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ACTA 13/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA J UNTA 

VEÏNAL EL DIA DESSET DE SETEMBRE 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 

desset de setembre 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 (12/19, DEL 13 D’AGOST DE 2019). 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 12/2019 celebrada en data tretze d’agost 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 28/08/2019, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
 

PUNT 3.- 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.3 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 emés pel Sr. 
Interventor Constantino Baeza Menchon. 
 
I vista la certificació núm. 3 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 3 per import 44.913,22 € 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). 
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PUNT 4.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2018. 

 
D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre, formula a 
la Junta Veïnal la següent: 
 
 

PROPOSTA 
 

 
Examinada el Compte General de l'exercici pressupostari de 2.018, juntament amb tota la 
seua documentació annexa a aquesta, segons la legislació vigent. 
 
Vist l'informe d'Intervenció emés sobre ella, i el dictamen de la Junta Veïnal emés en data 
30 de maig de 2.019. 
 
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOP d'Alacant núm. 111 de data 
12 de juny de 2.019, i que no s'han presentat al·legacions. 
 
Vist l'informe de la Junta Veïnal, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa 
l'adopció del següent  

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar el Compte General de l'exercici econòmic de 2.018. 
 
 
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes tal com s'estableix en l'article 212.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat, aprovar dita proposta. 
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PUNT 5.- 

DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 

APROVATÒRIA DE LES LÍNIES DEL PRESSUPOST PER 

AL 2020. 

 
Vist el decret de l’Alcaldia que diu: 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial del sector públic, estableix, dins de la instrumentació del principi de 
transparència, en el seu article 217.2 que: 
 
”2.- Abans de l'1 d'octubre de cada any, les Comunitats Autònomes i Corporacions Locals 
remetran al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública informació sobre les línies fonamentals 
que contindran els seus Pressupostos, a l'efecte de donar compliment als requeriments de 
la normativa europea”. 
 
Per part seua, l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF, dins del Capítol IV, 
“Obligacions de subministrament d'informació en l'àmbit de les Corporacions Locals”, 
disposa en el seu article 15.1.a), que amb caràcter anual es remetrà abans de l'1 d'octubre 
de cada any, les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats 
financers”. 
 
En l'Oficina virtual del Ministeri d'Hisenda, s'ha habilitat l'aplicació informàtica corresponent 
per a l'enviament d'aquesta informació, així com la Guia informativa corresponent, el 
termini de la qual de presentació finalitza el dia 13 de setembre de 2.019. 
 
Conforme a l'article 15 de la LOEPSF, li correspon al Govern la fixació dels objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic referits als tres exercicis següents, tant per al 
conjunt de les administracions públiques com per a cadascun dels seus subsectors.  
 
Aquest acord contindrà, entre altres informacions la taxa de referència de creixement del 
PIB de mitjà termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa 
computable de les Administracions Públiques. Segons l'últim informe de situació de 
l'economia espanyola, de 20 de juliol de 2.018, s'estima per al període 2019-2020 com a 
límit el 2,7% i 2,9%, respectivament. 
 
De conformitat amb la cita Guia Informativa, s'ha d'informar de les xifres estimades sobre 
Drets Reconeguts Nets i Obligacions reconegudes de l'exercici de 2.019, i de les 
previsions i crèdits inicials per al 2.020. Aquestes previsions d'ingressos i despeses han de 
vindre fonamentades en el pla pressupostari a mitjà termini, constituint el marc d'elaboració 
del pressupost anual, per la qual cosa tota desviació sobre el mateix haurà de ser 
explicada. 
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El Pla Pressupostari a mitjà termini de l’EATIM de Jesús Pobre per al període 2020-2022, 
va ser aprovat per decret de l'Alcaldia de 8 de març 2.019 i posteriorment es va adonar en 
la Junta Veïnal en sessió celebrada l'11 d'abril de 2.019, sent per tant el punt de partida 
per al subministrament de la informació sol·licitada pel Ministeri. 
 
Tenint en compte que amb les projeccions contingudes en les línies fonamentals del 
Pressupost per a 2.020, es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa, 

 
 

VINC A DISPOSAR 
 
 
PRIMER. - Aprovar les línies fonamentals del Pressupost per a 2.020, que figura en el 
quadre annex elaborat 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. 
 

