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ACTA 16/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT CELEBRADA P ER LA 

JUNTA VEÏNAL EL DIA VINT I UN DE NOVEMBRE 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 
En. LLuis Signes Alberola 
En. Josep Fornés Mut 
 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
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 denou hores del dia vint 

i un de novembre 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 LES RESOLUCIONS DECRETS D’ALCALDIA 
HAGUDES DES DE LA CELEBRACIÓ 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: 
 
• Resolució de data 21/11/2019, per la qual s'aprova relació de despeses de bestreta 

de caixa fixa. 
• Resolució num.152/2019 relació de factures número F/2019/16 del 12/11/2019 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Decrets de aprovació de l’expedient de modificació de crèdits mitjançant la tècnica 

de generacions de crèdits de: 
 

- Despeses d’organització de les jornades de assessorament en la diversificació 
econòmica per a comerç i xicotets negocis: 4.800,00 €. 

- Activitats extraescolars i mobiliari:4.372,00 €. 
- Equipament mobiliari casa cultura: 5.600,00 €. 
- Curs de iniciació a la autodefensa feminista: 750,48 €. 

 
PUNT 3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÈDIT NUM 3 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        5.100,00 
      Transferències (amb canvi en el grup de funció)  
      Baixes de crèdits  
      TOTALS          5.100,00 
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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)   3.500,00 
       Baixes de crèdits (Fondo de 2.930,00 Contingència)                1.600,00                                                               
       TOTALS                                                                                     5.100,00 
 
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. 3 /any 2.019, al 
Pressupost General de l'exercici de 2.019, per un import de 5.100,00 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 4.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDITS NUM 2/2019 

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

PROPOSTA 
 

Havent-se realitzades despeses procedents de l'exercici 2.018 per import de 96,76 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, o 
per faltar documentació per al seu reconeixement, relatius a expedients de contractes 
menors, que no requereixen fiscalització prèvia en les fases d'autorització i compromís de 
la despesa. 
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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 2.018, per import 
de 96,76 euros, segons relació que obra en l'expedient, en el Pressupost General per a 
2.019. 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda aprovar dita proposta. 

PUNT 5.- 
APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS I FACTURES 
NUM.3 I 4 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. 3 i la certificació núm 4 de l'obra "Recollida d’aigües pluvials en 
el casc urbà de Jesús Pobre". 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar la certificació nom 3 per import 85.703,03 € i aprovar la certificació nom 4 
per import  96.164,54 € 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). 

 
La Junta veïnal per unanimitat dels assistents, acorda aprovar les següents factures: 
 

• Factura nom 3 corresponent a la certificació nom 3 per un import de 85.703,03 
euros. 

• Factura nom 4 corresponent a la certificació nom 4 per un import de 96.164,54 
euros. 
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PUNT 6.- 

APROVACIÓ SUSPENSIÓ DE LES OBRES “RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS EN EL CASC URBÀ DE JESÚS 
POBRE” I SOL·LICITUD D’AJORNAMENT A LA EXCMA. 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT I AUTORITZACIÓ AL 
DEPARTAMENT DE CARRETERES.  

 
Vista l'acta de suspensió de data 18 de novembre que diu: 

 
Reunits en Jesús Pobre el dia 18 de novembre de 2019, en presència de Sr. José Vicente 
Estévez Álvarez Arquitecte Municipal, representant de l'administració; Sr. José Benigno 
Fernández González, en qualitat de Director de l'obra i Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut; Sr. Carlos Montero Riquelme, com a representant de l'empresa 
adjudicatària, i a instàncies d'aquest, manifesten la intenció de les parts de conducta a la 
SUSPENSIÓ TEMPORAL PARCIAL DE L'EXECUCIÓ DE LES OBR ES, a causa de la 
impossibilitat de realitzar l'actuació prevista en la carretera CV 738 fins que s'atorgue 
autorització per part del Departament de Carreteres de l'Excma. Diputació d'Alacant. 

 
En conseqüència, s'acorda suspendre, per això, el termini d'execució contractual de les 
obres, fins a la consecució de l'autorització que haurà de ser sol·licitada per l’EATIM de 
Jesús Pobre. 

 
Vist l'informe tècnic que diu: 

 
Sr. José Vicente Estévez Álvarez, en qualitat d'Arquitecte municipal de l’EATIM de Jesús 
Pobre, a petició de l'Alcalde-President de l’EATIM de Jesús Pobre, i en relació a l'obra de 
"PROJECTE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EN EL NUCLI U RBÀ DE JESÚS 
POBRE", i sobre la base de la necessitat d'execució d'una connexió amb la xarxa que 
discorre per l'Avinguda de Dénia, zona d'afecció de la carretera CV 738, emet el següent 
informe: 

 
1.- Que tal com es desprén dels plans de projecte que s'adjunten al present informe, es fa 
necessària la sol·licitud d'autorització prèvia de l'àrea de carreteres de l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, perquè en prengueu coneixement. 

 
2.- Que a l'efecte de complementar la documentació s'aporta, adjunt el pla de referència, 
les actes de replanteig de l'obra global i que s'està executant en el nucli urbà, fora de 
l'àmbit d'afecció de la CV 738, perquè existisca constància dels agents intervinents i 
l'existència del corresponent estudi de seguretat i salut laboral, pla de seguritat i salut, així 
com la inclusió de les mesures de seguretat necessàries per a la seguretat viària en el 
projecte tècnic existent. 

 
Considerant el que s'estableix en l'Art. 208 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Ratificar l’acta de suspensió de les obres "PROJECTE RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JESÚS POBRE ". 
 

2. Sol·licitar autorització al Departament de Carreteres de l'Excma. Diputació d'Alacant. 
 

 
 

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 un de novembre 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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