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ACTA 5/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT CELEBRADA P ER LA 

JUNTA VEÏNAL EL DIA ONZE D’ABRIL DE 2019. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En. Josep Lluís Fornés Noguera  
 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
Na Josefa Martínez Saus 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
  

I ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

En la sala de sessions de l´EATIM de Jesús Pobre, sent les vint hores del dia onze 

d’abril del dos mil denou. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia convocatòria a este efecte, en 

sessió extraordinària urgent i en primera convocatòria, per a tractar els següents 

assumptes, objecte de l’Ordre del Dia. 

 

PUNT 1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
 Vist la urgència de la sessió. La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda 
aprovar la urgència de la mateixa. 
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PUNT 2.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2018. 

 
Vist l'expedient de la liquidació del Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre, 
corresponent a l'exercici de 2.017, format per la Intervenció Municipal. 
Vist els articles 172 i 174 de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes 
Locals, en relació amb l'article 90 del RD. 500/90, de 20 d'abril, així com l'informe de la 
Intervenció Municipal. 
 
En virtut d'això, 

 
VINC A RESOLDRE  

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’EATIM de Jesús Pobre, corresponent a 
l'exercici de 2018 i el contingut del qual és el següent: 
 

MAGNITUDS IMPORTS 
Obligacions Reconegudes netes 582.998,58 
Pres. Pagament exercici corrent 27.686,98 
Pres. Pagament exercici tancats 190,81 
Pres. Pagaments Op. no Pto. 49.082,19 
Drets Reconeguts nets 611.066,85 
Pres. Cobrament exercici corrents 3.312,00 
Pres. Cobrament exercici tancats 900,00 
Pres. Cobrament Op. no Pto. 0,00 
Rem. cdto. no comprom. no Incorp. 185.081,56 
Rem. cdto. No compromesos Incorp. 0,00 
Rem cdto. Compromesos  No incorp. 0,00 
Rem. Cdto.compromés Incorp. 0,00 
Resultat Pressupostari ajustat 51.031,58 
Romanent de Tresoreria total 225.941,34 
Saldos dubtós cobro 225,00 
Romanent de Tresoreria afectat 6.129,00 
Romanent de Tresoreria despeses 
Grles. 

219.587,34 

 
 
SEGON.- Donar compte a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
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TERCER.- Remetre còpia de l'expedient a la Conselleria d'Administració Pública i al Servei 
de Coordinació amb les Hisendes Territorials dependent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 
 

PUNT 3.- RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS. 

 
Vista la proposta presentada per Sr. Javier Scotto di Tella Manresa Alcalde-President de 
l’EATIM de Jesús Pobre, que diu: 
 
Havent-se realitzades despeses procedents de l'exercici 2.018 per import de 3.081,69 
euros, que no van poder prendre's raó en comptabilitat per al seu reconeixement a 31 de 
desembre de 2.018, per tindre entrada en el registre de factures de l'exercici de 2.019, 
relatius a expedients de contractes menors, que contenen els requisits de l'article 118 de la 
LCSP, i que no requereixen fiscalització prèvia en les fases d'autorització i compromís de 
la despesa. 
 
En virtut d'això, vist l'article 163 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el 
text refós de la llei de les Hisendes Locals, en relació amb l'article 60.2 del RD 500/90, de 
20 d'abril, i vist l'informe de la Intervenció Municipal, es proposa a la Junta Veïnal l'adopció 
del següent acord: 
 
UNIC.- Reconèixer les obligacions de despesa procedents de l'exercici 2.019, per import 
de 3.081,69 euros, segons relació que obra en l'expedient, en el Pressupost General 
prorrogat de 2.017 per a 2.018. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 

PUNT 4.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI 2020-2022. 

 
Vista el decret d’Alcaldia que diu: 
 
L'Article 29, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en la redacció donada per la llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix que: 
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“1. S'elaborarà un pla pressupostari a mitjà termini que s'inclourà en el Programa 
d'Estabilitat, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic. 
 
2. El pla pressupostari a mitjà termini abastaran un període mínim de tres anys i 
contindran, entre altres paràmetres: 
 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i regla de despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
 
c) Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i 
despeses. 
 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
3. Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mitjà termini es basaran en 
previsions macroeconòmiques i pressupostàries elaborades conforme a les metodologies i 
procediments establits en el procés pressupostari anual. 
 