   

PUNT 6.- APROVACIÓ FESTES DE CARÀCTER LOCALS ANY 2020. 

 
 
FESTIUS LOCALS 2020. 
 

 La Junta Veïnal,  per unanimitat dels assistents acorda assenyalar com a Festes 
Locals per a l’any 2.020, els següents: 
 

• 20 d’abril de dos mil vint, Sant Vicent Ferrer. 
 

• 1 de juny de dos mil vint, dilluns de Pentecostes. 
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PUNT 7.- 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL 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 emés pel Sr. Interventor 
Constantino Baeza Menchon.  
 
I vista la certificació final de l'obra "Reurbanització parcial del carrer pinaret i entroncament 
amb el carrer diagonal". 
 

Amb 3 vots a favor del Grup Psoe i 2 vots en contra del Grup Compromís, que van votar en 
contra per les següents deficiències en l`obra: 
 
1. Rotonda del entroncament entre Diagonal i Pinaret en mal estat. 
2. Les tapes del clavegueram ja apareixen desperfectes en algunes d`elles 
3. El material utilitzat per les jardineres dels arbres del carrer pinaret no estan ben 
acabades 
4. Material abocat il·legalment en el camí que va al barranquet dels polls. 
 
La Junta Veïnal per majoria dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar la certificació final per import 0 € 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). 
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PUNT 8.- 

APROVACIÓ I ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA DEL 20 DE SETEMBRE “NOCHE 

VIOLETA” CONTRA LA VIOLÈNCIA MACHISTA 

“EMERGÈNCIA FEMINISTA” PRESENTADA PER EL GRUP 

DE DONES DE LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE 

JESÚS POBRE. 

 

Vista la moció presentada per la Comissió de la Dona de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Jesús Pobre que diu; 
 

 
MOCIÓ 20 S 

 
Associacions i col·lectius feministes de la Marina Alta, s’han sumat a la Declaració 
d’Emergència Feminista, acordant convocar a la ciutadania a les concentracions i 
mobilitzacions que organitzarem en diversos pobles de la comarca la nit dels 20 de 
setembre. El comunicat de la declaració d’Emergència Feminista diu el següent: 

 
”Aquest estiu esten vivint una barbàrie. El terrorisme masclista segueix mostrant les pitjors 
de les seves cares de nou.  Lluny de qué la situació millore, hem viscut un mes de juliol i 
estem vivint un mes d’agost que seran recordats com dels pitjors en més d’una dècada. 
  
Assassinats, parricidis, tracta, pederàstia, extorsió, desaparicions, violacions grupals.  Les 
dones son empentades a viure amb el terror. 
 
No podem esperar al 25N, no podem començar un nou curs escolar, un nou curs polític, no 
podem tornar a la rutina com si res hagués passat. 
 
És urgent i necessari demostrar que el moviment feminista està sempre present, donar 
resposta contundent davant els fets que ens han horroritzat en el que portem d’estiu.  Per 
això us proposem unir-vos a la declaració d’emergència feminista, signant el comunicat, i 
que us sumeu el proper 20 de setembre a omplir els carrers i la nit de llum violeta. 
 
Eixa és la nostra proposta, una Manifestació Nocturna amb el símbol de la llum violeta.  
Enfront de la barbàrie, enfront de la foscor, davant la por, la intimidació, enfront de tot el 
que ens han arrabassat, llum violeta. 
 
Totes juntes, amb fanalets, llanternes, espelmes, mòbils... eixim de negre i deixem que el 
feminisme inunde els carrers, que ens vegen, que sàpiguen que no tenim por.” 
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Per tot això la Junta Veïnal de l’EATIM de Jesús Pobre per unanimitat dels assistents 
acorda: 
 
1.- Donar suport a la declaració de l’Emergència Feminista i a les convocatòries previstes 
pel proper 20 de setembre, i fer difusió de les mateixes. 
 
 
 
 

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

les vint hores i vint cinc minuts del dia desset de setembre de dos mil denou, 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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