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ACTA 2/2020 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA VEÏNAL 

EL DIA TRENTA UN DE MARÇ DE 2020. 
 

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 denou hores del dia 

trenta un de març del dos mil vint. 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 ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
Vist l’esborrany de l´acta de la sessió 1/2020 celebrada en data vint de febrer de dos mil 

vint. 
 
La Junta veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 

compromís, 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 amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 

compromís, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per assabentat dels següents: 
 

• Resolució num.33/2020 sol·licitar la inclusió de l’obra “ Activitats de promoció social 
dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament i vehicle”. 

• Resolució de data 30/03/2020, per la qual s'aprova relació de despeses de bestreta 
de caixa fixa. 

 

PUNT 3.- 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA APROVACIÓ DE LA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019. 

 
Vist l'expedient de la liquidació del Pressupost General de l’EATIM de Jesús Pobre, 
corresponent a l'exercici de 2.019, format per la Intervenció Municipal. 
 
Vist els articles 172 i 174 de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes 
Locals, en relació amb l'article 90 del RD. 500/90, de 20 d'abril, així com l'informe de la 
Intervenció Municipal. 
 
En virtut d'això, 

 
VINC A RESOLDRE  

 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’EATIM de Jesús Pobre, corresponent a 
l'exercici de 2019 i el contingut del qual és el següent: 

MAGNITUDS IMPORTS 
Obligacions Reconegudes netes 1.090.830,13 
Pres. Pagament exercici corrent 405.732,10 
Pres. Pagament exercici tancats 0,00 
Pres. Pagaments Op. no Pto. 49.823,36 
Drets Reconeguts nets 1.122.435,76 
Pres. Cobrament exercici corrents 519.163,53 
Pres. Cobrament exercici tancats 2.100,00 
Pres. Cobrament Op. no Pto. 0,00 
Rem. cdto. no comprom. no Incorp. 94.406,86 
Rem. cdto. No compromesos Incorp. 0,00 
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Rem cdto. Compromesos  No incorp. 34.210,66 
Rem. Cdto.compromés Incorp. 0,00 
Resultat Pressupostari ajustat 16.355,69 
Romanent de Tresoreria total 257.737,78 
Saldos dubtós cobro 525,00 
Romanent de Tresoreria afectat 240.514,41 

 
 
SEGON.- Donar compte a la Junta Veïnal en la pròxima sessió que cèlebre. 
 
TERCER.- Remetre còpia de l'expedient a la Conselleria d'Administració Pública i al Servei 
de Coordinació amb les Hisendes Territorials dependent del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 

 
La Junta veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dit decret. 
 

PUNT 4.- 
DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA APROVACIÓ PLA 

PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2021-2023 

 
Vista el decret d’Alcaldia que diu: 
 
L'Article 29, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en la redacció donada per la llei orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix que: 
 
“1. S'elaborarà un pla pressupostari a mitjà termini que s'inclourà en el Programa 
d'Estabilitat, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic. 
 
2. El pla pressupostari a mitjà termini abastaran un període mínim de tres anys i 
contindran, entre altres paràmetres: 
 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i regla de despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la 
seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com 
l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
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c) Els principals suposats en els quals es basen aquestes projeccions d'ingressos i 
despeses. 
 
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 
 
3. Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mitjà termini es basaran en 
previsions macroeconòmiques i pressupostàries elaborades conforme a les metodologies i 
procediments establits en el procés pressupostari anual. 
 
4. Tota modificació del pla pressupostari a mitjà termini o desviació respecte al mateix 
haurà de ser explicada. 
 
En desenvolupament d'aquest precepte l'article 6 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre 
estableix que: 
 
“Abans del quinze de març de cada any, d'acord amb la informació sobre l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament subministre l'Estat, es 
remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els quals s'emmarcarà l'elaboració 
dels seus Pressupostos anuals.” 
 
Tenint en compte que amb les projeccions contingudes en el pla pressupostari per al 
període 2.021-2.023, es compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa, i vist el que es disposa en l'article 21.1 .s) de la llei 7/1985, 
de 2 d'abril, 

 
VINC A DISPOSAR 

 

PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari per als exercicis de 2.021 a 2.023, amb les 
projeccions d'obligacions reconegudes netes i drets reconeguts nets que figuren en els 
quadres annexos elaborats 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. 
 
La Junta veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dit decret. 
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PUNT 5.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 

 

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

 
Vist les objeccions suspensives formulades per la Intervenció municipal en efectuar la 
fiscalització prèvia del reconeixement a l'obligació corresponent a contractes menors per 
import de 12.684,72 euros, realitzats de conformitat amb el que s'estableix en l'article 
216.2 del TRLHL, en relació a l'article 12.3 del RD 424/2017, dels quals 3.532,92 euros 
corresponen a despeses incloses en la (413) a 31/12/2019, per no comptar amb crèdit, i la 
resta per 9.151,80 euros, corresponen a expedients de despesa de l'exercici de 2019, dels 
quals es va registrar la factura corresponent en 2020, i en els quals s'han omès requisits o 
tràmits essencials al no constar en aquests, la documentació exigida en l'article 118 de la 
LCSP. 
 
En conseqüència, i a fi de no perjudicar els interessos dels proveïdors corresponents, en 
haver-se prestat de conformitat els diferents serveis o subministraments, i emesa en 
conseqüència la corresponent factura, i sent que a més les citades objeccions han sigut 
acceptats, no podent esmenar-se, és pel que atés que existeix crèdit pressupostari, es pot 
considerar anul·lable el citat procediment i en conseqüència ser objecte de convalidació de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 52 de la LPAC. 
 
En virtut d'això, i sent competència de la Junta Veïnal de conformitat amb el que s'estableix 
en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es proposa a adopció del següent 
 

 
ACORD 

 
PRIMER.- L'aixecament de les objeccions realitzades per la Intervenció que consten en 
l'expedient, i procedir al reconeixement de la despesa realitzada, per un import de 
12.684,72 euros. 
 
SEGON.- Donar trasllat de l'acord de la Junta Veïnal a la Intervenció municipal per als 
efectes oportuns. 
 
La Junta veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar dita proposta. 
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PUNT 6.- 

APROVACIÓ DE LA FACTURA Nº1 I DE LA CERTIFICACIO Nº 1 I 

ULTIMA DE L’OBRA “EXECUCIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA 

MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM E INSTAL·LACIÓ DE DOS EQU IPS 

DE DEPURACIÓ I CONNEXIÓ A LA UNITAT DE REMUNTE EN J ESÚS 

POBRE”. 

 
 

I vista la factura nom. 1 i la certificació nom 1 i última de l'obra “Execució d’un tram de la 
xarxa municipal del clavegueram e instal·lació de dos equips de depuració i connexió a la 
unitat de remunte en Jesús Pobre”. 
 
La Junta veïnal amb els següents vots: 3 vots a favor de psoe i 2 vots a favor de 
compromís, per unanimitat dels assistents acorda: 
 

1. Aprovar la factura nom 1 i la certificació nom 1 i última per import 28.720,69 € de 
l'obra “Execució d’un tram de la xarxa municipal del clavegueram e instal·lació de 
dos equips de depuració i connexió a la unitat de remunte en Jesús Pobre. 
 

2. Notificar aquest acord als serveis d'Intervenció i a l'Excma. Diputació Provincial 
d'Alacant. 

 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent 
les vint hores del dia trenta un de març dos mil vint, 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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