
                                                                       

SESSIÓ NÚM. 10/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 25.06.19 
 

 
ACTA 10/2019 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA 
JUNTA VEÏNAL EL DIA VINT I CINC  DE JUNY DE 2019. 
 
 

En la sala de sessions de l´ EATIM de Jesús Pobre, sent les 
denou hores i trenta minuts del dia vint i cinc de juny del dos mil 
denou. 

 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT,  
D. JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
Na. Josefa Martínez Saus 
En. LLuis Signes Alberola 
En. Josep Fornés Mut 
 

I ASSISTITS DEL SR. SECRETARI,  
D. FULGENCIO GIMENO ARRONIZ,  
 

En la seu oficial de la Junta Veïnal de Jesús Pobre, a vint i cinc de juny 
de dos mil denou. 
 
 Sent les denou hores i trenta minuts s’inicia l’acte de constitució de la 
Junta Veïnal de la Entitat Local d’Àmbit Territorial Inferior al Municipal de Jesús 
Pobre, com conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig 
de 2.019. 
 

Declarada oberta la sessió pel Secretari, es procedeix a cridar als vocals 
electes de major i de menor edat a fi de formar la Mesa d'Edat, que serà 
presidida pel primer d'ells i de la qual serà secretari, el de la corporació, segons 
estableix l'article 195.2 de la LOREG i l'article 37.2 del ROF, corresponent 
aquesta designació a la SRA. JOSEFA MARTÍNES SAUS i al SR. JOSEP 
FORNES MUT, que passen a ocupar el lloc destinat a aquest efecte, quedant 
constituïda la Mesa d’edat de la següent manera: 
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1er CONSTITUCIÓ MESA D’EDAT 
 
PRESIDENTA: 
 
SRA. JOSEFA MARTÍNEZ SAUS 
 
VOCAL:  
 
SR. JOSEP FORNÉS MUT 
 
SECRETARI 
 
D. FULGENCIO GIMENO ARRONIZ 
 
Es dóna per conegut el contingut de les disposicions aplicables a la constitució 
dels nous Ajuntaments, entre elles, articles 195 de la LOREG i 37 del ROF: 
 
Article 195 LOREG 
 
1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs 
contenciós-electoral contra la proclamació dels regidors electes, en el supòsit 
dels quals es constitueixen en quarantè dia posterior a les eleccions. 
 
2. A tal fi, es constitueix una Mesa d'edat integrada pels elegits de major i 
menor edat, presents en l'acte, actuant com a Secretari el que ho siga de la 
Corporació. 
 

3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes amb base a les certificacions que l'Ajuntament 
haguera remés la Junta Electoral de Zona. 
 
4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorren la majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, se 
celebrarà sessió l'endemà passat, quedant constituïda la Corporació qualsevol 
que fóra el nombre de regidors presents. 
 
Article 37 ROF 
 

1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs 
contenciós electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en el supòsit 
dels quals es constitueixen en quarantè dia posterior a les eleccions. 
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2. A tal fi es constitueix una Mesa d'edat integrada pels triats de major i menor 
edat presents en l'acte, actuant com a Secretari el que ho siga de la 
Corporació. 
 
3. La Mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la 
personalitat dels electes, amb base a les certificacions que a l'Ajuntament 
haguera remés la Junta Electoral de Zona. 
 
4. Realitzada l'operació anterior la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorre la majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari se celebrarà 
sessió l'endemà passat, quedant constituïda la Corporació, qualsevol que fóra 
el nombre de Regidors presents. Si per qualsevol circumstància no poguera 
constituir-se la Corporació, procedeix la constitució d'una Comissió Gestora en 
els termes previstos per la legislació electoral general. 
 
D'acord amb l'article 142 del ROFRJ les Juntes Veïnals es constituiran en la 
data assenyalada per la Junta Electoral de Zona. 
 
En compliment dels disposat en l'article 33.2 del Reglament de Béns de 
l'Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, i en l'article 
36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el 
Secretari dóna compte que l'Inventari de Béns està a la disposició de l’ EATIM. 
 
2on COMPROVACIÓ CREDENCIALS MESA D’EDAT 
 
A continuació, es relacionen pel Secretari els noms i cognoms dels senyors/as 
vocals electes i es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat a la comprovació 
de les credencials presentades, les quals són conformes. 
 
