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    ACTA   15/2011  
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 09-10-2012  
 
 
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las 

diez horas y diez minutos del día nueve de octubre de dos mil doce, se reúnen las 
personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para 
celebrar sesión extraordinaria con motivo de la celebración del Día de la Comunidad 
Valenciana; han sido convocados en forma legal. 

 
 

Personas asistentes                                               
 
Presidencia : 
 
� D. Juan José Berenguer Alcobendas  (PP) 
 
PP : 
 
�  
� D. Alejandro Collado Giner 
� Dª Mª Lourdes Llopis Soto 
� Dª Marisa Navarro Pérez 
� Dª Lorena Baeza Carratalá 
� D. Ignacio Manuel Colomo Carmona 
�  
� D. Rafael Galvañ Urios 
� Dª María Cámara Marín 
 
PSOE: 
 
� D. José Ramón Varó Reig 
� D. Juan Francisco Pastor Santonja 
� Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar 
� D. Pedro Luis Gomis Pérez 
� D. Vicente José Vaello Giner 
 
BLOC : 
 
� D. Benjamín Soler Palomares 
� D. Antonio Calvo Marco 

 Personas ausentes 
 
 
 
 
 
 
 
� D. Juan Ramón Varó Devesa 

 
 
 
 
 
� Dª Noelia García Carrillo 
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EUPV : 
 

 
 
I.-VERDS:C.M.: 
 

 
 

DECIDO: 
 
 
 
Interventora : 
 
 
 
Oficial Mayor: 
 
� D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del acto 
 

 
 
 
� D. Silvestre Pérez Ruano 

 
 
 

� Dª Noemí Soto Morant 
 
 
 

� Dª Marita Carratalá Aracil 
 

 
 
� Dª María Dolores Sánchez Pozo 

 

 
 
La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los 

asuntos indicados en el orden del día distribuido con la convocatoria : 
 

ORDEN DEL DIA 
 
ÚNICO.- Declaración Institucional Festividad del 9 de octubre, Día de la 

Comunidad Valenciana. 
 
En primer lugar D. José Ramón Varó Reig (PSOE)  interviene: 
 
“Els pobles que obliden la seua història, les seues tradicions, la seua llengua i 

els seus símbols estan condemnats a afonar-se en la pols de la história.  (Ernest 
Renan). 

 
Doncs és eixa història la que avui recordem: l’entrada oficial del rei en Jaume 

I a la ciutat de València, comandant les tropes catalanoaragoneses l’any 1238. I des 
d’aleshores hem passat per moments molt dificils, i la nostra identitat ha estat en perill, 
però sempre hem demostrat ser gent orgullosa de tot allò que hem contruït de forma 
col.lectiva al llarg de la història. 

 
Les celebracions de carácter local que es realitzen a la nostra terra des de fa 

segles per recordar eixe esdeveniment, van fer que aquesta data fos elegida com la més 
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representativa de la conquista del Regne de València, i per tant com la data simbòlica 
del naixement del Poble Valencià, amb la seua pròpia llengua, tradicions i cultura. 

 
Aquest dia, a més de ser un dia festiu, ha de ser un dia per a reflexionar sobre 

el que era el poble valencià i el que és ara, però damunt de tot, sobre el que desitja ser 
en el futur. Un futur proper lastrat per la crisi global que tots patim, que en la nostra 
Comunitat té una especial incidència per model econòmic que ens han imposat. I com a 
resultat, tenim una Generalitat intervinguda, una imatge degradada i un model de politica 
i gestió que els nostres actuals governants han degradat. 

 
Un futur que hem de fer millor per a les futures generacions i que passa per 

aconseguir un model productiu nou, amb imaginació i solvència. Un futur on l’educació i 
els serveis de la societat, sobre tot als menys afavorits, dependència, socials, igualtat, 
diversitat i el recolzament a les activitats productives que ens son pròpies, siguen la 
senya d’identitat del nostre pais, per ser capdavanters. Som una societat amb iniciativa, 
capaç de generar empreses, d’estudiar, investigar i innovar. 

 
I en molts d’eixos objectius els Ajuntaments tenim un paper rellevant que hem 

d’assumir, com a primera administració, la més propera als ciutadans i ciutadanes, i 
sabem de la necessitat de recursos, recursos que reclamarem a qui pertoque, dins de 
les seues competències, perquè patim una reducció de drets i s’ataca a qui es menys 
culpable. 

