SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 26 DE MARÇ DE 2013
ALCALDE
D. Josep Ivars Crespo
REGIDORS ASSISTENTS
D. Vicente Antonio Vives Moragues.
D. Joaquin Ginestar Roselló.
Dª Rosanna Moragues Santacreu
Dª Dolores Ayllón Díaz.
D. Bernardo Moragues Mas.
D. Carlos Fernández López.
SECRETARI
Dª Juan José Abad Rodríguez.
A la Casa Consistorial de Senija sent les vint hores del dia vint i sis de març de dos mil
tretze, es reuneixen els Srs. Regidors expressats, sota la presidència del Sr. Alcalde, a fi de
celebrar sessió ordinària.
Declarada oberta la sessió, es passa a tractar els assumptes inclosos en l'ordre del dia.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
CELEBRADA EL 22 DE GENER DE 2013.
L'acta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ AJUDA A la COMISSIÓ DE FESTES DE SENIJA.
D. Josep Ivars Crespo, Alcalde-President de l'Ajuntament de Senija, pren la paraula i
manifesta el següent:
Vista les sol·licitud de subvenció de la Comissió de Senija 2013, per unanimitat dels
membres assistents, s'adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Comissió de Festes de 2012 subvenció per import 6.804,58
3.- APROVACIÓ AJUDA A CAPPEV-MARINA ALTA
D. Josep Ivars Crespo, Alcalde-President de l'Ajuntament de Senija, pren la paraula i
manifesta el següent:
Vista les sol·licitud d'ajuda de cappev-marina alta, per unanimitat dels membres assistents,
s'adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir a cappev-marina alta ajuda per import de 400,00 Euros.
4.- RENÚNCIA DE LA REGIDOR ROSSANA MORAGUES SANTACREU
-D'acord amb l'article 9.4 del ROF, la Regidora Rosanna Moragues Santacreu,
presenta escrit de renúncia del seu càrrec com a Regidora de l'Ajuntament de Senija davant
el ple de la Corporació.

- Com a conseqüència de la renúncia de la Regidor, s'obre el procediment de substitució.
5.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL A
DIPUTACIÓ D'ALACANT
Per unanimitat dels membres assistents, s'adopten els següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar a l'empar de la Convocatòria de subvencions a favor d'Ajuntaments per
a Inversions en camins de titularitat no provincial a executar per la Diputació d'Alacant any
2013, publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm 33, de data 15 de març de
2013, la inclusió de l'obra denominada “Obres de condicionament del camí del Pla del T.M. de
Senija”, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat de 41.622,85 € IVA inclòs.
SEGON.- Que la subvenció que se sol·licita per a l'actuació referida, de conformitat amb els
percentatges i tram de població de la convocatòria és de 41.622,85 €, equivalents al 100%
del seu cost.
El camí pel qual es sol·licita la subvenció, actua com a via de connexió entre les poblacions
de Senija i Benissa amb el consegüent augment de tràfic rodat i donant continuïtat al Camí
del Pla fins a la CV-745, que constitueix l'accés a mes de 30 habitatges rurals i camps de
cultiu.
Dit vial presenta una deterioració evident, a causa que l'execució inicial del ferm es va
realitzar fa ara més de 15 anys, i que s'han produït filtracions d'aigua que han anat danyant
l'estructura de mateix.
TERCER.- L'Ajuntament es compromet a:
- D'acord amb la base sisena, apartat 3 de la Convocatòria, en tenir una població inferior a
2.000 habitants, a l'Ajuntament de Senija li correspondria una subvenció del 100% del
pressupost d'execució de l'obra. No obstant això, l'Ajuntament es compromet, una vegada es
fixe la subvenció definitiva per part de Diputació, a assumir la resta del percentatge de
subvenció que no han assumit les mateixes.
D'igual forma, l'Ajuntament de Senija es compromet a assumir la part no subvencionada per
la Diputació d'aquelles incidències que sorgeixen durant l'execució de les actuacions i
suposen una alteració en el cost de les mateixes en igual proporció a l'aportació que es
realitze.
- A complir les condicions de la subvenció i destinar els béns per fi concret pel qual se
sol·licita la subvenció, que no podrà ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscribibles en
un registre públic ni dos anys per a la resta dels béns.
- A comunicar l'obtenció de qualsevol subvenció, procedents d'altres Departaments de
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, els seus organismes autònoms o d'altres organismes
públics.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial d'Alacant als oportuns
efectes del seu coneixement.
6.- DACIÓ DELS DECRETS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
Per part de la Alcaldia Presidència, s'adona dels següents Decrets:
- Decret 6/2013. Aprovació padrons d'aigua.
- Decret 7/2013. Sol·licitud subvenció a la Diputació Provincial d'Alacant per a la realització
de la infraestructura Hidràulica de “2ª fase de reparació i renovació de la xarxa d'aigua
potable de Senija.
- Decret 8/2013. Subvenció de 250,00 Euros als Festers de Senija
- Decreto 9/2013. Sol·licitud de subvenció a Diputació Provincial d'Alacant per a la realització
del control de la qualitat de l'aigua.
- Decret 10/2013. Ordre de suspensió d'obres en Curs sense llicència.
- Decret 12/2013. Sol·licitud d'Alta en Padró Municipal.
- Decret 13/2013. Admissió a tràmit de reclamació de Responsabilitat Patrimonial.