4. Tota modificació del pla pressupostari a mitjà termini o desviació respecte al mateix 
haurà de ser explicada. 
 
En desenvolupament d'aquest precepte l'article 6 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre 
estableix que: 
 
“Abans del quinze de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament subministre l'Estat, es 
remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els quals s'emmarcarà l'elaboració 
dels seus Pressupostos anuals.” 
 
Tenint en compte que amb les projeccions contingudes en el pla pressupostari per al 
període 2.020-2.022, es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute 
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públic i de la regla de despesa,  
 

VINC A DISPOSAR 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari per als exercicis de 2.020 a 2.022, amb les 
projeccions d'obligacions reconegudes netes i drets reconeguts nets que figuren en els 
quadres annexos elaborats per la Intervenció municipal, corresponents al model simplificat. 
 
SEGON.- Donar compte a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que celebre. 
 
TERCER.- Remetre la informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dit decret. 
 

PUNT 5.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM1 EN L’EXERCICI 
PRESSUPOSTARI 2019. 

 
Sr. JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde-President de  
l’EATIM de Jesús Pobre, formula a la Junta Veïnal, la següent 
 
PROPOSTA 
 
L'expedient que es presenta té per objecte aprovar un 
 
      Crèdit extraordinari                                                                                                  421,23 
      Suplement de crèdit  
      Transferències (amb canvi en el grup de funció)  
      Baixes de crèdits  
      TOTALS 421,23 
 
En la relació que s'acompanya, com a annex, es detallen les partides de despeses que 
s'incrementen, així com les necessitats que han d'atendre's, la satisfacció de les quals no 
poden demorar-se per al següent exercici. 
 
S'utilitzen com a font de finançament els següents recursos: 
 
      Romanent de tresoreria no afectat  
      Excés d'ingressos recaptats  
      Operacions de crèdit  
      Transferències – Baixes altres partides (art. 160.2 Llei 39/88)  
       Baixes de crèdits                                                                                                 421,23 
       TOTALS                                                                                                              421,23 
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Vist l'informe de l'Interventor, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 158 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, així com els articles 36, 37, i 38, del RD 500/90, és pel que 
es proposa a la Junta Veïnal l'adopció del següent acord: 
 
PRIMER. - Aprovar inicialment, l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 /any 2.019, al 
Pressupost General de l'exercici de 2.019, per un import de 421,23 euros, segons el detall 
de l'annex, on s'especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament. 
 
SEGON. - Que l'expedient aprovat inicialment, s'expose al públic, previ anunci en el 
B.O.P., per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les 
reclamacions oportunes davant la Junta Veïnal, considerant-se definitivament aprovat si 
durant aquest termini no es presentaren, en cas contrari, la Junta Veïnal disposarà d'un 
mes per a resoldre-les. 
 
TERCER. - Inserir l'expedient definitivament aprovat en el B.O.P., remetent simultàniament 
còpia al Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials, i a la Conselleria 
d'Administració Pública. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 
 

PUNT 6.- 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “REURBANITZACIÓ 
PARCIAL DEL CARRER PINARET I ENTRONQUE AMB EL CARRE R 
DIAGONAL. 

 
Vista la proposta presentada per Sr. Javier Scotto di Tella Manresa Alcalde-President de 
l’EATIM de Jesús Pobre, que diu: 
 
Vista l'informe de fiscalització emés pel Sr. Interventor Constantino Baeza Menchon. 
 
Considerant que s'han observat les prescripcions contemplades en la normativa de 
contractació del sector públic i, d'una altra part, que la millor oferta econòmica és la 
presentada per PAVASAL S.A, qui ha presentat així mateix la documentació requerida 
d'acord amb el que s'estableix en els articles 140 i 141, en relació amb l'article 150 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic- LCSP 2017. 
 
Considerant el que es disposa en els articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic-LCSP 2017, propose a la Junta Veïnal, 
l'adopció del següent acord: 
 
 



                                                                                        

SESSIÓ NÚM. 5/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 11.04.19 

 

7

 
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil PAVASAL, S.A el contracte d'execució de les obres 
“Reurbanització parcial del carrer pinaret i entroncament amb el carrer diagonal”, tramitat 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per import de 
127.000 €, IVA exclòs, i una durada d'execució de 2 mesos. 
 
SEGON.-Requerir a la mercantil PAVASAL, S.A perquè procedisca a la formalització 
d'aquest contracte en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la 
notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en al forma prevista en l'article 
153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic-LCSP 2017. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats en l'expedient administratiu, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic-LCSP 2017. 
 
