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ACTA 17/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT CELEBRADA P ER LA 

JUNTA VEÏNAL EL DIA DENOU DE DESEMBRE DE 2019. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

Na Josefa Martínez Saus 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
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 denou 

de desembre 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 num.153/2019 relació de factures número F/2019/17 del 25/11/2019 per 

la qual s'aprova relació de factures de despeses diversos. 
• Resolució num.154/2019 relació de factures número F/2019/18 del 26/11/2019 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: 
 

- Reparacions i conservacions de camins de titularitat no provincial: 7.498,33 €. 
- Esterilització de colònies urbanes de gats: 1.500,00 €. 

 

PUNT 3.- 
RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA RELATIU A L'APROVACI Ó 
ACTA PREUS CONTRADICTORIS OBRA DE REURBANITZACIÓ 
PARCIAL DEL CARRER PINARET I ENTRONCAMENT AMB EL 
CARRER DIAGONAL.  

 
Vist el decret d’Alcaldia que diu: 
 

Vista l'acta de preus contradictoris presentada per la direcció de l'obra de reurbanització 
parcial del carrer pinaret i entroncament amb el carrer diagonal de Jesús Pobre d'acord 
amb l'empresa adjudicatària que diu: 
 
"Reunits en Jesús Pobre Sr.Jose Benigno Fernandez Gonzalez, en qualitat de Direcció 
facultativa de les obres, i Sr. Jose Ramon Prats Camerena, en representació de 
PAVASAL, S.A, adjudicatària de les obres de referència, acorden el següent preu 
contradictori (PC-1), necessari per a l'execució d'aquestes, a causa de les noves 
necessitats del procés constructiu, donat l'estat de deterioració que presenten els arbres 
existents. 
 
S'ha pres com a base per a la seua elaboració els preus unitaris i auxiliars del Projecte de 
reurbanització parcial del carrer pinaret i entroncament amb el carrer diagonal de Jesús 
Pobre" 
 
I sobre la base de les facultats que em confereixen els articles 21.1. g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, 24.d) del RDL 781/86, de 18 d'abril, 41, 14 del R.D 2568/86, de 28 de 
novembre, i altres disposicions de caràcter general i pertinent aplicació. 
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VINC A DISPOSAR 
 
1) Aprovar l'acta de preus contradictoris anteriorment descrita. 
2) Que s'adone, si escau, a la Junta Veïnal en la primera sessió que celebre. 
 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents ratifica el decret d’alcaldia. 
 

PUNT 4.- 
APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FINAL I ULTIMA DE L’OB RA “ 
RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS EN EL CASC URBÀ DE JESÚ S 
POBRE”. 

 
Vist l'informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics emès pel Sr. Interventor 
Constantino Baeza Menchon. 
 
I vista la certificació final i ultima 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 final i ultima per import 0 € 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). 
 

3. Alçar la suspensió de l'obra citada acordada per la Junta Veïnal en data 18 de 
novembre de 2019.  

PUNT 5.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE L'OBRA “RECOLLIDA D'AIG ÜES 
PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JESÚS POBRE”.  

 
Vist el projecte modificat de l'obra “projecte recollida d’aigües pluvials en el nucli 

urbà de Jesús Pobre”, redactat per Sr. Jose Benigno Fernandez Gonzalez director de 
l'obra pluvials, sense increment de preus i sense preus contradictoris amb conformitat del 
contractista Pavasal,S.A que s'uneix com a annex a aquest acord, 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda: 
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1. Aprovar el projecte modificat de l’obra "PROJECTE RECOLLIDA D'AIGÜES 
PLUVIALS EN EL NUCLI URBÀ DE JESÚS POBRE ". 
 

2. Notificar aquest acord als serveis d'Intervenció i a l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant a l'efecte de tindre por liquidada la obra. 

 

 

PUNT 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST 
2019. 

 
Vist el decret d’Alcaldia que diu: 

 
Vist l'informe d'Intervenció de data 17 de desembre de 2.019, sobre la pròrroga del 
Pressupost de 2.019 per a l'exercici de 2.020, en el qual s'estableixen els crèdits que 
poden ser objecte de pròrroga tenint en compte les previsions inicials i els crèdits que 
correspon a serveis o programes que hagin de concloure en l'exercici o estiguin finançats 
amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, anessin a 
percebre's en l'exercici de 2.019. 

 
Vist el que es disposa en els articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 21.4 del RD 
500/1990, de 20 d'abril, i en ús de les facultats establertes en l'article 21.1.s de la llei 7/85, 
de 2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local. 

 
VINC A RESOLDRE 

 

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Pressupost de l'exercici de 2.019 per a 2.020, en tant no 
s'aprovi i entri en vigor el Pressupost de l'exercici de 2.020, en la quantia de 417.872,11 
euros per a l'estat de despeses, i 448.175,76 euros, per a l'estat d'ingressos, d'acord amb 
l'informe de la Intervenció municipal a dalt indicat. 

 

SEGON.- Donar compte a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que celebri. 

 

La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents acorda donar-se per assabentat de dit 
decret. 

 
 

 



                                                                                        

SESSIÓ NÚM. 17/19  
ACTA DE LA JUNTA VEÏNAL EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 19.12.19 

 

5

 
 

 
 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les vint hores i trenta minuts del dia denou de desembre 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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