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PERSONAS 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
Doña Encarnación Mendiola Navarro
Doña Ana María Blasco Amorós
Don José Pedro Martínez González
Don Luis Jorge Cáceres Candeas
Doña Gema Sempere Díaz
Don Antonio José Sánchez Cano
Doña Eva Mora Agulló
Secretario
Don Antonio Sánchez Cañedo
Interventor
Don Vicente Mira Senent

En la Villa de Santa Pola, siendo las
once horas diez minutos del día nueve de
octubre del año dos mil dieciocho, 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
Piedecausa Amador y la Sra. Gadea
Montiel; habiendo justificado su ausencia
componentes todos ellas de la Corporación
Municipal, y asistidas por el Secretario Don
Antonio Sánchez Cañedo y el Sr. Interventor
Don Vicente Mira Senent, 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 Comunidad Valenciana que se transcribe
textualmente:
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“El 9 d'octubre és per als valencians i valencianes una data amb diversos
significats al llarg del temps. Este dia els valencians commemorem l'entrada en 1238 del
rei Jaume I en la ciutat de València, qui ens va dotar de personalitat pròpia i de lleis
específiques. El Rei Jaume I va conquistar València respectant els seus usos i costum i
instituint els furs, iniciant l'autogovern valencià. Per altra banda, en els últims anys este
dia s'ha convertit també en una data de reivindicació del municipalisme.
Hui celebrem la festa de la convivència, de la tradició, de la identitat, de la nostra
llengua, de la nostra forma de ser i de sentir-nos part d'este estat comú i divers, ple de
particularitats històriques, culturals i geogràfiques.
Volem aportar al disseny d'Europa l'esperit de tolerància de la nostra cultura
mediterrània, més necessari que mai en el nostre entorn. No hi ha tolerància sense
solidaritat i este dia ha de significar també un compromís ferm i decidit amb la solidaritat
entre nosaltres i amb la resta de pobles.
Hem de promoure la solidaritat des del convenciment que, com a administració
més propera a la ciutadania, tenim un paper clau en el foment de la cohesió social, la
promoció del diàleg i la solució pacífica dels conflictes, la convivència ciutadana i el
respecte als drets humans. Perquè la sensibilització i educació per la solidaritat són una
eina de primer ordre per al foment de la justícia, la igualtat i la equitat.
Tot i sense deixar de treballar per estendre l’ús de la llengua valenciana, per
preservar la nostra identitat com a poble i per promocionar la nostra cultura i els nostres
tradicions que ens diferencien, els valors que caracteritzen la societat valenciana i son la
nostra fortasesa i els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes.
Amb esta Declaració Institucional volem demanar la reforma immediata del
sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i valencianes disposar
d'uns servicis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) dignes, i permeta
l'exercici de les competències pròpies (ocupació, vivenda, medi ambient, infraestructures,
cultura, promoció econòmica). Volem manifestar el nostre compromís en defensa de la
nostra Comunitat, en defensa dels valencians i valencianes, de la nostra terra i la nostra
dignitat com a poble, de les nostres senyes d'identitat, unint esforços, canalitzant les
nostres energies, unint iniciatives per a aconseguir un futur col·lectiu que reforce els
valors d'autogovern, tolerància i solidaritat.
Des de l'Ajuntament de Santa Pola ens sumem, doncs, a la celebració del 9
d'Octubre i animem a les santapoleres i als santapolers a participar del dia de tots i
totes.”
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 veinte minutos, extendiéndose la presente
acta, que yo, Secretario, Certifico.
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