 
Nosaltres, les i els socialistes, volem i treballem per a que els valencians i 

valencianes seguim sent un poble obert, respectuós amb les altres cultures 
nouvingudes, però ferm defensor de la seua identitat, orgullós del seu passat, però 
decidit a “forjar” un futur millor, més just i profitós, per les properes generacions. 

La nostra senyera es la de la igualtat. Avui els i les socialistes apostem per un 
estat federal que redefinisca el nostre paper en Espanya i que malgrat siga igualitari. El 
nostre futur resideix en la capacitat de donar respostes als ciutadans, en la creativitat 
que siguem capaços d’aportar. 

La crisi canviarà les nostres ferramentes però no els valors, que són 
irrenunciables. Plantegem la necessitat de canviar a tots els nivells, també en la nostra 
societat. 

Necessitem una regeneració democràtica, diàleg, acord social i un plà de 
reconstrucció del nostre país. 

 
Els i les components del Grup Municipal Socialista, us desitgem que tots i 

totes gaudiu de la festa d’avui, participant en la manifestació cívica, que des de fa tants 
anys s’organitza en el nostre poble, que encara té molt a dir. 

 
¡Visca el Pais Valencià!” 
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D. Antonio Calvo Marco (BLOC)  señala: 
 
“El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ com a expressió política del 

valencianisme progressista  en un moments que des de moltes instàncies del 
centralisme espanyolista, polític i mediàtic bàsicament, s’està teixint un discurs 
reaccionari que assenyala l’estat autònomic com al boc expiatori de les greus crisis que 
patix l’Estat espanyol, ens sentim amb la responsabilitat de tornar a reivindicar un 
projecte de construcció nacional per al País Valencià. 

 
Davant esta ofensiva, que criminalitza tot allò relacionat amb la defensa de la 

pluralitat nacional de l’Estat espanyol, nosaltres ens afirmem des de la més escrupolosa 
arrel democràtica com a ciutadania que volem decidir el present i futur de les nostres 
vides i el nostre Poble. Som valencianes i valencians perquè ens sentim part d’una 
història compartida i una tradició cultural pròpia, però sobretot perquè la nostra manera 
de sentir-nos ciutadania en la globalitat és a través de la nostra condició de valencianes i 
valencians.  

 
Som un valencianisme identificat amb el nostre Poble i la seua manera de ser 

i entendre el món. Un valencianisme obert, de caràcter inclusiu, i que no margina a ningú 
per raons lingüístiques o de procedència. Un projecte dirigit a tota la ciutadania d’este 
País que aspira a ser alguna cosa més que una comunitat ofrenadora que reste 
comdemnada a ser perifèria de la perifèria. Un valencianisme que no s’afirma contra res, 
i menys encara, contra ningú, i que no té cap sentit sinò va relacionat amb els valors de 
la solidaritat, el progressisme, la dignitat de les persones, la tolerància i la responsabilitat 
envers un patrimoni col·lectiu a conservar, dignificar i projectar. 

 
Per tot això, nosaltres com a valencians/nes i valencianistes, treballarem 

durant els pròxims anys per  exigir una constitució valenciana que supere els dèficits 
democràtics, competencials i nacionals de l’Estatut vigent. Volem més democràcia i més 
autogovern per a construir un País, el nostre, el Valencià, des d’uns fonaments 
insitucionals i polítics potents. que resolguen l’espoli econòmic i financer al qual és veu 
sotmés el Poble Valencià des de fa dècades. 

 
Hem de rescatar democràticament l’autogovern dels valencians, des de les 

seues insitucions d’autogovern, des de la Generalitat Valenciana amb els valors de la 
cerca del benestar comú, la solidaritat, la igualtat i la transparència i honestedat.  

