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ACTA 14/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA J UNTA 

VEÏNAL EL DIA DEU D’OCTUBRE DE 2019. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS  VOCALS, 

En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En. LLuis Signes Alberola 
En. Josep Fornés Mut 
 
AMB L´ABSÈNCIA DE LA VOCAL, 
Na Josefa Martínez Saus 

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 deu 

d’octubre 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 13/2019 celebrada en data desset de setembre de 

dos mil denou. 
 
La Junta Veïnal, acorda modificar l’acta per falta d’informació en el punt 7, quedant 

pendent per a la pròxima Junta Veïnal que es cèlebre. 
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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 07/10/2019, per la qual s'aprova relació de factures 

de despeses diversos. 
• Aprovar l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de transferència 

de crèdits de: 
 

- Remodelació de la plaça del poble: 319,80 € 
 

• Aprovar l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica de generacions 
de crèdits de: 

 
- Publicitat i promoció, degustació de productes autòctons, l’Escaldà: 3.657,89 €. 
- Aquagym de Juliol i Agost: 855 €. 
- Llibre de Riuralogía nº8: 1.425,00 €. 
- Riuraufilfestival: 3.000,00 €. 
- Desfibrilador: 1.735,64 €. 

 

PUNT 3.- 

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE L'OBRA 

"RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS EN EL CASC URBÀ DE 

JESÚS POBRE". 

 

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 "Recollida d’aigües pluvials en el casc urbà de Jesús 
Pobre". 
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La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar la certificació nom 1 per import 79.152,14 € de l'obra "Recollida d’aigües 
pluvials en el casc urbà de Jesús Pobre" 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 
nominativa en inversions financerament sostenibles, anualitat 2018 (Fons de 
cooperació). 
 
 

PUNT 4.- 

ACCEPTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA A JESÚS POBRE DE 

LES FINQUES SITUADES EN PARTIDA ALQUERIA 

FERNANDO POLÍGON 18 PARCEL·LA 154 I 155 

 
Vista la certificació que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de Denia en sessió celebrada el 
26 de setembre en relació a la transferència a Jesús Pobre de les finques situades en la 
partida Alqueria Ferrando, polígon 18 parcel·les 154 i 155 que diu: 
 
Vista la sol·licitud efectuada en data 5 d'agost de 2019 (RE 21383) per l’EATIM de Jesús 
Pobre interessant la cessió dels immobles situats en Jesús Pobre Pd. Alqueria de 
Ferrando Pol. 18 parcel·les 154 i 155 del terme municipal de Dénia. 
 
Vist que el Sr. Alcalde-President en la seua Provisió de data 6 d'agost de 2019, 
proposa transferència a l’EATIM de Jesús Pobre de les finques de 10145 m2 i 10093 m2 
situades en Jesús Pobre Pd. Alqueria de Ferrando Pol. 18 parcel·les 154 i 155, prèvia 
incoació de l'oportú procediment. 
 
Vist que s'han obtingut amb anterioritat informació registral dels béns depurats 
físics i registrats, en la qual consta la descripció i titularitat dels immobles lliure de 
càrregues, gravàmens i servituds, així com el corresponent certificat cadastral. 
 
Vist que en data 6 d'agost de 2019 s'emet certificat d'inscripció en l'Inventari 
de Béns de l'Ajuntament de Dénia. 
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Vist que en data 7 d'agost de 2019 es va emetre informe per Secretaria sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir i informe d'Intervenció sobre els 
recursos ordinaris del pressupost, així com que no està afectat per cap deute 
pendent. 
 
Vist que en data 8 d'agost de 2019 es va emetre Informe dels Serveis Tècnics 
Municipals que assevera que el bé no està comprés en cap pla d'ordenació o 
desenvolupament, vigent o en tramitació, afecte a una finalitat específica, que inclou la 
seua descripció. 
 
I havent-se sotmès l'expedient a informació pública mitjançant publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província per termini de 15 dies de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 110 f) del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals, a fi de que puga ser examinat i, si escau, es formulen 
al·legacions o reclamacions, que si escau seran resoltes per l'òrgan competent. 
 
En atenció a l'exposat i a la vista dels informes emesos PROPOSE: 
 
Primer.- La transferència a l’EATIM de Jesús Pobre de les finques de 10145 m2 i 10093 
m2 situades en Jesús Pobre Pd. Alqueria de Ferrando Pol. 18 parcel·les 154 i 155 per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de l'Ajuntament Ple per a la seua 
destinació a Pineda de gaudi 
dels veïns, mitjançant el procediment de mutació demanial externa de conformitat amb el 
que es preveu en l'article 37 de la Llei 14/2003 de Patrimoni de la Comunitat Valenciana i 
la Disposició Addicional Onzena del mateix text legal. 
 