QUART.- Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil de contractant, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic- LCSP 2017. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 
 

PUNT 7.- 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL CONTRACTE ENTRE L’EATIM I 
AQUALIA QUANT A L'ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ " 
LOS LAGOS". 

 
Vist l’informe  de Aqualia preceptiu de treballs previs relatius al subministrament 
d'aigua potable a la urbanització de “Los Lagos”que diu: 
 
En data 08-03-2019, rebíem acord d'aquesta Junta Veïnal, de l'aprovació del 
compliment de la clàusula 2.E) del contracte entre l’EATIM i Aqualia, consistent en 
l'efectiva adscripció de la xarxa de distribució d'aigua de la urbanització de “Els Lagos”. 
On entre altres, s'estableix: 
 
  (ii) Es concedisca un termini d’audiència a FCC AQUALIA a fi que la mateixa 
present informe en relació amb el compliment d’aquesta prestació, requerint-li perquè 
aquest informe plantegi expressament – més enllà de qualsevol altra qüestió que el 
contractista considera necessari assenyalar- (i) les concretes tasques que implicarà 
l’enllaç: (ii) el termini d’execució de l’enllaç que s’estima. 
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(iii) una valoració tecnicoeconòmica que justifique aquells costos en què s’incorrerà 
per a efectuar la prestació i que no es troben ja incorporats a la tarifa en vigor, l’efectiva 
meritació del qual haja de ser compensat per aquesta Junta Veïnal. 
 
Històricament, la xarxa de distribució d'aigua de consum humà de la Urbanització Els 
Lagos és privativa, és gestionada per SILTIN C.B. i constitueix una zona de proveïment 
sanitari denominada Dénia-3 Mitjans Urbanització Els Lagos, que consta d'una captació 
Pou Els Lagos Mitjans-Dénia. 
 
A fi de municipalitzar aquest servei, en l'actualitat s'han desenvolupat una sèrie de treballs 
consistents en la realització d'una nova xarxa de distribució de subministrament d'aigua 
potable a aquesta urbanització, la qual connectaria a la xarxa municipal de Jesús Pobre de 
manera que l'origen de l'aigua vinguera a ser el mateix, això és: 
 
• Pou Jesús Pobre 1-Dénia i Pou Jesús Pobre 2-Bisserot-Dénia, tots ells englobats en la 
zona de proveïment sanitari denominada Dénia-4 Jesús Pobre. 
 
D'aquesta forma i, en connectar directament la Urbanització dels Lagos a la xarxa de 
Jesús Pobre, estaríem prescindint d'una font de subministrament d'aigua “captació Pou Els 
Lagos Mitjans-Dénia”, i incrementant el consum de les fonts que actualment tenim en 
explotació. 
 
D'aquesta manera, l'informar-nos que els treballs necessaris que implicarien l'enllaç i/o, 
connexió de totes dues xarxes serien exclusivament: 
 
• La rentada i desinfecció de la xarxa de proveïment de la urbanització dels Lagos. 
• Una vegada realitzada la neteja i desinfecció de la xarxa dels Lagos, el resultat analític 
favorable, d'una mostra d'aigua (anàlisi fisicoquímica, microbiològic i trihalomentanos). 
 
Tot això seguint les recomanacions de la Societat Espanyola de Proveïments i 
Sanejaments i l'art. 9 del RD 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l'aigua de consum humà. 
 
I quant a la valoració tecno-econòmica que justifique altres costos no incorporats ja en la 
tarifa en vigor, indicar la inexistència d'aquests, atès que la incorporació d'aquesta 
urbanització ja venia prevista en el contracte administratiu que formalitzem totes dues 
parts.  
 



                                                                                        

SESSIÓ NÚM. 5/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 11.04.19 

 

9

 
 
No obstant això, en cas que la procedència de l'aigua fora del Pou Els Lagos Mitjans- 
Dénia, seria necessària la construcció d'un depòsit previ que garantirà una correcta 
cloració de l'aigua subministrada, la qual cosa fet i fet seria objecte de valoració juntament 
amb altres treballs de recondicionament. 
 
Respecte de la Tarifa aplicar als veïns de la citada urbanització, seria la mateixa de la 
resta de veïns de l’EATIM. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dit informe. 
 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les vint i una hores del dia onze d’abril de dos mil dínou, de tot això, com a secretari 
general, DONE FE. 
 
 
 
                     V. I PL. 

El President,      El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   D. Javier Scotto di Tella Manresa                        D.Fulgencio Gimeno Arroniz 
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