- Decret 14/2013.
- Decret 15/2013.
- Decret 16/2013.
- Decret 17/2013.
- Decret 18/2013.
d'Alacant.

Autorització i disposició de despesa de factures.
Admissió a tràmit de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Autorització i disposició de despesa de factures
Ordre de suspensió d'obres en curs sense llicència.
Sol·licitud de subvenció de despesa corrent a la Diputació Provincial

7. ASSUMPTES D'INTERÈS
Cultura i educació; La Sra.Rosanna Moragues Santacreu pren la paraula i manifesta que
s'estan duent a terme les següents activitats:
- Xerrada del dia de la dona.
- Exposició de l'escultor Quico Torres.
- Ruta de la Pilota de Putxero ha estat un èxit total
Aprofita l'ocasió per donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat.
Esport i medi ambient; Pren la paraula D. Vicente Antonio Vives Moragues manifesta que
s'han dut a terme les següents activitats:
- La celebració de la Perimetral ha estat un èxit de participació i d'organització. Hem tingut el
reconeixement del Grup de Muntanya Margalló.
- Ha arribat l'estació de meteorologia i en breu estarà en funcionament.
- El proper 19 de maig es celebrarà una carrera de muntanya a Senija i esperem que siga un
èxit.
Urbanisme; Pren la paraula D. Joaquin Ginestar Roselló i manifesta que s'estan duent a
terme les següents activitats:
- Neteja de l'escola
- Manteniment i reparació del jardí de la Cometa
- S'ha remodelat el despatx de l'Ajuntament i s'ha canviat d'impressora.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, i manifesta que es va a procedir a signar un Conveni amb
l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Benissa.
Manifesta la seva satisfacció amb el poble pel correcte ús que s'està fent de la bateria dels
contenidors enterrats.
Pren la paraula el Senyor Alcalde i pregunta si d'acord amb l'article 91.4 del ROF, algun
regidor desitja presentar una moció d'urgència.
Per part del grup Compromis, Dña Rosanna Moragues Santacreu sol·licita presentar la
següent moció:
- Assumpte: Garantir la igualtat entre homes i dones.
A continuació, per unanimitat dels assistents s'acorda la procedència del debat.
Per part del grup Compromis, es presenta la següent Moció
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL BLOC-Compromis DE SENIJA
Proposta d'acord
Garantir la igualtat entre homes i dones
Exposició de motius:
El 8 de Març és un dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones, i ara mes
que mai, cal demanar un canvi de direcció en les polítiques que estan aplicant les
administracions i que ens porten cap a una situació de desigualtat cada vegada major i a una
perduda de drets de ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats.
Ens trobem en un context de crisi estructural de gran amplitud, econòmica, política, social i