 
Es hora ja de treballar per a construir una Europa dels Pobles i les persones, 

un projecte europeu amb valors que siga avantguarda de la defensa dels Drets Humans, 
l’economia del bé comú i unes regles del joc democràtiques, transparents i conduents a 
garantir el benestar i la dignitat de totes les persones. Radicalment diferent, per tant a 
l’esdevindre actual de la política de la UE. Un projecte europeu, alhora, que situen un 
marc de convivència afavoridor de la sobirania nacional dels pobles europeus amb estat 
o sense.” 
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D. Alejandro Collado Giner (PP)  dice: 
 
“El 9 de octubre se celebra el día de la Comunidad Valenciana, jornada de 

fiesta para todos los valencianos que conmemoran la entrada el 1238 del Rey Jaime I en 
la ciudad de Valencia, quien dotó a estos territorios de personalidad propia y de leyes 
específicas. El Rey Jaime I conquistó Valencia respetando sus usos y costumbres y 
estableciendo los Fueros de Valencia, es por tanto, el día de conmemoración del inicio 
del autogobierno valenciano. 

 
Y estas tierra cautivó al rey conquistador, se ganó villa a villa, aldea a aldea, y 

se fue poblando de sus “nuevos” habitantes alrededor de esos pequeños núcleos de 
población que compartían iglesia, cementerio, identidad, y que han evolucionado hasta 
el momento actual; donde ciudadanos de pueblos y ciudades siguen cada día 
compartiendo una identidad, compartiendo trabajo y esfuerzo, organizándose en torno a 
un Ayuntamiento a través del cual canalizan las necesidades y aspiraciones del pueblo 
valenciano. 

 
Hoy se celebra en cada pueblo y ciudad de nuestra comunidad el 9 de 

octubre, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad festejamos nuestra forma 
de ser y sentimos valencianos; de ser y sentirnos parte de este Estado común y 
complejo que con la Constitución refrendamos como único y diverso, como un todo, 
cuajado de particularidades históricas, culturales y geográficas y al que llamamos 
España. 

 
A lo largo de estos años de historia, hombres y mujeres han compartido 

proyectos y organización, de una manera u otra, la proximidad y necesidad de compartir 
el día a día han marcado la vida de los ciudadanos de esta tierra nuestra. Hoy, los 
ayuntamientos orgullosos de nuestra historia y conscientes de nuestros retos futuros, 
celebramos la convivencia y la tradición, la identidad y la reivindicación de un proyecto 
común. 

 
Esta fecha se ha convertido en los últimos años en un día de reivindicación 

para el municipalismo valenciano. Se pone de relieve la ardua tarea que han venido 
realizando las Corporaciones Locales compaginando la asunción de nuevas 
competencias con la prestación de todos aquellos servicios que los ciudadanos 
demandan y esperan. 

 
Somos 542 ayuntamientos valencianos los que conformamos la Comunitat 

Valenciana, Comunidad que es a su vez una diecisieteava parte de una España 
completa y compleja. Ambos, Comunidad y Estado, deben ser conscientes de que los 
ayuntamientos somos insustituibles, somos el inicio de esta organización territorial que 
nos hemos dado para que nuestros vecinos vivan libres y en paz, en perfecta 
convivencia. 



 
 
 
 

Ajuntament  del  Campello  

 
                                                                 6                                (Pleno extraordinario 09-10-2012) 

 
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)      

 

 
Facilitamos a nuestros vecinos la cobertura para que cada día puedan ir al 

colegio, desplazarse al trabajo o participar de las fiestas y celebraciones. Todo ello 
supone no sólo un esfuerzo y una voluntad de servicio público, seamos realistas, supone 
también un desembolso económico brutal. 

 
Ya no podemos ni debemos cargar a los contribuyentes con más peso 

impositivo, no ¡Esa no es la fórmula!, la fórmula es reclamar nuestra contribución al 
Estado en forma de FINANCIACIÓN JUSTA. 

 
Debemos pedir que los presupuestos del Estado y de la Comunitat retomen a 

los ciudadanos a través de inversiones y transferencias, compensando el esfuerzo que 
en estos duros momentos están haciendo para salir de esta crisis.” 

 
 
Por último interviene El Alcalde: 
 
“Hui, nou d'octubre, celebrem en la Comunitat Valenciana, jornada de festa per 

a tots els valencians. 
 
 Com venim fent des de 1976, i any rere any, els alacantins, castellonencs i 

valencians, el 9 d'octubre, i amb orgull ressaltem la nostra identitat com a poble i com a 
Comunitat. És el nostre dia. És el dia assenyalat per a la commemoració de Comunitat 
Valenciana. 