DECLARACIÓ ACTIVITATS 
 
Tot seguit, convida el Secretari als vocals electes al fet que exposen en aquest 
acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat 
a la seua proclamació, segons allò que s'ha fixat pels articles 6,7,177 i 178 de 
la LOREG. No es produeix cap manifestació sobre aquest tema. 
 
Pel Secretari es fa constar que els candidats electes, en compliment dels 
disposat en el número 7 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, han presentat declaració sobre causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcions o puga 
proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns 
patrimonials. 
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3r PRESA DE POSSESSIÓ VOCALS 
 
De conformitat amb el que s'estableix en el número 8 de l'art. 108 de la 
LOREG, els candidats electes juren o prometen acatar la Constitució davant un 
exemplar d'aquesta. 
 
SR. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA: 
 

“Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de President de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, amb lleialtat 
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat”. 

 
SR. JUAN IGNACIO FORNÉS MONFORT: 
 
“Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat”. 

 
SR. LLUIS SIGNES ALBEROLA: 
 
“Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat”. 

 
SR. JOSEP FORNÉS MUT: 
 
“Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat”. 

 
SRA. JOSEFA MARTÍNEZ SAUS: 
 
“Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat”. 
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4rt  ELECCIO ALCALDE 
 
Immediatament després de la constitució de l’EATIM, el Secretari dóna lectura 
a l'article 196 de la LOREG, que estableix el procediment per a l'elecció de 
Alcalde- President: 
 
En la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció 
d'Alcalde-President, d'acord amb el següent procediment: 
 
a) Poden ser candidats tots els vocals que encapçalen els seus corresponents 
llestes. 
 
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels vocals és proclamat 
Alcalde-President electe. 
 
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde-President el vocal 
que encapçale la llista que haja obtingut major nombre de vots populars en el 
corresponent municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 
 
Es presenten com a candidats a l'Alcaldia- President els vocals que 
seguidament s'indiquen, que són els que encapçalen els seus corresponents 
llestes: 
 
Javier Scotto di Tella Manresa (PSOE) i Josep Fornés Mut (Compromís). 
 
S'efectua votació secreta mitjançant paperetes seguint el següent ordre: 
 
1. Javier Scotto di Tella Manresa. 
2. Juan Ignacio Fornés Monfort. 
3. Lluis Signes Alberola. 
4. Josep Fornés Mut. 
5. Josefa Martínez Saus. 
 
L'escrutini llança el següent resultat: 
 
 
- Javier Scotto di Tella Manresa .....................  3 
- Josep Fornés Mut ........................................  0 
Abstencions .................................................... 2 
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SR. Javier Scotto di Tella Manresa, de la llista PARTIT SOCIALISTA OBRER 
ESPAÑOL (PSOE), per la qual cosa es proclama Alcalde-President, de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 196, apartat b), de la LOREG. 

 
D'acord amb el que es disposa en els articles 18 del Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40.2 del ROF, el Sr. Javier Scotto di Tella 
Manresa promet el càrrec davant l’EATIM emprant la següent fórmula: 

“Promet, per imperatiu legal, per la meua consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat”. 

Tot seguit, la SRA. Josefa Martínez Saus imposa al SR. Javier Scotto di Tella 
Manresa la insígnia, la medalla i el bastó de comandament. L'Alcalde-
President, per part seua, imposa les insígnies acreditatives a la resta dels 
vocals. 

 
Concedida la paraula per l’Alcalde, es produeixen les següents intervencions: 

 
Lluis Signes Alberola: 

 
Bona Vesprada a totes i tots. 
Primer que res voldria agrair als dos vocals de Compromís els anys que han 
dedicat a la política local.  
Les passades eleccions van decidir que Pep i jo serem els  representants del 
grup compromís. 
Farem cura per que els valors que representem estiguen molt pressents durant 
els pròxims 4 anys.  
Nosaltres creguem que el nostre poble es com la nostra casa i nosaltres 5 ( 
vocals i alcalde) els encarregats durant esta  legislatura de fer les polítiques 
adequades. 
La nostra casa pot tindre un jardí bonic, una façana ben pintada i bonica... però 
es mes important que dins de casa estiga tot perfecte ... que tinguem casa 
neta, el mobiliari necessari , que l`aigua potable sigui  de qualitat, que tinguem 
bons serveis  de reciclatge, de metge, treballador social, menjador escolar i 
tantes altres coses . 
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Nosaltres estem molt contents que als visitants els agradi el poble.  Però ens 
agrada molt mes que la gent que viu en ell estiga a gust i amb totes les 
facilitats. 
La política serveix per a facilitar la vida de les persones i des de Compromís 
farem el possible per a que així siga. 
 
