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ACTA 11/2019 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA 

VEÏNAL EL DIA ONZE DE JULIOL DE 2019. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En 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,  

En FULGENCIO GIMENO ARRONIZ, 

 

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

de juliol del dos mil denou. Es reuneix la Junta Veïnal, prèvia convocatòria a este efecte, 

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

objecte de l’Ordre del Dia. 

 

PUNT 1.- APROVACIO, SI ES PROCEDENT, DE L´ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR (10/19, DEL 25 DE JUNY DE 2019). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 10/2019 celebrada en data vint i cinc de juny de dos 

mil denou. 
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l´esborrany de l´acta. 
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PUNT 2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS I DECRETS 
D’ALCALDIA HAGUTS DES DE L´ÚLTIMA SESSIÓ. 

 

De conformitat amb el que disposa l'article 42 del reglament d'organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es dona compte de les Resolucions i Decrets de la Presidència entregades en 
la Secretaria General per a coneixement de la Junta Veïnal. 

 
 La Junta veïnal per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels 

següents: 
 
• Decret de la Presidència de data 28/06/2019, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
• Resolució de modificació de crèdit mitjançant generació de crèdit per ingressos nº: 

GC 01 2019 
 

PUNT 3.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA VEÏNAL. 

 

 Constituïda la nova Junta Veïnal, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 
de Juny de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, 
procedeix determinar el règim de celebració de les sessions ordinàries de la Junta Veïnal, 
de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals. 

 
  A estos efectes, l'article 46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'Abril, estableix 
la periodicitat mínima de la celebració de les sessions ordinàries de la Junta Veïnal en 
atenció de la població del Municipi, per la qual cosa, sent esta de 732 habitants, procedeix 
celebrar sessió cada tres mesos.  
 
 Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic. 
 
  Constituïda la Junta Veïnal en sessió extraordinària de data 25 juny del 2019 i sent 
necessària la designació del Tinent d'Alcalde per virtut d'allò que s'ha previngut en l'art. 
20.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
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De conformitat amb el que disposen els arts. 21.2 de la llei 7/85, de 2 d'abril, art. 22 del 
Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril i art. 46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, 

VINC A RESOLDRE: 

 

PRIMER: Establir que Junta Veïnal de l'EATIM celebrarà sessió ordinària en el Saló de 
Sessions de la Casa Consistorial, cada dos mesos en primera convocatòria, i dos dies 
naturals després, a la mateixa hora, en segona convocatòria.  
 
SEGON: Facultar el President, per iniciativa pròpia o a instància dels portaveus dels Grups 
Polítics, per causa justificada, a variar la data de celebració de la sessió ordinària, 
avançant o retardant el dia i hora de celebració, inclús encara que el nou dia fixat no 
estiguera comprés en el mes corresponent a aquell, conservant esta el caràcter d'ordinària.  
 

TERCER: Notificar el present acord als Regidors afectats i procedir a la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el decret en 
totes les seues parts. 

 

PUNT 4.- NOMENAMENT DELS TINENTS ALCALDE 

Constituïda la Junta Veïnal en sessió extraordinària de data 25 juny del 2019 i sent 
necessària la designació del Tinent d'Alcalde per virtut d'allò que s'ha previngut en l'art. 
20.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
De conformitat amb el que disposen els arts. 21.2 de la llei 7/85, de 2 d'abril, art. 22 del 
Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril i art. 46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, 
 

VINC A RESOLDRE: 

 

1.- Nomenar com titulars de la Tinència d'Alcaldia al següent Regidor: 
 

• Primer Tinent per l´Alcaldia: Josefa Martínez Saus. 
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2.- Per virtut de l'art. 23.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i 47.1 del 
Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals,  
correspondrà a la nomenada substituir a esta Presidència en la totalitat de les seues 
funcions en els supòsits de vacant, absència o malaltia legalment previstos, prèvia 
expressa delegació. 
 

3.- Notificar la present resolució a la persona designada a fi que presten, si és el cas, 
l'acceptació de tal càrrec. 
 

4.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el Butlletí Oficial 
de la Província i publicar-los igualment en el tauler d'anuncis municipal. 

5.- Donar compte de la present resolució a la Junta Veïnal en la primera sessió que se 
cèlebre. 

6.- El nomenament efectuat serà efectiu des de l'endemà a la data de la present resolució. 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el decret en 
totes les seues parts. 

 
 

PUNT 5.- RÈGIM DE RETRIBUCIONS DE LA JUNTA VEÏNAL 

 
Vista la proposta de regim de retribucions per assistència a juntes veïnals. 

