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ACTA DE PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
 
 
Núm. de sessió:2/2018  Hora:19:30h 
Tipus: EXTRAORDINARI  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de la Sénia 
Data:02/03/2018      
Expedient:272/2018 
 
Assistents a la sessió:  
 
President:  
Joan Moisés Reverté  
 
Regidors i regidores:  
Isa Castell Solà (FS-E)  
David Capitán Cano (FS-E)  
Elena Tobias Bellés (FS-E)  
Fernando Bel Vidal (FS-E)  
Pau Garcia Bel (FS-E)  
Laia Sanz Masclans (FSE-E)  
Javier Sabater Sabater (PP)  
Arturo Martínez Hernández (PP)  
Eduard Robert Òdena (PDeCAT)  
José Antonio Tíscar Mata (ERC-AM)  
Juan Miguel Tíscar Gómez (PSC-CP)  
 
S’excusen:  
Alma Gimeno Blas (FS-E)  
 
Secretària interventora accidental:  
Míriam Muñoz Vidal 
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1. DICTAMEN DE LA DECLARACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ  MEDIEVAL SITUADA 
AL C/ GALILEU,21 COM A BÉ D'INTERÈS CULTURAL LOCAL (BCIL) (EXP. 
271/2018) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Quòrum: majoria simple 
 
Atesa l’existència en aquest municipi de béns immobles d’indubtable valor històric i 

arquitectònic, situats al carrer Galileu dins l’àrea del conjunt històric medieval que, 

juntament amb el carrer Major, Cardenal Cisneros i Jaume I formen part de la zona més 

antiga d’aquesta població. 

 

Atès que l’immoble del c/ Major, 60 conté també una façana atalussada que es troba 
sobre el cim que s’aboca al penya-segat del riu Sénia. 

Atès que l’anomenat immoble comunica també amb el carrer Galileu (posterior al c/ 
Major) i la seva façana, també atalussada, forma part d’un mur d’una amplada de metre i 
mig o dos metres que hauria configurat un sistema de defensa emmurallada. 

Atès l’informe de Secretaria i vist l’informe favorable “Tancament del tram de muralla 

medieval del carrer Major,60 - Galileu, 21”, redactat per Victoria Almuni Balada, doctora 

en Història de l’Art i Eva Garcia Lleixà, llicenciada en Historia de l’Art,  de data 28 de 

febrer de 2018 i de conformitat amb allò que disposa en l’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 

30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

Atès que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa de Cultura i Mitjans de Comunicació en data 28/02/2018, amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor : 10 (6 de FS-E, 2 del PP, 1 Junts-ERC-AM i 1 del PSC-CP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 0 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 

assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCat, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP): 

PRIMER.- Iniciar l’expedient per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de la 
construcció medieval situada al c/ Galileu,21 d’acord amb la descripció del bé i plànol de 
delimitació que consten en l’expedient. 

SEGON.- Obrir un període d’informació pública de trenta dies (article 49 de la LBRL) 

mitjançant la publicació del present Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya; durant aquest termini es podran realitzar totes les al·legacions que es 

considerin convenients. 
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TERCER.- Una vegada acabades les actuacions municipals, remetre l’expedient als 

Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat per a la declaració 

corresponent. 

 

 

2. MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I SUPORT A LA VAGA 
FEMINISTA 8 MARÇ 2018 (EXP. 274/2018) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Grups Municipals de FS-E, PP, PDeCAT, ERC-AM i PSC-CP 

Quòrum: Majoria simple 

MANIFEST: 

El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels 
carrers, des de la societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com a 
ciutadanes actives i els feminismes com a moviment social transformador. 

Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social, política, 
econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en són el món de 
la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de superar els esquemes 
patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment qüestionable. Alhora, els 
feminismes també han entrat als ajuntaments, reconeixent que la justícia de gènere i els 
drets de les dones són un element estructural en tota política pública que persegueixi un 
món, un país, un territori o unes ciutats cohesionades i inclusives.  

I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem trobat 
i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i xarxes, 
evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per atendre les 
necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets.  

Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en diferents 
camps de l’associacionisme, la cultura, l’economia, la cura, la política. Aliances, del 
nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en evidència les arrels 
patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs, l’exigència de posar la cura 
al centre de les polítiques i de redistribuir l’accés a la riquesa i als recursos, base de la 
Vaga i mobilitzacions de dones d’enguany, de la que ens sentim partícips. 

Les dones de tot el món alcem les nostres veus per reivindicar la igualtat efectiva entre 
homes i dones perquè els nostres drets socials, polítics i econòmics són innegociables. 
Les dones, des de les nostres diversitats, som més de la meitat de la població mundial i 
cal que formem part de la presa de decisions en tots els àmbits i estaments. Cal que el 
nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat. 



 

 
 

4 

Aquest any, a més a més, també té lloc una Vaga Feminista per denunciar la 
desigualtat, la precarietat i la violència vers les dones, amb la voluntat que aquesta 
afecti l'ocupació, el consum i l'educació. 

En ple S.XXI, les últimes notícies ens transporten a principis del S.XX. Quan els 
governants, les persones responsables de legislar, no són conscients ni tenen cap 
mena d’intenció d’actuar en relació a la diferència real i existent entre el sou, per la 
mateixa feina, de les dones respecte als homes. És el que es diu la bretxa salarial, la 
diferència de sou entre els homes i les dones per la mateixa feina. És una forma més de 
violència envers les dones, la violència econòmica.Les situacions de vulnerabilitat són 
més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i 
una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense 
Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la 
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de 
dones. I en aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 
70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Això 
contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en 
canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats 
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix 
limitant les possibilitats d’ascens de les dones. 

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en 
un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. 

Des del món municipal donem suport a les reivindicacions de la Vaga Feminista. Una 
vaga que tal i com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)“va més enllà 
del que s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones és nuclear en 
totes les esferes de la vida”,  

 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 

assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCat, 1 d’ERC-AM i 1 del PSC-CP): 

PRIMER. L’Ajuntament de la Sénia manifesta el seu compromís per continuar treballant 
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant 
qualsevol tipus de discriminació. 

SEGON. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als 
càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral. 

TERCER. Donar suport a la proposta de Vaga Feminista i Jornada reivindicativa prevista 
per al proper 8 de març, difonent els objectius i accions d'aquesta: 

A. Als col·lectius i entitats de dones prioritzant la mobilització i visualització de les 
dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica reivindicació de la “vaga de 
dones”: les mestresses de casa, que realitzen sense sou ni drets laborals un 
treball vital per a les famílies i la societat.  
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B. Als instituts i centres joves de la població, perquè la coeducació i conscienciació 
del jovent són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i 
discriminacions de gènere. 

 

C. A les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i laboral 
del municipi perquè s’hi sumin i hi col·laborin difonent els objectius i accions 
reivindicatives entre la seva gent associada. 

 

QUART. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, als grups 
polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 

 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vint hores i dos minuts del dia dos de març de dos mil divuit de la qual, jo, la secretària-
interventora acc., emeto la present acta. 
 
 
La secretària-interventora acc,    L’alcalde,   
Miriam Muñoz Vidal      Joan Moisés Reverté 
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