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    ACTA   18/2011

SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 09-10-2011

En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las
diez horas y ocho minutos del día nueve de octubre de dos mil once, se reúnen las
personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para
celebrar sesión extraordinaria ; han sido convocados en forma legal.

Personas asistentes

Presidencia :

n D. Juan José Berenguer Alcobendas  (PP)

PP :

n D. Juan Ramón Varó Devesa
n D. Alejandro Collado Giner
n Dª Mª Lourdes Llopis Soto
n Dª Marisa Navarro Pérez
n Dª Lorena Baeza Carratalá
n D. Ignacio Manuel Colomo Carmona. Se
incorpora a la sesión a las 10.13 h.
n Dª Noelia García Carrillo
n D. Rafael Galvañ Urios
n Dª María Cámara Marín

PSOE:

n D. José Ramón Varó Reig
n D. Juan Francisco Pastor Santonja
n Dª Mercé Sànchiz i Baell
n Dª Mª de los Ángeles Jiménez Belmar
n D. Pedro Luis Gomis Pérez
n D. Vicente José Vaello Giner

 Personas ausentes
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BLOC :

n D. Benjamín Soler Palomares
n D. Antonio Calvo Marco

EUPV :

n D. Silvestre Pérez Ruano

I.-VERDS:C.M.:

n 

DECIDO:

n 

Interventora :

n 

Oficial Mayor:

n D. Carlos del Nero Lloret, que da fe del acto

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.

El Sr. Alcalde comenta que al no acordarse la confección de una declaración
institucional en la Junta de Portavoces, dará la palabra a cada uno de los portavoces de
los grupos políticos.

D. Alejandro Collado Giner (PP) explica lo siguiente:

“Molt bon dia a tots. El Grup Municipal del Partit Popular del Campello
s'afegeix a este acte institucional amb paraules de tolerància, treball i estima. Estos
tres elements, haurien d'estar presents en tota celebració de la Gran Festa dels
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Valencians, en tota conmemoració del Nou d'Octubre que cada any ens convida a
participar i a assentar-nos junts, al voltant d'una mateixa taula.

Parle de tolerància perquè el Nou d'Octubre no s'ha d'entendre com a una
impossició de ningú. Totes els expressions i comportaments, dins d'un marc
democratic I legal, són valides. Homes I dones tenim la llibertat per a manifestar amb
orgull que són valencians i valencianes, alacantins i alacantines, campellers i
campelleres. Els extremistes estan fora de joc, no tenen rao de ser en un món obert i
tolerant.

Parle de treball perquè no s'arriba a un estat democrátic i plural, on prime
la igualtat de drets, sense esforç. Portem dècades de lluita buscant la societat del
benestar, un compromíss adquirit per tot polític que no hem de predre de vista mai.

Els representants polítics i els ciutadans anònims conviuen de forma
distanciada en moltes ocasions, quan no hauria de ser així. Quan uns i altres
haurien de caminar per la mateixa senda, perque tots compartim la mateixa societat.

I parle d'estima perquè el Nou d'Octubre és dia per a somriure i per a
felicitar a què tens al costat. És una bona jornada per a apreciar a l'amic, a la teua
parella, als fills. Per a manifestar el plaer de conviure en pau i bona harmonia, per a
viure en un lloc privilegiat que hem de tindre en molta estima. Igual que podem dir
que la Comunitat Valenciana és terra de consens, d’acord, de germanor, del mateix
consens que ens va permetre tindre unes lleis o un Estatut d'Autonomia que hui són
l'eix de l'autogovern i la clau de tot progrés.

Eixa és la nostra aposta en el dia en què celebrem el nostre naixement
com a poble. Som una comunitat moderna, europea i avançada, que vol continuar
creixent en la camí de la Constitució i l'Estatut, dins d'eixe estat social, democràtic i
de dret que cridem Espanya. Des del respecte i la solidaritat amb la resta de pobles i
comunitats que integren esta nació.

Feliç Nou d’Octubre!!
Visca la Comunitat Valenciana!! “

A continuación D. José Ramón Varó Reig (PSOE) expone la siguiente
manifestación:

“Els pobles que obliden la seua historia, les seues tradicions, la seua  llengua i
el seus símbols estan condemnats a afonar-se en la pols de la història (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. Les celebracions de
caràcter local que es realitzen a la nostra terra des de fa segles per recordar eixe
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esdeveniment, van fer que aquesta data fos elegida com la més representativa de la
conquesta 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 per 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 havíem imposat.

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 a la societat, sobretot 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.

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 seus competències.

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.

Els i les components del Grup Municipal Socialista, us desitgem que tots i
totes gaudiu de la festa d'avui, participant en le manifestació cívica, que des de fa tants
anys s'organitza en el nostre poble. Ballem, cantem, mengem i compartim amb tothom
l'alegria de pertànyer a un gran poble, que encara té molt a dir.

¡Visca el Pais Valencià! “

Durante la intervención de D. José Ramón Varó Reig, se incorpora a la sesión
D. Ignacio M. Colomo Carmona.