La Junta Veïnal, per unanimitat acorda aprovar la proposta d’indemnitzacions als 
components de la Junta Veïnal que fa el Sr. President de la EATIM de Jesús Pobre, fixant-
les en les següents quanties: 
 
- Per assistència a cada sessió de la Junta Veïnal: 

 
Vocals ............ 141,41 €.( Cent quaranta- un amb quaranta-un). 

 
President  .......352,94 €. (Tres-cents cinquanta-dos amb noranta-quatre). 

 
 
- Per assistència a altres reunions: 
 

    Qualsevol component de la Junta Veïnal  ............. 60 €.(Seixanta 
euros) 
 
 
 

 



                                                                                         

SESSIÓ NÚM.11/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11.07.19 

 

5

   

PUNT 6.- 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE LA 

PRESIDÈNCIA. 

 

Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la 
Corporació en sessió extraordinària amb data 25 de Juny de 2019. 
 
 De conformitat amb el que disposen els arts. 43.3, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, i amb un informe previ de l'Assessoria Jurídica 
 

VINC A RESOLDRE: 
 

1. Efectuar les següents delegacions genèriques, respecte de les àrees o matèries que 
s'especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s'indiquen: 
 

Àrees/Matèria Vocal delegat/da 

Alcaldia, Hisenda,  Igualtat, Turisme, Residents, Representació 
Institucional, Patrimoni i Urbanisme 

Javier Scotto Di Tella Manresa 

Contractacions i Personal, Benestar Social, Sanitat i Repres. 
Associacions 

Josefa Martínez Saus 

 Manteniment, Obres i Serveis i Repres. Associacions Juan Ignacio Fornés Monfort 

Esports, Festes i Repres. Associacions Lluis Signes Alberola 

Cultura, Educació, Medi Ambient i Repres. Associacions Josep Fornés Mut 

 
 
 

2. Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció, organització 
interna i gestió dels corresponents servicis, amb la facultat de resoldre per mitjà 
d'actes administratius que afecten tercers.  
 

3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten l'acceptació 
de tals càrrecs, havent de manifestar, si és el cas, la renúncia als mateixos, per 
escrit, davant d'esta Presidència.  
 

4. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí 
Oficial de la Província i publicar-les igualment en el tauler d'anuncis municipal. 



                                                                                         

SESSIÓ NÚM.11/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11.07.19 

 

6

 
5. Donar compte de la present resolució a la Junta Veïnal en la primera sessió que se 

cèlebre. 
 

6. Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà a la data de la present 
Resolució. 

 
 

La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar les delegacions. 

 

PUNT 7.- 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA “PROJECTE 

INTEGRAL PER A LA RECOLLIDA DE AIGÜES PLUVIALS 

EN EL CASC URBÀ DE JESÚS POBRE”. 

 

 Havent requerit a la mercantil PAVASAL S.A la presentació de la documentació 
justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 
de l’article 140 LCSP 2017. 
 
 I havent presentat la documentació requerida i aval bancari en concepte de garantia 
definitiva corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació,( IVA exclòs) 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar l’adjudicació definitiva de l’obra “Projecte integral per a la recollida de 
aigües pluvials en el casc urbà de Jesús Pobre” a PAVASAL S.A per import de 
313.526,47 € mes IVA 65.840,56 €. 
 

2. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i a tots els interessats, així com a la 
Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
 
 

PUNT 8.- DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. 

 

 La intervenció de l'EATIM DE JESUS POBRE, havent dona compte a la Junta 
Veïnal del període mig pagament a proveïdors  2 trimestre del 2019. 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat, queda assabentada de dits informes. 
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PUNT 9.- 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NUM 1 DE L’OBRA “ 

REURBANITZACIÓ PARCIAL DEL CARRER PINARET I 

ENTRONCAMENT AMB EL CARRER DIAGONAL” 

PRESENTATS PER PAVASAL. 

 
Vist l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emès pel Sr. Interventor 
Constantino Baeza Menchon. 
 
I vista la certificació núm. 1 de l'obra "Reurbanització parcial del carrer pinaret i 
entroncament amb el carrer diagonal". 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar la certificació nom 1 per import 73.985,20 € de l'obra "Reurbanització 
parcial del carrer pinaret i entroncament amb el carrer diagonal" al contractista 
PAVASAL S. A. 
 

2. Notificar aquest acord als serveis d'Intervenció i a l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant a l'efecte de l'abonament de la part corresponent de la subvenció en 
inversions financerament sostenibles, anualitat 2018 (Fons de cooperació). 

 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 

les vint-i-una hores i trenta minuts del dia set de juliol de dos mil quinze, 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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