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ACTA 8/2019 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER LA J UNTA 

VEÏNAL EL DIA TRENTA DE MAIG DE 2019. 
 

LA PRESIDÈNCIA DEL SR. PRESIDENT ,  

En JAVIER GUY SCOTTO DI TELLA MANRESA. 

, AMB L’ASSISTÈNCIA DELS SRS. REGIDORS, 

En. Sebastià Aguililla Cambrón 
En. Juan Ignacio Fornés Monfort 
En. Josep Lluís Fornés Noguera  
 
 
AMB L´ABSÈNCIA DELS SR. REGIDORS, 
En Juan Bernardo Pineda Pérez 
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 trenta 

de maig 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.- APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR (7/19, DEL 16 DE  MARÇ DE 2019). 

 
 Vist l’esborrany de l’acta 7/19 celebrada el 16 de març de 2019. 

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´ALCALDI A 
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: 
 
• Decret de la Presidència de data 24/04/2019 i 09/05/2019 , per la qual s'aprova 

relació de factures de despeses diversos. 
• Decret de l’Alcaldia autorització de la despesa de la fallada del jurat del concurs de 

grafiti urbà. 
 

PUNT 3.- 
APROVACIÓ DEL DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL DE 

L'EXERCICI 2018. 

 
D. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA, Alcalde de l’EATIM de Jesús Pobre, 

formula a la Junta Veïnal la següent: 
 

 
PROPOSTA 

 
 
Considerant que l'objecte de la sessió de la Junta Veïnal és procedir a l'examen del 
Compte General del Pressupost d'aquesta entitat, corresponent a l'exercici econòmic de 
2.017, en compliment del que es disposa en l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l'article 212 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. 

 
Considerant que, formada i informada aquest Compte General, per la Intervenció 
Municipal, han sigut comprovats els llibres, documents i justificants oportuns, així com tota 
la documentació annexa a la mateixa i exigida per la vigent legislació, es proposa l'adopció 
del següent  
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ACORD 

 
 
PRIMER. Informar favorablement el Compte General referit a l'exercici pressupostari de 
l'any 2.018 que ha quedat complidament justificada, i que està integrada pels documents 
legalment exigits. 

 
SEGON. Ordenar que el referit Compte, així com l'informe emés per aquesta Junta Veïnal, 
siguen exposats al públic, per termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i huit 
dies més, els qui s'estimen interessats puguen presentar quantes reclamacions, objeccions 
o observacions tinguen per convenients. 

 
 

PUNT 4.- 

ADJUDICACIÓ DE L’ OBRA “PROJECTE INTEGRAL PER A LA 

RECOLLIDA DE AIGÜES PLUVIALS EN EL CASC URBÀ DE JES ÚS 

POBRE”. 

 
Vista la proposta presentada per Sr. Javier Scotto di Tella Manresa Alcalde-President de 
l’EATIM de Jesús Pobre, que diu: 

 

Vista l'acta de la Taula de Contractació celebrada el dia 27 de maig de 2019, 
Vist l'informe emés pel Tècnic municipal de data 24 de maig de 2019, en el que s'atorga 
puntuació de 104,99 punts a l'oferta més avantatjosa, que és la presentada per la mercantil 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTURA S. A. 

 

Vista l'acta de la Taula de Negociació celebrada el dia 27 de maig de 2019. 
Proposa a la Junta Veïnal (òrgan competent per a la contractació), l'adopció del següent 
acord:  

 
PRIMER.- Classificar, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017, les ofertes 
presentades en el present expedient de contractació mitjançant procediment obert 
simplificat per al contracte d'execució de les obres de “Projecte integral per a la recollida de 
aigües pluvials en el casc urbà de jesús pobre” de la següent forma: 
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Oferta més avantatjosa: 

 
Primer lloc: PAVASAL S. A. 

 
Puntuació total obtinguda en la licitació: 104,99 punts. 

 
La mercantil PAVASAL S.A amb NIF A-46015129, resulta el licitador que ha presentat 
l'oferta més avantatjosa en el present expedient de contractació. 

 
SEGON.- Requerir a la mercantil PAVASAL S.A perquè, dins del termini de deu dies 
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment, present 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 si no s'haguera aportat amb anterioritat, tant del 
licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recórrega, sense 
perjudici d'el que s'estableix en el segon paràgraf de l'apartat 3 del citat article; de disposar 
efectivament dels mitjans que s'haguera compromès a dedicar a adscriure a l'execució del 
contracte conforme de l'article 76.2: i d'haver constituït la garantia definitiva que siga 
procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, llevat que s'establisca una altra cosa en els plecs. 

 
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que 
el licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia provisional, si s'haguera constituït, sense perjudici d'el que 
s'estableix en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71 (art. 150.2 LCSP 2017). 

 

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

APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ GENÈRICA DEL MUNICIPI DE JES ÚS 

POBRE A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'EXCMA. 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. 

 
 

Havent donat compte del servei especialitzat Central de Contractació de l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant, adscrit a l'Àrea de Serveis Jurídics-Assistència a Municipis, creat a 
l'empara d'el que s'estableix en l'art. 228.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. Vistos el/els informe/s que obra/n 
l'expedient;,………………………… 
 
Considerant que, l'adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Excma. Diputació 
Provincial d'Alacant suposa participar en el sistema de racionalització tècnica de 
contractació articulat en el nivell provincial sense que existisca obligació de participar en 
els concrets procediments de contractació que es desenvolupen i sense repercussió 
econòmic-pressupostària. 

 
Considerant que, la contractació d'obres, serveis i subministraments a través de la Central 
de Contractació, quan així es decidisca en el procediment específic, permetrà, entre altres, 
obtindre millors preus i condicions contractuals. 

 
Considerant, l'art. 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, sobre adhesió al sistema de contractació centralitzada. 

 
Considerant el Reglament d'Organització i Funcionament de la Central de Contractació 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 41, de data 28 de febrer de 
2014. 
 
 
La Junta Veïnal per unanimitat dels assistents, ACORDA: 

 
 
PRIMER.- L'adhesió genèrica del Municipi de Jesús Pobre, a la Central de Contractació de 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 

 
 
SEGON.- Assumir les obligacions derivades de l'adhesió genèrica de conformitat amb el 
que s'estableix en la normativa reguladora de la Central de Contractació de l'Excma. 
Diputació Provincial d'Alacant. 
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la formalització de l'adhesió 

genèrica i per a subscriure quants actes i documents anaren precisos amb vista a l'acordat. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 

 
 
 

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

les divuit hores del dia desset d’abril 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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