Segon.- Determinar que l'Administració adquirent, això és, l’EATIM de Jesús Pobre, 
mantindrà la titularitat del bé mentre continua afectat a l'ús o destinació que va motivar la 
seua mutació i per tant, conserve el seu caràcter demanial, de manera que si el cessionari 
no destina els béns cedits a l'ús previst dins del-termini assenyalat en l'acord de cessió o 
deixaren d'estar-ho posteriorment, es considerarà resolta la cessió i revertiran a aquest 
Ajuntament, amb totes les seues pertinences i accessions, tenint dret l'Ajuntament a 
percebre 
del cessionari, prèvia taxació pericial, el valor dels detriments patits pels 
citats béns. 
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Tercer.- Que es done compte a l'Òrgan de la Comunitat Autònoma que tinga conferida la 
competència, això és en compliment del preceptuat en l'article 109.2 del Reglament de 
Béns, a l'efecte de control de legalitat. 
 
Quart.- Notificar a l’EATIM de Jesús Pobre el present acord a fi de l'acceptació 
de la cessió feta al seu favor, tal com disposa l'article 37.2 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, 
de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, significant-li que l'acceptació de la cessió serà 
condició sine quan non per a la plena eficàcia de l'acord. 
 
Cinquè.- Facultar en la forma tan àmplia com en Dret procedisca a l'Alcalde-President del 
M.l. Ajuntament de Dénia o Regidor que legalment li substituïsca per a la subscripció de 
quants documents públics o privats siguen necessaris per al compliment d'aquests acords, 
així com per a la rectificació de quants errors s'haja pogut incórrer en l'expedient. 
 
Sisè.- Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè efectuen els 
oportuns seients registra'ls, segons legislació hipotecària. 
 
Setè.- Procedir a rectificar l'Inventari de Béns de l'Ajuntament de Dénia una vegada 
acceptada la cessió del bé immoble. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents aprova el dictamen. 

 

PUNT 5.- 
DONAR COMPTE PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 3ER 

TRIMESTRE 2019. 

 
 
La intervenció de l'EATIM DE JESUS POBRE, havent dona compte a la Junta Veïnal del 
període mig pagament a proveïdors  3r trimestre del 2019. 
 
 
 La Junta Veïnal per unanimitat, queda assabentada de dits informes. 
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PUNT 6.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM 2 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                                                                                
      Suplement de crèdit        2.930,00 
      Transferències (amb canvi en el grup de funció)  
      Baixes de crèdits  
      TOTALS          2.930,00 
 
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 (Fondo de 2.930,00 Contingència)                                                                    
       TOTALS                                                                                     2.930,00 
 
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. 2 /any 2.019, al 
Pressupost General de l'exercici de 2.019, per un import de 2.930,00 euros, segons el 
detall de l'annex, on s'especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament. 
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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 7.- COL·LOCACIÓ DE UNA ANTENA DE FIBRA ÒPTICA EN 
JESÚS POBRE. 

 

 

Vista la sol·licitud del Sr. Arturo Grau Barberà, en nom i representació de la societat 
OPERADORA IBERICA DE XARXES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS S.L. (d'ara 
en avant IBERICA), amb Número d'Identificació Fiscal B-93366672, domiciliada en Carrer 
Salvador Seguí 8, Montserrat 46192 (València) 
 
EXPOSA 
 
Que IBERICA té la intenció de desplegar xarxa de fibra en el municipi de Jesús Pobre. El 
citat desplegament es realitzarà minimitzant l'impacte en les façanes, fent ús de les 
canalitzacions municipals existents i de les façanes allí on no existisquen canalitzacions. 
 
El citat servei arribarà mitjançant radioenllaç des de Gata de Gorgos fent ús de la 
freqüència que el Ministeri de Foment assigne a l'enllaç. 
 
També es té intenció de desplegar mitjançant tecnologia sense fil avançada a les zones 
disseminades. 
 
Tant el radioenllaç d'arribada com l'accés a zones disseminades es realitzarà usant 
freqüències en banda llicenciada (autoritzades expressament pel Ministeri de Foment per a 
aqueix servei i aqueixa zona)  
 



                                                                                         

SESSIÓ NÚM.14/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 10.10.19 

 

8

 
SOL·LICITA 
 
L'autorització d'espai a la Casa de la Cultura i en Ajuntament per a la col·locació d'una 
torreta en el terrat i un armari rack de Telecomunicacions  
 
per a albergar l'equipament necessari per a donar el servei de Telecomunicacions per 
Fibra en el nucli urbà de Jesús Pobre. En la torreta se situaran les antenes necessàries per 
a proporcionar el servei al nucli urbà i zones disseminades. Aquesta autorització inclourà la 
baixada de cable des d'aquest emplaçament fins al carrer per a poder distribuir el servei a 
les llars. 
 
També sol·licita l'autorització de l'ús de les canalitzacions Municipals existents per al 
desplegament del cable de fibra allí on existisquen. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita sol·licitud. 

 
 
 
 

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

les vint i una hores del dia deu d’octubre 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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