Seguidamente interviene D. Benjamín Soler Palomares (BLOC) para indicar
que hoy es un día de fiesta para todos los valencianos que conmemoran la entrada
triunfal que hizo el rey Jaume I en Valencia, fecha que en 1330 los valencianos la
acogieron como propia y la celebran como el día de la ciudad, que finalmente, con la
democracia, fue asumida como fiesta de la Comunidad Valenciana.

Señala que tienen que estar orgullosos y alegres por escoger la fecha de la
reconquista del Reino de Valencia como fiesta autonómica.

También dice estar contento de que el Ayuntamiento haya cambiado, no
celebrando actos alternativos, y así dejar que el pueblo disfrute de la fiesta.
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Toma la palabra D. Silvestre Pérez Ruano (EUPV) para indicar que se trata
de un día de fiesta y libertad para disfrutar de ella.

A continuación el Sr. Alcalde manifiesta lo siguiente:

“Companys de Corporació Municipal, Autoritats civils locals, Presidents i
directius d'entitats, associacions i col.lectius locals, veïns, visitants i amics del
Campello

Molt bon dia. Gràcies per assistir a este ple institucional amb què l'Ajuntament
del El Campello vol celebrar una festivitat tan assenyalada i tan significativa com és el 9
d'Octubre. Una data que com a campellers, com a alacantins i com a valencians ens ha
de fer-nos sentir molt satisfets pel nostre passat, el nostre present i el nostre futur.

El 9 d'Octubre és sinònim de festa i de treball. D'identitat pròpia i de
manifestació d'orgull. La nostra Comunitat ha de caminar en una mateixa direcció, tots,
homes i dones hem de viure dins de la convivència democràtica imprescindible per a tota
societat.

Dins d'eixe marc de concòrdia ha d'estar El Campello, un poble acollidor, que
ha transmés de pares a fills una cultura, una llengua i uns signes d'identitat dels que hui
en dia hem de presumir.

És per això motiu mes que suficient per a donar a conéixer una iniciativa que
vol emprendre pròximament l'Ajuntament del Campello. Com alcalde, tinc el plaer de
comunicar la proposta d'acord que ens ha oferit la Fundació d'Estudis Medievals Jaume
II, una entitat vinculada  a la Universidat d'Alacant, creada en 1995 per a fomentar,
desenvolupar i promocionar, en totes els formes, l'estudi i coneixement de la Història
Medieval.

Dins del terme del Campello és troba un fite històric molt important tal vegada
desconegut per a molts: El Barranc d'Aigües, un espai natural que en el segle XIII va
marcar la frontera entre les Corones castellanes i aragonesos. Per ací va passar Jaume
II, donant inici als esdeveniments que van conduïr al desplaçament de la frontera fins al
Riu Segura i la incorporació d'estes terres al Regne de València i, per tant, a la Corona
d'Aragó. És ací on podem trobar bona part de la ideosincràcia particular dels terres
alacantinas.

Per tot això, l'Ajuntament del El Campello vol fomentar l'estudi de la Història
Medieval i en breu volem començar a col.laborar amb la Fundació Jaume II per a què
estos puguen desenvolupar les seues activitats en El Campello, per a benefici i
aprofitament dels nostres ciutadans.

El nostre passat i les nostres arrels, estan presents hui en esta sala i en la
nostra societat. I és molt important recordar la nostra història i els nostres senyals
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d'identitat com a poble. És important que coneguem el passat i el present de la
Comunitat Valenciana. És importantíssim que creguem en el seu futur. I és, de major
importància encara, que apostem per la cultura, per l'educació, per la sostenibilitat, per
l'economia i pel benestar de la societat valenciana.

Perquè, entre tots, farem una Comunitat més pròspera, més líder i més
puntera, que ens permeta, en l'àmbit de la llibertat i de la democràcia,  millorar la vida
dels nostres fills i de les nostres famílies

Hi ha ocasions en què s'alcen copes i es brinda per l'ocasió que produïx el
moment. Nosaltres, hui, no volem brindar amb copes, volem que tots sàpien que, per
unitat, per tradició, per passió i per llibertat, cada Nou d'Octubre, els valencians alcem la
veu i ens deixem sentir, per a proclamar amb força, amb decisió, i amb orgull, que som
valencians; que proclamem la nostra llengua autòctona com a patrimoni inseparable de
la nostra història; que presumim del nostre patrimoni i de la nostra terra, i que som una
Comunitat treballadora i emprenedora, que proclama el sentit dels drets i de la llibertat, i
que està oberta a la pluralitat dels pobles i de les regions.

 En definitiva, hui és un dia per a dir ben fort que tenim un Estatut
d'Autonomía, una senyera, i un himne, uns signes d'identitat que hem de respectar,
defensar i propagar a diari. Sense ells, no hi hauria Comunitat, ni molt menys existiria la
Comunitat Valenciana.

Visca el 9 d'Octubre!!!!

Visca El Campello!!!!!

Visca la Comunitat Valenciana!!!!!”

Finalmente anuncia que seguidamente escucharán el himno de la Comunidad
Valenciana como concejales de este Ayuntamiento, concluyendo la sesión plenaria tras
oir las notas del citado himno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas y veintinueve
minutos, por la Presidencia se levantó la sesión de todo lo cual como Secretario doy fe.

       Vº Bº
El Alcalde-Presidente