Gracies a totes i tots. 
 
 
 Per últim, fa us de la paraula el Sr. President de la EATIM Javier Guy 
Scotto Di Tella Manresa que expressa el seu agraïment a Regidors, funcionaris 
i públic en general, continuant en els següents terminis:  
 

 “ DISCURSO TOMA DE POSESION 

BONA VESPRA A TOTS I TOTES, COMPANYS I COMPANYES, ALCALDE, 

REGIDORS, AMICS I AMIGUES, I SOBRE TOT, VEINS I VEINES DE JESÚS 

POBRE. 

BUENAS NOCHES A TODOS Y TODAS, ESPECIALMENTE ME DIRIJO A 

LOS EXTRANJEROS HOY PRESENTES. THANK YOU FOR COMING TO 

THIS MEETING, YOUR ARE ALSO  PART OF JESUS POBRE, AND THIS 

TOWN HALL IS FOR FOREINGS PEOPLE TOO 

FELICITAR A TOTS I TOTES PER EL RESULTAT ELECTORAL A LA EATIM 

DE JESÚS POBRE DEL 26 DE MAIG DE 2019. NOVAMENT LA VOLUNTAD 

POPULAR HA DECIDIT EL FUTUR DE LA EATIM, NOVAMENT AMB UN 

GOVERN DE PROGRÉS, SOCIAL, FEMINISTA, DIVERS I INCLUSIÚ. 

Ja ho vaig dir el dia de la presentació de la nostra candidatura socialista: mos 

vam despertar en juny de 2011, mos vam alçar, ens vam posar a treballar, a 

parlar amb els nostres veïns i veïnes de Jesús Pobre, a buscar solucions per a  
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les necessitats i serveis del nostre poble, amb obres, inversions i projectes per 

a un Jesús Pobre millor. Un treball que ha segut posible gracies a tots 

vosaltres, i als col·lectius i associacions de Jesús Pobre. La renovació del meu 

contracte de servei public amb Jesús Pobre ha segut gracies al esforç de tot un 

poble, y de les persones amb voluntad de ajudar a la Eatim. 

I es que no estàvem sols, junt a mi, Pepa y Joan la junta veïnal socialista ha 

comptat amb dues persones més del partit de compromis, y que per lo tant, 

hem treballat sense ideologies, amb un unic objetiu de progrés. Des d'ací, vull 

aprofitar la meua intervenció per a expresar el nostre reconeiximent per el 

treball de Josep Lluis i de Sebastia, en les vocalies d'educació, esports i festes. 

Gràcies als dos per haver treballat amb nosaltres, per haver donat suport a les 

nostres propostes i el nostre programa de govern. Vos desitjem un futur de 

tranquilitat y qualitat de vida després de molts anys de servei public al nostre 

poble. Un descans merescut. 

Agradecer en mi caso, y en el de Pepa y Joan, el gran equipo que ha 

compuesto nuestra candidatura con Dora y Paco. Una parte de este éxito y 

propuesta es vuestra. A los dos, gracias por habernos acompañado en este 

viaje, seguiremos contando con los dos, máxime cuando el éxito de uno, es el 

trabajo de muchos. 

La casualidad ha permitido que sea por San Juan la constitución de la junta 

vecinal de 2019 – 2023, una junta vecinal de renovación, de nuevas ilusiones, 

ideas, proyectos, y de trabajo. Dar por lo tanto la bienvenida a los nuevos 

componentes Josep i Lluis. A buen seguro que encontraremos puntos en 

común para el buen gobierno de Jesús Pobre. Tenemos una amplia mayoría, 

pero al igual que en las anteriores legislaturas, queremos contar con todos, 

queremos tener todos los puntos de vista posibles sobre la mesa. 
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Assumisc l'alcaldia de Jesús Pobre en aquesta tercera legislatura, qui m'ho 

anava a dir després de 8 anys, ho heu decidit vosaltres i vosaltres, de ben 

segur valorant el treball, els projectes, la inversió i la dotació de serveis, o les 

xicotetes coses que milloren el nostre dia a dia.  

