ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2015
Asistentes:
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Sres. Concejales
Grupo PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán
Grupo PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
la Villa de Quart de Poblet, siendo las
catorce horas (14 h) del día ocho de octubre
de dos mil quince, se reúnen, bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Carmen
Martínez Ramírez, las señoras y señores
Concejales anotados al margen, asistidos
por el Sr. Secretario, y presente el Sr
Interventor al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, en primera convocatoria,
según orden del día recibido.
A la hora señalada, la Sra. Alcaldesa abrió la
sesión tratándose los siguientes asuntos:

Grupo COALICIO COMPROMIS
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espínos Armero
Grupo SI SE PUEDE
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grupo CIUDADANOS
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretario
José Llavata Gascón
Excusó
Bartolomé Nofuéntes López

ASUNTO ÚNICO: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 9 DE OCTUBRE

El 9 d'Octubre se celebra el dia de tots els valencians i les valencianes sense
exclusions; el dia de la nostra autonomia. L'elecció d'aquesta data, efemèrides de la
reconquesta de València pel Rei Jaume I en 1238, va ser fruit del consens i va quedar
arreplegada oficialment en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982.
És una jornada de celebració de l'orgull de ser i sentir-se valencià o valenciana, de
consens, de convivència i de tolerància. Un dia d'afirmació, en el qual tots i totes
defensem des del respecte i la concòrdia les nostres senyes d'identitat: la història, la
llengua, la cultura, les tradicions que ens diferencien, els valors que caracteritzen la
societat valenciana i són la nostra gran fortalesa, i també els nostres drets com a
ciutadans i ciutadanes.
Per aquesta raó, sense deixar de costat el caràcter festiu i lúdic del 9 d'Octubre,
entenem que en el moment actual, davant la marginació que segueix patint la
Comunitat Valenciana enfront d'altres autonomies espanyoles, el dia que recordem
l'inici de l'autogovern valencià, ha de ser també de reivindicació del que ens correspon,
ja que complim amb els nostres deures com el poble solidari, integrador i lleial que
som.
Aquest 9 d'Octubre hem d'exigir al Govern d'Espanya, una vegada més i des de la
unitat, que la Comunitat Valenciana deixe de ser, amb diferència, la pitjor finançada de
l'Estat, amb uns recursos per habitant entre un 11 i un 12% per sota de la mitjana. És
injust i contrari als principis d'igualtat i solidaritat que promulga la Constitució
Espanyola que s’ens oferisca un tracte discriminatori, evidenciat en l’infrafinançament i
en les paupèrrimes inversions que ens arriben.
A la Comunitat Valenciana li correspon sense dilació una compensació financera pels
recursos que ha deixat de percebre del Govern d'Espanya, reduint-se d'aquesta
manera el deute autonòmic i pal·liant el dèficit acumulat progressivament en dues
dècades per la Generalitat, que es troba en aquests moments a la vora de l'abisme
financer. Ja no caben més silencis des de Madrid ni una defensa insuficient dels
postres drets. Hem de fer sentir la nostra veu.
El 9 d'Octubre és una data, així mateix, de reivindicació del municipalisme valencià. És
innegable la contribució dels ajuntaments de València, Alacant i Castelló a la
consolidació de la democràcia, a la vertebració de la Comunitat Valenciana i també a
l'autogovern. En conseqüència, és moment de reclamar per a l'administració local, la
més propera a la ciutadania i la que està donant una resposta més eficaç i immediata
a les necessitats urgents de milers de famílies com a conseqüència de la crisi
sistèmica que es va iniciar en l’any 2008, un finançament adequat que permeta seguir
prestant serveis de qualitat, de forma sostenible i eficient, complint d'aquesta manera
amb els principis de cooperació i lleialtat entre institucions.
Demà, 9 d'Octubre del 2015, però també cada dia, hem de mirar cap a arrere amb
orgull pels assoliments que vam aconseguir i ens van fer pioners, i caminar cap al futur
amb il·lusió i amb la força que ens dóna ser una terra de persones honrades i
emprenedores, que mai es rendeixen.
Hem de treballar per estendre l'ús de la llengua valenciana, per preservar la nostra
identitat com a poble i per promocionar la nostra cultura. És el moment de recordar
que la televisió pública de tots els valencians i les valencianes ha de renàixer per a
contribuir a unir aquesta Comunitat i a visibilizar el seu valuós patrimoni material i

immaterial. Hem de defensar la imatge de la Comunitat Valenciana i posar-la de nou
en valor.
Des de l'Ajuntament de Quart de Poblet ens sumem, doncs, a la celebració del 9
d'Octubre amb l'esperit que recull aquest manifest i animem els quarters i les quarteres
a participar demà del dia de tots i totes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y diez minutos del día
ocho de octubre de dos mil quince, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión, y de los
acuerdos adoptados se extiende la presente Acta, de que yo, el Secretario, certifico.

