades Blasco y Piedecausa 

Amador; 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 
 

 

PUNTO ÚNICO:  
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CELEBRACIÓN 9 DE  OCTUBRE  DÍA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

 Por la Sra. Alcaldesa se declaró abierta la sesión  iniciándose por el único punto del 

Orden del Día. 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CELEBRACIÓN 9 DE  OCTUBRE  DÍA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.- Por la Sra. Alcaldesa se dio lectura a la 

Declaración Institucional con motivo del Día de la Comunitat Valenciana: 
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“El Nou d'octubre s'ha convertit amb el pas del temps en l'efemèride més 

reivindicativa dels valencians. Una commemoració que significa parlar en veu alta, del què 

som i del que fem, i mostrar la nostra energia per a liderar els canvis que hui demana la 

societat.  

Este és un bon moment per reconéixer als què han lluitat per conservar les nostres 

arrels, els nostres drets, la nostra història, els nostres costums, la nostra llengua, la nostra 

cultura i, les nostres tradicions, perquè som un poble agraït i sabem reconéixer els èxits que 

han forjat el que som hui.  

A més, enguany volem reivindicar que és hora de posar en valor tot el que han fet les 

dones i el que estan fent per la nostra societat, i per ajudar a millorar la economia 

valenciana. Necessitem generar espais d'intercanvi que facen que els recursos siguen 

suficients per a tot el món, que ningú es quede pel camí, que es pose en valor el treball 

fonamental però invisible i no remunerat de les dones, i es genere un sistema 

mediambientalment sostenible. 

Ha arribat el moment de demanar per a les dones valencianes més espai i més poder, 

més possibilitats, menys bretxa salarial, més capacitat de convertir-se realment en les 

responsables dels seus destinacions i aconseguir una autèntica igualtat, perquè és obvi que 

hem aconseguit la igualtat legal, però queda molt per fer. 

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

reafermar el seu clar i decidit compromís en la defensa dels valencianes i el valencians, dels 

interessos d'un país que són les seues dones i els seus hòmens, que és la seua llengua i la seua 

cultura, que rememora la seua història i els seues lluites per la igualtat i per la solidaritat.  

Des de l'Ajuntament de Santa Pola ens sumem, doncs, a esta commemoració del 9 

d'Octubre i invitem als santapoleres i als santapolers a participar en els actes que s'han 

organitzat durant tot el mes d'octubre Perquè se unisquen a estes celebracions pensades per a 

totes i tots.” 

 

 
 

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 quince minutos, extendiéndose la presente 

acta, de que yo, Secretario, Certifico. 

 