 
Eixes senyes d'identitat, hui, més que qualsevol altre dia de l’any, 

s'intensifiquen i realcen amb solemnitat, amb esplendor, i ressalten l'enriquiment de la 
nostra cultura, del nostre  patrimoni i de la nostra llengua, com a símbols d'un poble que 
defén les seues arrels, en el marc de la Constitució Espanyola. 

 
Amb l'entrada triomfal a València, del rei Jaume I El Conqueridor, el 9 d'octubre 

de 1238, s'inicia l'esplendor de l'antic regne de València. Època de desenvolupament 
econòmic i social, que la van portar amb tenacitat a l'històric Segle d'Or, convertint el port 
de València, en un referent de comerç i de prosperitat, en tot l'arc mediterrani.  

 
 Als valencians, els temps moderns, han reforçat els nostres senyes d'identitat, 

de tradició i d'arrels. La història ha engranat perfectament el nostre perfil de modernitat i 
desenvolupament comercial i industrial, fent possible que continuem sent una de les 
comunitats amb major port en l'Estat Espanyol, i destí preferent del turisme i de les 
oportunitats, tant a nivell nacional com internacional. 

 
Però hui, també hem de ressaltar, amb la major dignitat que li precedix, a la 

reial senyera, com a símbol d'identitat, d'unitat, i de patrimoni del poble valencià. Una 
ensenya sobirana i inalienable, i testimoni permanent de la grandesa de la nostra 
comunitat autònoma. 
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La nostra llengua, els nostres costums, la nostra posició social, són les armes 

que ens enorgullixen com a valencians; que ens engrandixen com a comunitat, i ens 
reconeixen com a poble , lluny dels paral·lelisme, o similituds, que a vegades pretenen 
inculcar altres esferes o autoritarismes. Hui és un dia de reivindicació per als municipis 
valencians, en l'àmbit de l'estat i de la nació espanyola. 

 
Hui 9 d'octubre, també és important assenyalar els moments difícils que estem 

vivint en la nostra comunitat; en el Campello, i també en la resta d'Espanya. Són 
moments durs i complicats per a moltes famílies i per a molts campellers.  Moments que 
es prolonguen més enllà de les pròpies perspectives de creixement i de 
desenvolupament en què es mouen l'economia i l'ocupació.  Hi ha famílies amb 
problemes i serioses dificultats econòmiques i de treball. Estan fent esforços per a eixir 
avant, molt especialment els jóvens, els que estan en edat laboral, els que miren amb 
cautela el mercat d'oportunitats en  què poden canalitzar la seua vida; el seu destí, la 
seua professió.  I hui, lamentablement, no els resulta tasca fàcil.  

 
El govern de la nació; els governs autònoms, i les empreses públiques, estan 

fent polítiques d'austeritat, i d'optimització de recursos, perquè tant  l'economia 
espanyola, com les empreses i el mercat  laboral, mamprenguen un important envol en 
mitjans i inversions, que permeten obrir major mercat laboral i tindre millors oportunitats 
per a tots. 

 
I les administracions locals; els ajuntaments, i tots els que tenim 

responsabilitats públiques, estem obligats i compromesos en eixa labor; i hem de ser 
valents i responsables, perquè, entre tots, i dins de les nostres possibilitats, puguem 
prendre decisions i acords, que afavorisquen l'estabilitat familiar, i el benestar de tots els 
ciutadans campellers 

 
Sé que és un àrdua labor; que no és fàcil i senzill. No és fàcil voler fer les coses 

en poc temps, quan no s'han pogut durant molt altre. Però hem de fer les coses que 
siguen necessàries per a això. Coses que milloren i mantinguen el benestar de tots els 
nostres conciutadans. 

 
En això confie, i per això ens han triat, i ens han  posat ací els campellers i 

campelleres.  
 
Amb el meu agraïment a tots quants esteu ací; amb l'orgull de ser valencià; 

amb l'honor de ser Alcalde del meu poble; i amb la riquesa de ser campeller, proclame i 
dic: 

 
Visca el Campello! 
 
Visca la Comunitat Valenciana!.” 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y treinta y tres 

minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe. 
 
       Vº Bº 
El Alcalde-Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