institucional, i les mesures que s'estan aplicant van més enllà d'un abast econòmic per ser
un canvi de model.
Les retallades econòmiques i els canvis en la legislació estan incidint molt durament sobre la
vida de les dones, que es veu especialment afectada pel desmantellament de les prestacions
dels serveis públics, de la reforma laboral i de les pensions i de la negociació col·lectiva. Les
retallades presents en l'àmbit social i polític. De manera que un atac a l'Estat del benestar és
un atac contra el procés d'igualtat entre dones i homes, atès que és aquesta la part
"feminitzada" de l'Estat: educació, sanitat, polítiques socials, atenció a la dependència, ...
que en abandonar-les les institucions públiques tornen assumides bàsicament per les dones.
En la nostra societat continuen estant molt presents els prejudicis sexistes, que adjudiquen
rols estereotipats i tradicionals a dones i a homes, i que són la causa de la reproducció de la
desigualtat, de la manca de respecte a la llibertat de les dones, dels comportaments
discriminatoris davant la diversitat de genere i en els quals es fonamenta la violència contra
les dones.
Les institucions públiques, i els ajuntaments de manera especial per ser l'administració més
propera a la ciutadania, dins de les seves competències han de promoure l’ igualtat de les
dones, defensar els seus drets i ser un referent en la lluita per la igualtat. És per això que
proposem les següents propostes d'acord:
1.- L'Ajuntament de Senija demana a les administracions de la Generalitat i de l'Estat que
vetllen per garantir la igualtat entre dones i homes, i això vol dir que exigís que les
retallades no incideixen de manera especialment dura en les dones. Per això serà necessari
prendre mesures per als col·lectius més vulnerables, com per exemple el de les dones
majors, que sofreixen especialment la feminització de la pobresa, les dones joves que han de
poder seguir els seus estudis o la seva carrera professional i les dones emigrants, que han de
poder seguir amb els plans d'integració i se'ls ha de garantir els drets com a ciutadanes i els
drets humans. A més no es pot retallar en l'ajuda a les dones maltractades ni en la prevenció
de la violència de genere.
2.- L'Ajuntament de Senija demana al Govern de l'Estat que ratifiqui urgentment el Conveni
189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) per la dignificació del treball domèstic
assalariat.
3.- L'Ajuntament de Senija exigeix al Govern de la Generalitat i de l'Estat que, d'acord amb
les seves respectives competències, el sistema educatiu siga coeducador. També sol·licita
que amb urgència s'introduisca l'educació sexual i afectiva en tots els nivells de
l'ensenyament.
4.- L'Ajuntament realitzarà accions per avançar en la igualtat d'oportunitats de dones i
homes dins de l'àmbit laboral.
5.- L'Ajuntament adoptés un manual d'ús de llenguatge no sexista, que es tindrà de complir
en tota la seva activitat i a tots els nivells de comunicació.
6.- L'Ajuntament no pot abandonar la seva tasca educadora i es compromet desenvolupar al
llarg de l'any campanyes que tingan com a principal objectiu l'eliminació de prejudicis i dels
habits sexistes. També s'hauran de promoure accions per promoure l'empadronament de les
dones, així com augmentar la seva participació en la presa de decisió en l'àmbit públic.
Pren la paraula el Sr. alcalde i manifesta que es presenta la següent moció en el mes de la
dona.
Cal tendir a la igualtat de la dona i des de l'administració pública s'han de posar les eines per
dur-ho a terme.
Pren la paraula D. Carlos Fernández López del Grup Socialista i manifesta que el punt segon
que se sol·licita en la Moció ja s'ha dut a terme.
Pren la paraula Dña María Dolores Ayllón Díaz i manfiesta que abans de votar li agradaria
conèixer el contingut del Conveni 189 de la OIT.
Després del debat, la moció és aprovada per unanimitat delsassistents.

8. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula Dña María Dolores Ayllón Díaz i diu que la pàgina Web de l'Ajuntament es
troba desfasada.
A continuació, pregunta com va a contribuir l'Ajuntament a la despesa de la Ruta de la Pilota
de Putxero i de la Perimetral.
D. Vicente Antonio Vives Moragues respon que pel que fa a la perimetral, l'Ajuntament
contribueix amb 300,00 Euros, i en relació a la ruta de la Pilota de Putxero, es va dur a
terme una entrevista amb el Diputat de Foment i Desenvolupament Local, i ens va dir que
se'ns concediria una subvenció per import de 5.000 Euros per a fires i mercats. Per tant,
l'activitat està subvencionada al cent per cent.
A continuació, el Senyor Alcalde dóna torn a la intervenció del públic, i sent les 20:45 hores,
es dóna per conclosa la sessió de la qual com a secretari done fe.