Als quasi 150 votants que no van triar la nostra candidatura, el meu missatge 

que aquesta Eatim estarà al servei de tota la ciutadania, esmenarem els errors, 

i intentarem arribar allí on ens hem equivocat o encara no hem pogut arribar. 

Queda molt per fer. 

 Nuevamente, el programa electoral con el que concurrí a las elecciones, se 

convertirá en nuestro programa de gobierno, que queremos cumplir 

integramente, como manifestábamos en campaña, un programa desde el 

corazón y con el corazón, pensando en el bienestar social de nuestros hijos e 

hijas, y nuestros mayores: el apeadero del tren, la rotonda de acceso al pueblo, 

el plan general estructural, la renovación de calles, el segundo depósito 

municipal y otros servicios publicos, la economía local, el centro escolar Pare 

Pere son nuestros objetivos. Nuestro programa son y serán las personas, así 

como el patrimonio que atesora Jesús Pobre: como los tres molinos, que 

gestionaremos su modificación a titularidad pública. Y es que la cultura se crea 

en los pueblos, y se destruye en las ciudades. 

Un programa de govern social, feminista, divers i inclusiu, orientat a la millora 

de la qualitat urbana, el medi ambient, i l'economia local, desfent-nos de 

qualsevol complex, perquè hem demostrat en aquests 8 anys, que la Eatim 

constitueix una eina de gestió i servei públic útil i efectiu en aquesta la seua 

majoria d'edat, quan fa ben poc celebràvem el XX aniversari de la seua 

constitució. 
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Ara en aquesta generació política del tot val, i la gratuïtat de mentir, el 

programa de govern d'aquesta Junta Veïnal, el seu compliment, les ajudes, 

subvencions, i convenis amb tercers en aquests quatre anys estaran visibles en 

la web municipal, perquè no tenim secrets, si no que revelem els secrets de la 

nostra administració local amb gestió, treball, e inversió, desde la proximitat i 

les distancies curtes: aixo vol dir, desde la transparencia i el respecte a la 

confiança depositada en les urnes.  

Assumisc per lo tant el mandat conferit pel poble de Jesús Pobre els pròxims 

quatre anys, dirigir a la junta veïnal, compartir amb els nostres vocals els reptes 

que ens hem marcat, això si, sense  

 

fronteres ni llimits, perquè hem demostrat que encara que no fem l'impossible, 

si que farem l'impensable. Moltes coses eren impensables en 2.011, i fins açi 

hem plegat. 

 

Es cierto que la política municipal tiene ese lado más vistoso, de 

representación, que, para muchos, visto desde fuera puede parecer un 

privilegio, y no pongo en duda que representar a Jesús Pobre es un privilegio y 

un honor, pero más allá de la representación, existen muchas horas de 

dedicación y esfuerzo: las mejores propuestas y proyectos se producen cuando 

pisas la calle, cuando hablas con los vecinos y vecinas de sus problemas, 

cuando giras una esquina, y cuando la junta vecinal se sienta a proponer 

soluciones a estos problemas. En la calle nos encontrareis, como siempre, y 

como siempre nos encontrareis en el mismo vestíbulo de la Eatim, con las 

puertas abiertas, haciendo lo que mejor sabemos hacer: estar al servicio de la 

ciudadania. 
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Decía De Gaulle que la política es demasiado sería para dejarla en manos de 

los políticos, dons gracies per deixar el municipalisme de Jesús Pobre en les 

nostres mans, i no en mans de la politica. 

Gracies, moltes gracies. 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, 
sent les vint hores i trenta minuts del dia vint i cinc de juny de dos mil denou, de 
tot la qual cosa com a Secretari certifique: 
 
  
 
 
 V. I PL. 
      El Alcalde- President,           El Secretari 
 
 
 
 
 
 
(D.Javier Scotto Di Tella Manresa)     (D.Fulgencio Gimeno Arroniz) 
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